
VU Research Portal

Het wezendorp Neerbosch

van Renssen, A.

2015

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
van Renssen, A. (2015). Het wezendorp Neerbosch: De protestants-christelijke weesinrichting Neerbosch en
haar stichter Johannes van 't Lindenhout (1863-1903). [, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/6d10a408-b188-4755-9beb-9249075e27c1


  Inleiding |1716| Inhoud 

  Inleiding

Op de binnenplaats bij de lagere school rond 1895. 
(Foto Wilhelm Ivens, Nijmegen; Van ‘t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

Inleiding
Inleiding

Nijmegen 1914. Johannes van ’t Lindenhout, 79 jaar oud, legt de laatste hand aan een boek 
met herinneringen aan wezenvrienden en -vriendinnen van de protestants-christelijke 
weesinrichting Neerbosch. Van deze instelling was hij de oprichter en de eerste directeur. 
Hij sluit af: “Ik weet niet of ik in anderen werkkring succes gehad zou hebben, zoals men 
zulks in het dagelijksch leven noemt. Wellicht ook had een ander het werk beter en anders 
gedaan, doch een ander deed het niet, en ik ben dankbaar dat de Heer mij heeft willen 
gebruiken en dat de vrienden mij daarbij zoo krachtig steunden.”1
“Doch een ander deed het niet”, in ieder geval niet op die schaal in die tijd: de tweede helft 
van de negentiende eeuw. Welke kritiek de letterkundige Jacob Nicolaas van Hall (1840-
1918) in 1894 ook op de weesinrichting Neerbosch had, bij zijn oproep om een soortge-
lijke, maar betere instelling op te richten moest hij toegeven: “Wie dat werk onderneemt, 
wie zich aan het hoofd durft stellen van zulk eene instelling, dien wensch ik iets van het 
doorzettingsvermogen, de werkkracht, de toewijding en het geloof in eigen beginselen 
toe, waarmede Jakob [sic!] van ’t Lindenhout, zij het ook in een richting die velen met mij 
een verkeerde achten, ruim dertig jaren lang is werkzaam geweest.”2

Op de weesinrichting Neerbsoch waren op haar hoogtepunt, in 1892, 1062 kinderen 
opgenomen. De Betuwse boerenzoon en evangelist Johannes van ’t Lindenhout (1836-
1918) had dertig jaar eerder, in 1863, het initiatief genomen om een weeshuis te openen. 
Met zijn omvang was ‘Neerbosch’, zoals de weesinrichting vanaf de jaren zeventig bekend 
werd, in die jaren uitgegroeid tot een van de grootste residentiële instellingen voor 
wezenverpleging die Nederland ooit heeft gekend. Alleen het Aalmoezeniersweeshuis in 
Amsterdam en de kolonie Veenhuizen van de Maatschappij van Weldadigheid waren ooit 
groter geweest. In 1811 woonden in het Aalmoezeniersweeshuis 4304 kinderen en in 1834 
waren in Veenhuizen 2163 weeskinderen opgenomen. Het aantal kinderen in het Aalmoe-
zeniersweeshuis was halverwege de negentiende eeuw sterk afgenomen, onder meer 
doordat het een doorgangshuis voor kinderen richting Veenhuizen was geworden, terwijl 
het wezengesticht in Veenhuizen zelf in 1869 werd opgeheven.3 Van ’t Lindenhout kon 
daarom nog in 1900 door de Arnhemse rechtbank de “grootsten weesvader” van Neder-
land worden genoemd.4
Samen met zijn weesinrichting was Johannes van ’t Lindenhout in het laatste kwart van 
de negentiende eeuw een bekende naam in filantropisch Nederland en kenden velen de 
weesinrichting bij het dorpje Neerbosch nabij Nijmegen. Die bekendheid gold niet alleen 
protestants-christelijke kringen in Nederland, maar ook daarbuiten, tot in Amerika en 
China toe.
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Plattegrond van Neerbosch in augustus 1893. (Neerboschrapport, Rotterdam, 1894; Van ’t Lindenhoutmuseum)

Legenda

Blok A. Meisjeshuis No. 1, 2, 3.
,, B. Huis Elim.
,, C. Nieuwe Plan No. 1. 2.
,, D. Jongenshuis.
,, E. Koning Willemshuis No. I.
,, ,, Koningin Wilhelminahuis No. 2.
,, F. Moederhuis met bijgebouw.
,, G. Zieken- en Kinderhuis.
,, H. Ziekenhuis (in aanbouw)
,, J. Wasscherij en Bad-Inrichting
,, K. No. 1. Verfwinkel.
,, ,, ,,  2. Timmerwinkel.

Blok L. ,, 1. Kleermakerij.
,, ,, ,, 2. Boekbinderij.
,, ,, ,, 3. Klompenmakerij.
,, ,, ,, 4. Schoenmakerij.
,, ,, ,, 5. Meubelmakerij.
,, ,, ,, 6. Smederij.
,, ,, ,, 7. Drukkerij.
,, M Boerderij.
,, N. Tuinderij.
,, O. Kapel.
,, P. Kerkhof.

De weesinrichting Neerbosch had verschillende kenmerken die voor tijdgenoten opvallend 
waren. Dat gold allereerst de grootte. Geen enkel Nederlands weeshuis of heropvoedings-
gesticht telde in de tweede helft van de negentiende eeuw meer dan vijfhonderd kinderen, 
terwijl Neerbosch er in 1892 en 1893 meer dan tweemaal zo veel herbergde.5 Het tweede 
opmerkelijke aspect was dat er zowel jongens als meisjes woonden, een combinatie die 
velen destijds met de nodige reserve aanzagen. Menigeen beschouwde deze zogenaamde 
co-educatie als een mogelijke bedreiging van geldende fatsoensnormen en dan vooral de 
zedelijkheid. Het derde kenmerk dat Neerbosch voor veel buitenstaanders onderschei-
dend maakte, was de orthodox-protestantse signatuur van de instelling. Die signatuur was 
onder meer beïnvloed door het zogenaamde Reveil, een internationale opwekkingsbewe-
ging, en het Amerikaanse evangelisch-methodisme. Het was dit specifieke protestants-
christelijke karakter van de weesinrichting dat velen de wenkbrauwen deed fronsen, 
bijvoorbeeld over de religieuze woordkeuze van Johannes van ’t Lindenhout in veel van 
zijn geschriften.

Het bijzondere karakter van Neerbosch werd versterkt doordat het hele dorp, dat op het 
hoogtepunt tientallen hectares groot was en een kleine vijftig gebouwen telde, gebouwd 
kon worden dankzij giften uit binnen- en buitenland. Dat laatste was vooral uitzonderlijk 
vanwege de schaal waarop dat plaatsvond. Neerbosch ontving in de tweede helft van de 
negentiende eeuw verreweg de meeste giften van alle particuliere residentiële instellingen 
in Nederland. Dat was tenminste Van ’t Lindenhouts ervaring in 1901.6 Het blijkt ook als 
we de omvang van de giften die Neerbosch ontving vergelijken met die aan Nederlandsch 
Mettray. Dat was een landbouwkolonie voor verwaarloosde jongens die in 1851 werd opge-
richt bij Zutphen en die een van de bekendste residentiële instellingen van het land was. 
De jaarbegroting van Nederlandsch Mettray kwam in de negentiende eeuw niet uit boven 
de 40.000 gulden, terwijl de inkomsten van Neerbosch tussen 1874 en 1903 varieerden 
tussen de 57.000 en de 156.000 gulden, zo blijkt uit bijlage 3.7 

Vraagstelling
Deze studie bestrijkt de periode van 1863 tot en met 1903. Ze strekt zich uit van de oprich-
ting van een weeshuis door Van ’t Lindenhout in Nijmegen tot het jaar waarin hij met 
pensioen ging als directeur van de weesinrichting Neerbosch. Dat is ook om een andere 
reden een goed eindpunt voor een historische studie, want twee jaar later zou de invoe-
ring van de Kinderwetten grote veranderingen voor de tehuizen met zich meebrengen. 
Vanwege de gekozen tijdsperiode, blijven de gevolgen van die wetten voor Neerbosch in 
deze studie grotendeels buiten beschouwing.

Centraal in deze studie staan de volgende vragen: 
Hoe en waarom ontstond de weesinrichting Neerbosch, hoe kon ze uitgroeien tot een enorm 
kinderdorp en hoe werkte haar protestants-christelijke signatuur door in de pedagogische 
uitgangspunten van Van ’t Lindenhout en in de dagelijkse opvoeding van de kinderen die 
er woonden?
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Uit deze vraagstelling volgen enkele deelvragen:
1. Hoe valt de opkomst van de weesinrichting Neerbosch te verklaren?
2. Welke rol speelde daarin de door het Reveil beïnvloede geloofsovertuiging van Johan-

nes van ’t Lindenhout?
3. Hoe vertaalde die zich in zijn visie op opvoeding en onderwijs?
4. Welke invloed had de protestants-christelijke signatuur van de weesinrichting op de 

pedagogische visie binnen deze instelling en in de praktische uitwerking daarvan op 
de opvoedingspraktijk van 1863 tot 1903?

5. Waarom kwam aan deze periode van groei onder de directie van de stichter een einde?

Een ‘signatuur’ omvat een aantal specifieke kenmerken van een instelling die betrek-
king hebben op de levensbeschouwelijke achtergrond. Wat Neerbosch betreft valt daarbij 
vooral te denken aan de invloed van de godsdienstige overtuiging van de oprichter en de 
invloed daarvan op de dagelijkse praktijk in de inrichting. Vandaar dat het van belang is 
om zowel de levensloop als de pedagogische visie van Van ’t Lindenhout te bestuderen 
evenals de opvoedingsdoelen die hij nastreefde. Dat is inclusief zijn personeelsbeleid, 
de gezondheidszorg en het leefklimaat in Neerbosch. De co-educatie komt daarin naar 
voren als een onderscheidend kenmerk van de weesinrichting in vergelijking met andere 
instellingen.
De protestants-christelijke signatuur kwam ook tot uiting in de opvoeding en het onder-
wijs. De opleiding die jongens en meisjes ontvingen, krijgt een afzonderlijke behande-
ling, met speciale aandacht voor de organisatie van en de opleiding aan de drukkerij van 
Neerbosch. De producten daarvan gaven met name uitdrukking aan de signatuur van de 
weesinrichting. 

Het Reveil
Om ontwikkelingen rond de weesinrichting Neerbosch te kunnen duiden, is het van 
belang bepaalde basisbegrippen in dit onderzoek naar de geschiedenis van de weesinrich-
ting toe te lichten. Dat betreft allereerst ‘het Reveil’, waardoor Van ’t Lindenhout en velen 
in zijn sociale netwerk waren geïnspireerd.
In de historiografie bestaat geen eenduidigheid over wat het Reveil precies is. Lange 
tijd werd het beschouwd als een opwekkingsbeweging van aristocratische leken. In de 
geschiedschrijving lag daarbij de nadruk op biografische schetsen van Reveilvoormannen. 
Volgens Elisabeth Kluit, de grand old lady van het Reveilonderzoek, was de beweging zelfs 
slechts “weer te geven in de personen”.8 Wel werd al vroeg onderkend dat het Reveil de 
Nederlandse vorm was van een internationale opwekkingsbeweging die ook in Duitsland, 
Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika opkwam.9
Sinds het begin van deze eeuw is er in de geschiedschrijving over het Reveil meer aandacht 
voor de vervlechting met maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Dat blijkt onder 
meer uit de studies van de historici Maartje Janse en Annemarie Houkes en uit een 
jubileumbundel van het Reveilarchief uit 2012.10 In die studies verdwijnt wel de duidelijk-
heid die eerder bestond over het Reveil, namelijk dat het een elitair, sociaal netwerk zou 
zijn geweest.
Ook is onduidelijk welke tijdsperiode het Reveil omvat. Begon het begin negentiende 
eeuw bij het privatissium van de geleerde Willem Bilderdijk (1756-1831), of bij de conser-

vatieve protestantse dichter Hieronymus van Alphen (1746-1803)?11 En wanneer eindigde 
het Reveil dan? Was dat in 1854 bij het uiteenvallen van de Christelijke Vrienden of in 
1865 bij de oprichting van de Confessionele Vereeniging? Of was dat laatste juist de ‘rijpe 
vrucht’ van het Reveil, zoals Jasper Vree stelt, en verdween het Reveil pas na de doorbraak 
van het neocalvinisme in de jaren tachtig van de negentiende eeuw?12
Vanwege de onduidelijkheid over de betekenis van de aanduiding ‘Reveil’ voor de bedoelde 
negentiende-eeuwse opwekkingsbeweging, stelt Fred van Lieburg het gebruik van de 
term ter discussie. In zijn overzicht van de kerkgeschiedenis van Nijkerk uit 2013 noemt 
hij dat begrip slechts tweemaal kort achter elkaar aan het einde van zijn boek. Daarin 
functioneert het begrip nog slechts als een subjectieve, historisch bepaalde aanduiding 
van een proces dat zich ook in andere landen voltrok.13 Volgens Van Lieburg is het begrip 
Reveil een negentiende-eeuwse vinding die onvoldoende de ontwikkelingen in die tijd 
duidt. De beweging had namelijk niet alleen een religieuze component die gerelateerd 
was aan sociaal-maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen, maar ook een duidelijk 
verband met het ontstaan van de nieuwe politiek-religieuze constellatie na 1848.14 Daarin 
speelde de toenemende invloed van de civil society, een begrip dat verwijst naar de rol die 
het maatschappelijk middenveld speelt in de samenleving, een belangrijke rol.15 Diverse 
ontwikkelingen die de civil society bevorderden, zoals de opkomst van het verenigings-
wezen, werden binnen het Reveil, na aanvankelijk een lichte weerstand, enthousiast 
omarmd. Daarmee kreeg de ‘vroomheidsbeweging’, zoals Van Lieburg het Reveil liever 
aanduidt, niet alleen invloed in elitaire hoogburgerlijke en aristocratische kringen, maar 
ook in de lagere burgerstanden.
Het aspect van de civil society krijgt de nodige aandacht in recent Reveilonderzoek. Dat 
blijkt onder meer uit de bundel Opwekking van de natie uit 2012. Vree, Janse en Herman 
Paul bepleiten daarin een bredere benadering van het Reveil.16 Het is de vraag of met 
het verbreden van het onderzoeksveld de term Reveil ten grave moet worden gedragen. 
De term kan een ruimere betekenis krijgen en kan dienen om een historisch proces te 
benoemen. Dat is mogelijk ondanks dat de term niet alle godsdienstige en politiek-maat-
schappelijke ontwikkelingen kan duiden die plaatsvonden in de negentiende eeuw. De 
historicus kan nu eenmaal niet zonder een begrippenkader waarmee hij grotere verban-
den aanduidt. Daarmee is het onontkoombaar dat hij de nuance geweld aandoet. Daarbij 
komt dat het gesprek over het gebruik van het Reveil als historiografisch begrip nog niet 
is uitgekristalliseerd.
Dus: ja, het gebruik van de aanduiding ‘het Reveil’ heeft beperkingen die soms meer 
verhullend dan verhelderend werken, zoals John Exalto schrijft.17 Tegelijk is het een prak-
tisch bruikbare term om bepaalde ontwikkelingen rond Neerbosch die in dit boek beschre-
ven worden van de nodige context te voorzien. In die zin is de nieuwe richting binnen het 
Reveilonderzoek goed te combineren met de aandacht die de afgelopen jaren binnen de 
historiografie bestaat voor de opkomst van de civil society in de negentiende eeuw.
Wat de weesinrichting Neerbosch betreft, is de aandacht voor de bredere maatschap-
pelijke en politieke ontwikkelingen waarbinnen het Reveil in de negentiende eeuw zich 
manifesteerde, goed te gebruiken. Dit uit zich in deze studie doordat ik aandacht schenk 
aan de door het Reveil beïnvloede maatschappelijke en pedagogische context van de wees-
inrichting. Dat alles in het besef dat het begrip ‘Reveil’ een negentiende-eeuwse vinding 
is die een complex historisch proces aanduidt.18 In mindere mate geldt datzelfde overi-
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gens ook voor andere in de negentiende eeuw gemunte termen, zoals de Afscheiding. Die 
term heeft betrekking op landelijke, maar ook op heel diverse lokale, kerkelijke en sociale 
ontwikkelingen. Die variëren van het ontstaan van christelijke afgescheiden en oudgere-
formeerde tot vrij-evangelische gemeenten.

Het einde van het Reveil als religieuze beweging bepaal ik in navolging van Vree in 1865. 
Dat heeft allereerst te maken met de institutionalisering die een deel van het Reveil 
doormaakte door de oprichting in dat jaar van de Confessionele Vereeniging binnen de 
Nederlandse Hervormde Kerk. Binnen die vereniging voelde een specifiek segment van de 
Reveilvoormannen zich thuis, onder wie predikant Ottho Gerhard Heldring (1804-1876), 
een van de oprichters van de Confessionele Vereniging. Daarnaast speelt de oprichting 
ervan zich af aan het einde van het leven van enkele belangrijke Reveilmannen, zoals 
Heldring zelf, de staatsman, historicus en formidabel rijke Guillaume Groen van Prinste-
rer (1801-1876) en de welvarende koopman Jan Lodewijk Gregory Pierson (1806-1873). 
Hun overlijden markeert het einde van de Reveilbeweging, de invloed ervan was niet ten 
einde. Dat blijkt wel uit deze studie.
De weesinrichting Neerbosch zie ik niet als een uitgesproken Reveilinstelling. Allereerst 
kwam het initiatief tot oprichting van Neerbosch niet van de Christelijke Vrienden, die 
het hart van het Reveil vormden. Van ’t Lindenhout werkte bij de opbouw van Neerbosch 
samen met een aantal personen die tot het Reveil worden gerekend. Daarnaast onderhield 
hij nauwe banden met mensen die zich daar weliswaar verwant aan voelden, maar er toch 
buiten stonden, zoals de predikanten Huibert Jacobus Budding (1810-1870), Carel Steven 
Adama van Scheltema (1815-1897) en Hermanus Willem Witteveen (1815-1884). Ook werd 
hij sterk beïnvloed door buitenlandse filantropen en vooral door de zendeling en wees-
huisdirecteur Johann Georg Ferdinand (George) Müller (1805-1898) uit Bristol. Dat neemt 
niet weg dat Van ’t Lindenhout nauwe banden onderhield met en op godsdienstig en 
maatschappelijk vlak beïnvloed werd door Reveilmannen. Al was het alleen maar omdat 
hij een leerling was van Heldring en als evangelist in dienst trad bij de Nederlandsche 
Evangelisch-Protestantsche Vereeniging, bij uitstek een Reveilvereniging.

Godsdienst, verzuiling en etnisering
Terwijl ik de term Reveil ondanks beperkingen kan gebruiken binnen het kader van deze 
studie, geldt dat niet voor het begrip ‘verzuiling’. Deze beeldspraak is bedacht in de jaren 
dertig van de twintigste eeuw om verschijnselen uit die eeuw te duiden. Vooral vanaf de 
jaren zestig wordt de term vaak gebruikt om ontwikkelingen in de Nederlandse samenle-
ving vanaf het midden van de negentiende eeuw te beschrijven. Veel nadruk ligt daarbij op 
het ontstaan van levensbeschouwelijke organisaties als politieke partijen, kranten, omroe-
pen, onderwijsinstellingen en vakbonden. Vaak wordt dat dan gekoppeld aan een emanci-
patiestreven van met name de gereformeerde, katholieke en socialistische volksdelen.
Een reden om deze term in dit onderzoek níet te hanteren, is dat in de orthodox-
hervormde kringen waarin Van ’t Lindenhout verkeerde, van dergelijke zuilvorming geen 
sprake was.19 Er was wel sprake van toenemende kerkelijke verdeeldheid, maar de meeste 
mensen organiseerden zich buiten de kerk niet langs levensbeschouwelijke lijnen. Daar-
naast toont onderzoek aan dat ook in de twintigste eeuw, waarin de verzuiling tot bloei 
zou komen op nationaal niveau, op lokaal niveau veel minder afgebakende zuilen beston-

den.20 De verzuiling was bovendien minder algemeen dan wel is aangenomen, sterker 
nog: het begrippenpaar verzuiling-ontzuiling werkt volgens de historicus Peter van Dam 
vertekenend bij pogingen om de Nederlandse geschiedenis te duiden.21 Vandaar dat een 
spreken in verzuilingstermen wellicht in algemene zin nuttig kan zijn om een complexe 
werkelijkheid vereenvoudigd weer te geven, zoals Hans Blom in zijn overzicht van 
enkele verzuilingsstudies stelt, maar niet als de veel gebruikte metafoor voor specifieke 
verschijnselen.22
Een tweede reden om de term verzuiling niet te gebruiken heeft te maken met het feit dat 
godsdienst en kerk de hele (lokale) samenleving doortrokken, inclusief een breed spec-
trum aan maatschappelijke organisaties. Onder meer Houkes, Janse en Dekker laten zien 
dat veel organisaties in de negentiende eeuw vanuit religieuze motieven werden opge-
richt.23 Veel verklaringen voor het Nederlandse verzuilingsproces houden met dat gods-
dienstige aspect onvoldoende rekening. Daarin worden geloof, religie en kerk veelal als 
een afgeleide gezien van sociaal-economische en politieke verhoudingen en als middel van 
elites om via manipulatie hun macht te handhaven.24 Het was Peter van Rooden die voor 
een ‘relatief autonome’ rol van de religie in 1996 uitdrukkelijk aandacht vroeg. Godsdienst 
speelde volgens hem na 1848 niet zozeer een minder belangrijke rol, zoals vaak is veron-
dersteld, maar vooral een ándere. Verzuiling ontstond volgens Van Rooden ook niet als 
onvermijdelijk effect van het bestaan van onderscheiden bevolkingsgroepen.25 Ze was ook 
niet voornamelijk het gevolg van emancipatie en een machtsstreven van achtergestelde 
bevolkingsgroepen, zoals bijvoorbeeld Dekker in 1885 de opkomst van residentiële instel-
lingen nog verklaarde.26
In plaats van aan emancipatie, die wel degelijk een rol speelde, kan de zelforganisatie van 
katholieken, gereformeerden en socialisten volgens Ido de Haan, in navolging van Hans 
Knippenberg, beter worden toegeschreven aan etnisering. Dat ziet hij als een proces dat 
analoog liep aan de opkomst van het nationalisme in diezelfde periode. Dergelijke etnise-
ring ontstond doordat bepaalde groepen zich achtergesteld voelden door een dominante, 
vaak als arrogant ervaren meerderheid.27 Het draaide niet allereerst om sociaal-economi-
sche verhoudingen die moesten veranderen of om een machts- of emancipatiestreven van 
bevolkingsgroepen. Vaak zijn die ontwikkelingen met terugwerkende kracht toebedeeld 
aan de zelforganisatie van bevolkingsgroepen in de negentiende eeuw. Het emancipatie-
streven kan weliswaar niet ontkend worden, maar het vormt een te beperkt kader .28 Meer 
dan bij verzuiling het geval is, ligt bij etnisering in de negentiende eeuw de nadruk op de 
invloed van godsdienst en standsbesef en, in mindere mate, op staatvorming. In plaats 
van sociaal-economische verhoudingen tussen klassen krijgt de, vaak subtiele, aan status 
gelieerde positie van mensen binnen dit perspectief meer aandacht.29 Daarbij is sprake 
van onderlinge verbanden die dwars door standen heen liepen en waarin geloof en kerk 
een belangrijke rol speelden. In die betekenis zou etnisering ontwikkelingen op lokaal 
niveau in de negentiende eeuw beter kunnen verklaren.30
Het is inderdaad zo dat men zich binnen het Reveil, maar ook in andere orthodox-protes-
tantse en katholieke kringen, achtergesteld voelde in kerk en maatschappij ten opzichte 
van een theologisch vrijzinnige of moderne en politiek liberale elite die in de negentiende 
eeuw de lakens uitdeelde.31 Die gevoelens uitten zich onder meer in het afstand nemen 
door orthodoxe protestanten van staatsinvloed op kerken en christelijke instellingen. 
Voorbeelden daarvan zijn de Gereformeerde Kerken van de predikant, politicus, journalist 
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en hoogleraar dr. Abraham Kuyper (1837-1920), de bijzondere scholen, de Vrije Evange-
lische Gemeenten en Kuypers Vrije Universiteit. Hetzelfde geldt voor veel filantropische 
instellingen die vanuit het Reveil werden opgezet.
Het is de verdienste van Van Rooden, maar ook van Houkes, dat zij godsdienst als ‘zelf-
standige factor’ hebben geduid in het maatschappelijke veranderingsproces dat in de 
tweede helft van de negentiende eeuw plaatsvond. Kerkgeschiedenis, sociale, politieke 
en cultuurgeschiedenis kunnen elkaar veel meer bevruchten dan tot nog toe het geval is 
geweest. De belangrijke rollen die standsbesef, godsdienst en kerk daarin vervulden, zijn, 
beter dan de verzuilingsmetafoor en emancipatie, goed te gebruiken als deelverklaringen 
voor ontwikkelingen in en rond de weesinrichting Neerbosch. Het zijn de gronden waarop 
zij zich volgens Houkes konden organiseren als gemeenschap van gelovigen.32

Civil society
Een term die naast het Reveil functioneel is binnen het kader van dit onderzoek, is het 
al genoemde begrip civil society. Opmerkelijk aan de steun die Van ’t Lindenhout vanaf 
de start van zijn wezenzorg in 1863 kreeg, was namelijk de toenemende betrokkenheid 
vanuit het in die tijd sterk aan invloed winnende maatschappelijke middenveld, wat Prak 
en Van Zanden als synoniem gebruiken voor civil society.33 Die steun kreeg vooral vorm 
via de bloei van het verenigingsleven.34 Een belangrijke aanzet voor studie van de maat-
schappelijke context van het Reveil gaf Van Rooden in 1996 in zijn boek Religieuze regimes. 
Daarin liet hij zien dat de plaats van religie in de samenleving sterk veranderde in de 
achttiende eeuw, het historische voorland van diverse Europese opwekkingsbewegingen 
waarvan het Nederlandse Reveil er een is.35 Inmiddels zien veel historici het Reveil niet 
langer als vooral een uniek religieus verschijnsel in de Nederlandse geschiedenis, maar 
meer als voorbeeld van de opkomst van het maatschappelijk middenveld in het negen-
tiende-eeuwse Europa.
Het begrip civil society als “historische categorie” omvat volgens Janse “een optelsom van 
concrete particuliere initiatieven en verenigingen in een bepaalde historische context”.36 
De uitkomst van die som kan met het toenemen of afnemen van activiteiten in het 
maatschappelijk middenveld groter of kleiner worden. Wanneer we naar de armenzorg 
en zorg voor wezen kijken, kunnen we dergelijke particuliere initiatieven al traceren in 
de zestiende eeuw.37 Het is volgens Janse typerend voor de negentiende eeuw dat deze 
activiteiten binnen verenigingen van allerlei snit, op kerkelijk, politiek en maatschappelijk 
vlak of in een combinatie daarvan, zo hard groeiden. Dat punt maakte ze in 2007 hard in 
haar proefschrift over ‘de afschaffers’, waarin ze aan de hand van enkele case-studies liet 
zien hoe nieuwe actievormen in de jaren 1840-1880 langzaamaan het politieke speelveld 
veranderden.38 
Bij de studie naar het groeien en krimpen van de civil society wordt gebruik gemaakt van 
elementen uit de politieke-cultuurbenadering. Die combineert gegevens uit de econo-
mische, politieke, sociale en cultuurgeschiedenis. Die benadering laat zien hoe politieke 
ontwikkelingen binnen een cultuur en maatschappij zijn ingebed en erdoor worden 
beïnvloed.39 Daarmee omvat de studie naar de civil society meer dan de op het publieke 
debat en het verwerven van politieke invloed gerichte organisaties zoals genootschappen 
en pers, die onder Nederlandse historici al veel aandacht hebben gehad. Ook liefdadigheid, 
waaronder de weesinrichting Neerbosch valt, maakt deel uit van de civil society zoals die 

in de negentiende eeuw groeide.40 De ontwikkeling van de weesinrichting werd mogelijk 
door de nieuwe sociaal-economische en politieke verhoudingen die in de tweede helft 
van de negentiende eeuw ontstonden.41 Daarom zet ik in deze studie de ontwikkelingen 
rond de weesinrichting Neerbosch neer binnen dat kader.42 In aanvulling daarop laten de 
schetsen van de achterban van Neerbosch en van de financiering van de weesinrichting in 
deze studie zien wat het effect kon zijn van de groeiende invloed van het maatschappelijk 
middenveld in de negentiende eeuw. Dat blijkt vooral uit de herkomst van de gelden voor 
de weesinrichting: de giften voor Neerbosch kwamen namelijk uit heel diverse lagen van 
de bevolking.

Het onderzoeksterrein
Het onderwerp van deze studie is allereerst de weesinrichting zelf en de levensschets van 
haar oprichter. De afgelopen anderhalve eeuw is die geschiedenis al meermalen beschre-
ven. Dat werd, na enkele kortere geschriften van Van ’t Lindenhout zelf, voor het eerst 
gedaan in 1880 door de destijds bekende auteur van protestants-christelijke jeugdboeken 
Eduard Gerdes (1821-1898). Daarna kreeg elk jubileumjaar zijn eigen publicatie, te begin-
nen met het zilveren jubileum in 1888 en vervolgens in 1903, 1915, 1923, 1938, 1948, 1953, 
1963, 1988 en 2013.43 Daarnaast bestaan er talloze andere artikelen en boeken waarin 
delen van de eerste halve eeuw geschiedenis van de weesinrichting staan opgetekend, 
allereerst de publicaties van de weesinrichting zelf. Al deze publicaties zijn niet geschreven 
met een wetenschappelijke pretentie.44 Een bijzondere vorm onder de Neerbosch-publica-
ties, en voor dit onderzoek een bijzonder praktisch bruikbare, is het chronologisch over-
zicht van Jac. de Vries en Koos Wessels van eind jaren veertig. Daarin passeert jaarsgewijs 
een reeks hoogtepunten uit Neerbosch’ geschiedenis de revue. Voor dat overzicht hebben 
de samenstellers diverse bronnen uit het archief van Neerbosch geraadpleegd.45 Wat al 
deze publicaties gemeen hebben, is dat ze getuigen van weinig kritische reflectie, een 
geringe afstand tot de materie hebben en bij tijd en wijle hagiografisch zijn.
Het onderzoek vult ook een lacune in de historiografie over de jeugdzorg. Er bestaan 
weliswaar veel detailstudies en algemene overzichtswerken over de geschiedenis daarvan, 
maar een studie over de periode 1863-1903 waarin de relatie wordt geanalyseerd van de in 
Neerbosch tot uitdrukking komende orthodox-protestants-christelijke levensopvatting 
en de toenmalige pedagogische visies en praktijken, is nog niet beschikbaar. Zorg, religie 
en maatschappijvisie hebben altijd in nauw verband tot elkaar gestaan. De relatie tussen 
deze drie kreeg in Neerbosch een nieuwe vorm en de historische beschrijving en analyse 
daarvan kan het inzicht in dit verband verdiepen. Bij die beschrijving valt goed gebruik te 
maken van bestaande overzichtswerken waarin ontwikkelingen in de kinderbescherming, 
het onderwijs en de (wezen)opvoeding in de negentiende eeuw aan bod komen. Dat zijn 
vooral het boek Vijf eeuwen opvoeden in Nederland van Nelleke Bakker, Jan Noordman en 
Marjoke Rietveld-Van Wingerden, de bundel Wezen en boefjes onder redactie van Simon 
Groenveld, Jeroen Dekker en Thom Willemse en in mindere mate het boek over het 
Utrechts Burgerweeshuis van Dankers en Verheul.46
Met deze publicaties als basis vergelijk ik in dit proefschrift de ontwikkelingen in Neer-
bosch met die in de traditionele wezenzorg en de zorg in nieuwe residentiële instellingen 
in de negentiende eeuw. De aandacht voor zowel stedelijke traditionele wezenzorg als 
vernieuwende residentiële opvoeding in de negentiende eeuw, is relevant omdat Neer-
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bosch zich onderscheidde van beide vormen van armenzorg. Neerbosch was geen traditio-
neel weeshuis omdat het zich ontwikkelde tot een groot wezendorp op het platteland. En 
het onderscheidde zich van andere nieuwe residentiële instellingen voor verwaarloosde 
kinderen omdat het zich expliciet op wezen en halfwezen richtte.
Naast de hierboven genoemde boeken is daarom een kernpublicatie voor dit onderzoek 
het vuistdikke proefschrift van Dekker uit 1985. Dat gebruik ik als referentiestudie voor 
de ontwikkelingen in de weesinrichting Neerbosch. Dekker beschrijft in zijn dissertatie 
onder meer de groei van Nederlandsch Mettray. Deze instelling was gericht op de herop-
voeding van pupillen, iets wat ook in Neerbosch gebeurde wanneer er verwaarloosde 
jongens en meisjes werden opgenomen. De ontwikkeling van Nederlandsch Mettray van 
1851 tot 1914 plaatst Dekker in de context van wat hij de Europese ‘orthopedagogische 
vernieuwingsbeweging’ noemt.47 Hij bespreekt eerst de opkomst van het heropvoedingsi-
deaal en van het aantal heropvoedingsgestichten in Europa. Daarna beschrijft hij de groei 
van heropvoedingsgestichten in Nederland en tenslotte gaat hij in op de ontwikkeling van 
Nederlandsch Mettray als casus.
Een aanvulling op de studie van Dekker is Chris Leonards’ proefschrift over de zorg voor 
criminele jongens in de negentiende eeuw uit 1995. Leonards mist in de door Dekker 
gesignaleerde ontwikkeling de jeugdgevangenissen. De ervaringen met de heropvoeding 
van veroordeelde kinderen in ‘penitentiaire jeugdgestichten’, zoals hij die noemt, zetten 
volgens hem namelijk de toon voor de pedagogische interventietechnieken in de latere 
particuliere heropvoedingsgestichten zoals Nederlandsch Mettray. De eerste jeugdgevan-
genis zag immers al in 1833 het licht in Rotterdam.48 Bij die beïnvloeding denkt Leonards 
vooral aan de zogenoemde ‘panoptische techniek’, die naast het op disciplinering gerichte 
straffen de nadruk legde op normalisering en ‘genezing’ van kinderen.49
Evenmin als als in Nederlandsch Mettray werden in Neerbosch door de rechter veroor-
deelde kinderen opgenomen.50 Daarom houd ik de heropvoeding van criminele kinderen 
grotendeels buiten het bestek van deze studie. Dat neemt niet weg dat in de negentiende 
eeuw een overgangsgebied bestond, zoals Leonards laat zien, tussen de bevolking van 
jeugdgevangenissen en van residentiële (heropvoedings)tehuizen. In de laatste instellin-
gen kwamen vaak kinderen wonen die in de ogen van heropvoeders gemakkelijk tot crimi-
naliteit konden vervallen.51 In de negentiende eeuw bestond in Nederland een duidelijk 
onderscheid tussen door de overheid beheerde jeugdgevangenissen en door particulieren 
geleide residentiële instellingen voor niet-veroordeelde kinderen. Dat onderscheid leidt 
ertoe dat de aandacht voor de heropvoeding van criminele kinderen in dit onderzoek 
minimaal is. De heropvoeding van verwaarloosde kinderen komt wel uitgebreid aan bod.
De vegelijking tussen de opvoedingingspraktijken in Neerbosch en Nederlandsch Mettray 
is relevant omdat de twee instellingen een deels vergelijkbare populatie kinderen herberg-
den. In beide instellingen werden veel verwaarloosde wezen en halfwezen opgenomen.52 
Dat laat onverlet dat er ook een groot verschil bestond, namelijk dat in Nederlandsch 
Mettray geen meisjes woonden zoals in Neerbosch. Dat Dekkers omvangrijke proefschrift 
beschikbaar was als geschikte referentiestudie, is ook de reden waarom ik in deze studie 
geen uitgebreide vergelijking maak met de ontwikkeling in de armenzorg binnen rooms-
katholieke kringen. Ook daar vonden namelijk vergelijkbare vernieuwingen plaats in zorg 
voor wezen en verwaarloosde kinderen.

Bronnen
Er bestaat een overvloed aan bronnen aan de hand waarvan de geschiedenis van Neer-
bosch valt te reconstrueren. Het archief bevindt zich in het Van ’t Lindenhoutmuseum 
op het terrein van de voormalige weesinrichting. De bronnen die daarin te vinden zijn, 
kunnen antwoord geven op veel van de opgeworpen vragen. Een belangrijke bron zijn de 
bijna compleet bewaard gebleven jaargangen van weekblad Het Oosten (1871-1961) dat Van 
’t Lindenhout deels zelf volschreef. Vooral de wekelijkse Kroniek der weesinrichting bevat 
veel informatie over de ontwikkeling van de weesinrichting. Daarnaast zijn aantekeningen 
bewaard gebleven waarin Van ’t Lindenhout verantwoording aflegt voor ingekomen giften. 
Soms vulde hij die aan met opmerkingen over de herkomst van kinderen.
Het voordeel van deze bronnen is dat de manier waarop Van ’t Lindenhout over zijn eigen 
ervaringen schreef informatie oplevert over hoe de protestants-christelijke signatuur van 
de weesinrichting richting gaf aan het dagelijks leven. Aan de andere kant: de bronnen 
zijn overvloedig, maar verdienen een kritische benadering. Veel van zijn teksten schreef 
Van ’t Lindenhout met de gedachte van fondsenwerving en zelfrechtvaardiging in het 
achterhoofd. Daarbij deed hij de waarheid soms duidelijk geweld aan.53 Dat geldt zowel 
voor teksten in Het Oosten als voor de diverse tijdschriften die Neerbosch uitgaf en voor 
de brochure voor fondswerving uit 1866, God is een Vader der weezen, zijn autobiografi-
sche Na vijf-en-twintig jaren uit 1888 en het jubileumboek uit 1903.54 Daarbij komt dat 
Van ’t Lindenhout een taal gebruikte die bij zijn achterban aansloeg. Dat geldt niet alleen 
de vaak religieuze woorden die hij koos, maar ook de, niet zozeer onware, maar wel vaak 
emotionerende taal die hij gebruikte om sympathie op te roepen voor zijn stichting.55
Nu waren de meeste kinderen die in Neerbosch woonden inderdaad (half)wees en hun 
thuissituatie – als daar sprake van was – was vaak betreurenswaardig. Maar door stelsel-
matig termen te gebruiken als ‘arme, verwaarloosde wezen’ voor de kinderen in Neer-
bosch, ‘wezendrukkerij’ voor Neerbosch’ drukkerij, en ‘wezenschool’ voor de lagere school 
van de inrichting, creëerde Van ’t Lindenhout bewust een sfeer die bij zijn lezers sympa-
thie moest oproepen voor zijn weesinrichting. Het is goed te bedenken dat zijn taalge-
bruik na ruim honderd jaar nog steeds datzelfde effect sorteert. Deze kanttekeningen in 
acht nemend, geeft de inhoud van de genoemde bronnen inzicht in de geschiedenis van 
Neerbosch en in de maatschappelijke context waarin de weesinrichting zich ontwikkelde.
Voor een beschrijving van de eerste levensjaren van Van ’t Lindenhout en de start van 
de weesinrichting zijn we grotendeels aangewezen op zijn eigen geschriften. Daarvan is 
vooral zijn Na vijf-en-twintig jaren van belang. Bij het schrijven daarvan kon hij, behalve 
uit zijn eigen herinneringen, putten uit zijn dagboek, waar hij af en toe naar verwijst.56 
Maar juist omdat hij zelf voor die jaren de enige bron is, blijft alertheid geboden. De sfeer 
in zijn geschriften toont dat hij door het Reveil is beïnvloed. In dat kader werden bijvoor-
beeld Gods leiding en het succes van de weesinrichting door hem aan elkaar gekoppeld. 
De gebeurtenissen die Van ’t Lindenhout in Na vijf-en-twintig jaren beschreef, zag hij als 
voorbereiding op wat hij toen zag als zijn levenstaak: de opvang van weeskinderen. Het 
verband tussen Gods leiding en zijn levenstaak noemt hij ook expliciet in zijn voorwoord 
bij dat boek. Daarin vermeldt hij dat hij het boek schreef op verzoek van vrienden en om 
te voldoen aan de “behoefte van mijn hart” om de “leiding Gods met mij en de mijnen” te 
tonen “opdat een ieder duidelijk zou worden, dat ik dit werk niet op eigenwillig gekozen 
wegen ben gegaan, maar dat de Heere God mij van stap tot stap heeft geleid.”57 Behalve 
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goed zoals zich dat onder invloed van Verlichting, Romantiek en Reveil ontwikkelde. In 
hoofdstuk 3 behandel ik daarom allereerst de traditionele wezenzorg en de vernieuwingen 
die in die eeuw in de residentiële zorg in Nederland plaatsvonden. Vervolgens beschrijf ik 
de pedagogische idealen en de onderwijsvernieuwingen in die periode.
Maatschappelijke, religieuze en pedagogische ontwikkelingen oefenden invloed uit op 
het leven van Johannes van ’t Lindenhout en de positie die hij innam in protestants-
christelijk Nederland. Hoofdstuk 4 geeft zijn biografie tot aan zijn vertrek uit Neerbosch 
in 1903. Zijn levensloop bepaalde, samen met onder meer de invloed van het Reveil en 
de vrij-evangelische beweging, de wijze waarop hij met zijn weeshuis begon. Hoe hij dat 
met steun van een snel groeiende achterban ontwikkelde tot het wezendorp Neerbosch 
beschrijf ik in hoofdstuk 5. Hoe de opvoeding daar vorm kreeg, werd grotendeels bepaald 
door Van ’t Lindenhouts pedagogische idealen. Na de beschrijving daarvan in hoofdstuk 6, 
komt daar ook het opvoedingsklimaat in Neerbosch aan de orde. Van grote invloed daarop 
was Van ’t Lindenhouts keuze voor een grote weesrichting, maar dat gold ook voor de 
verhouding tussen directeur en medewerkers en tussen medewerkers en kinderen. Naast 
deze onderwerpen besteed ik in hoofdstuk 6 ook aandacht aan enkele onderwerpen die 
tijdens de Neerboschkwestie werden onderzocht: het strafklimaat, de lijfstraffen en seksu-
eel misbruik. In hoofdstuk 7 behandel ik eerst de sociale achtergrond van de kinderen en 
geef ik op basis van het tot dan toe uitgevoerde onderzoek een verklaring voor de groei 
van Neerbosch. Vervolgens beschrijf ik hoe de co-educatie in Neerbosch van invloed was 
op de opvoeding en de dagelijkse gang van zaken.
De hoofdstukken die resten volgen het verblijf van kinderen in Neerbosch. De beschrij-
ving daarvan begint met hun aankomst in het wezendorp en eindigt, via een schets 
van het dagelijks leven en het onderwijs in de weesinrichting, bij hun vertrek.62 De 
aankomst, de dagindeling, de vrijetijdsbesteding, de zondagsbesteding en de ziekenzorg 
beschrijf ik in hoofdstuk 8. Extra aandacht schenk ik daarbij aan de hoge sterftecijfers, 
waar ook tijdens de Neerboschkwestie veel aandacht voor was. In hoofdstuk 9 behandel 
ik het onderwijs op de bewaarschool, de lagere school, de opleiding tot dienstbode voor 
de meisjes en de ambachtsopleidingen voor jongens. Drie ambachtsopleidingen van de 
weesinrichting krijgen extra aandacht in hoofdstuk 10. Dat zijn de opleidingen die met 
de drukkerij en uitgeverij van Neerbosch te maken hadden. De uitgaven die de jongens 
produceerden waren voor de weesinrichting namelijk beeldbepalend. Zowel in hoofdstuk 9 
als hoofdstuk 10 sta ik stil bij kritiek die op het onderwijs van Neerbosch werd geuit door 
buitenstaanders.
De beschrijving van Neerbosch sluit ik in hoofdstuk 11 af met een schets van het afscheid 
van de jongens en meisjes en het contact dat daarna tussen oud-Neerbosschers en de 
weesinrichting bleef bestaan. Onder meer bespreek ik het belang van de achterban van 
Neerbosch bij de opvang van kinderen. Tot slot schets ik in de epiloog enkele andere 
gevolgen van de Neerboschkwestie voor de weesinrichting. Dat is inclusief de bestuurscri-
sis die haar trof aan het begin van de twintigste eeuw en het afscheid van Van ’t Linden-
hout in 1903.
In de slotanalyse geef ik aan de hand van de beschreven ontwikkelingen antwoord op de 
gestelde onderzoeksvragen. 

dat hij zijn levensverhaal in dit boek beschrijft, put hij zich uit in lofbetuigingen aan God. 
Keer op keer beschrijft hij wonderlijke gebeurtenissen die volgens hem getuigden van 
Gods leiding. Dat strekt zich uit van geld dat net op tijd binnenkwam om de lege voorraad-
kast te kunnen vullen tot genezing op gebed.58 Bij het verschijnen in 1888 werd Na-vijf-
en-twintig jaren door diverse lezers aangemerkt als een “merkwaardig boek” en dat is het 
ook als we kijken naar de talloze anekdotes die Van ’t Lindenhout er in smakelijk proza 
in opdist.59
Pas nadat de weesinrichting begin jaren zeventig onstuimig was gegroeid, begonnen ook 
anderen over de instelling te schrijven. Deze geschriften bieden een bredere kijk op de 
ontwikkeling van de weesinrichting en de visie van tijdgenoten daarop. Een iets objectie-
vere bron over de opvoedingspraktijk in Neerbosch, is het verslag van een onderzoeks-
commissie uit 1894.60 Het is een uitgebreide beschrijving van het leven in Neerbosch, in 
1893 en 1894 geschreven door een onderzoekscommissie inzake Neerbosch. De aanleiding 
voor het instellen van deze onderzoekscommissie en het opstellen van het verslag, was de 
zogenaamde Neerboschkwestie. Die veroorzaakte in 1893 en 1894 landelijke reuring rond 
de weesinrichting vanwege vermeende misstanden. Het verslag is op sommige punten 
zeer gedetailleerd.
Een laatste bron die op dit punt goede diensten kan bewijzen, is het Beredeneerd over-
zicht van de opleiding van het kind te Neerbosch, van zijne opneming tot zijn intrede in de 
maatschappij, naar aanleiding van desbetreffende vragen, door het bestuur der weesinrichting 
aan den directeur gesteld. Dit overzicht verscheen in 1902, een jaar voordat Van ’t Linden-
hout zou aftreden als directeur. Het biedt inzicht in de praktische gang van zaken, maar 
het verdient zeker aanvulling vanuit en weging ten opzichte van andere bronnen om de 
waarde ervan te kunnen bepalen. De belangrijkste aanvullende informatie uit het archief 
van Neerbosch komt uit bestuursnotulen die bewaard zijn gebleven vanaf 1877 en uit de 
boeken met gegevens over aangekomen en vertrokken pupillen. Ook deze laatste bron is 
niet volledig en, gezien de correcties, ook geen foutloze administratie.61 Afgezien van het 
Neerbosch-archief zijn als bronnen van belang het digitale krantenarchief van de konink-
lijke bibliotheek en brochures en tijdschriftartikelen van buitenstaanders.

Opzet van deze studie
Deze dissertatie begint met een hoofdstuk over de gebeurtenissen in 1893 en 1894 die 
bekend werden als de Neerboschkwestie. Daarin benoem ik kort enkele gevolgen van deze 
kwestie voor Neerbosch. In daarop volgende hoofdstukken komen de gevolgen ervan op 
deelgebieden uitgebreider aan bod. Te denken valt aan het dagelijks leven in de weesin-
richting, het opvoedingsklimaat, de hygiëne in de weeshuizen, het sterftecijfer, het lager 
onderwijs en de ambachtsopleidingen.
De Neerboschkwestie en het ontstaan van Neerbosch zijn niet goed te begrijpen zonder 
kennis van de maatschappelijke context waarbinnen de weesinrichting tot bloei kwam. 
Daarom ga ik in hoofdstuk 2 in op de economische en maatschappelijke ontwikkelingen 
in het Nederland van de negentiende eeuw. Vanwege het belang dat ze voor Neerbosch 
hadden, schenk ik extra aandacht aan de armenzorg en de kerkelijke verhoudingen in 
Nederland. Vooral de langzaam veranderende kijk op zorg voor wezen en verwaarloosde 
kinderen in de negentiende eeuw is belangrijk om de geschiedenis van Neerbosch goed te 
kunnen beschrijven. Die verandering had veel te maken met het pedagogische gedachte-
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  De Neerboschkwestie

Spotprent op Van ’t Lindenhout tijdens de Neerboschkwestie: “Wat de heer en 
mevrouw van ’t Lindenhout nog niet hebben gedaan. Wij verzoeken Uwe Majesteit 

een onderzoek te gelasten naar de weezenverpleging in Nederland.” Koningin-
Regentes Emma houdt halfwees Koningin Wilhelmina beschermend bij zich. 

(Tekening van Johan Coenraad Braakensiek, in: De Amsterdammer, 26 november 1893; Gelders Archief, Arnhem)

Hoofdstuk 1
De Neerboschkwestie

Voor zover de weesinrichting Neerbosch in Nederland nog niet bekend was, kwam daar in 
1893 verandering in. Dat kwam door de enorme publiciteit in dat jaar rond de instelling. 
“Alles toch wat betreffende Neerbosch in het jaar 1893 in dagbladen is gedrukt, zou geza-
menlijk een bundel van niet geringen omvang vormen,” schreef de commissie die onder-
zoek deed naar wat bekend is geworden als de Neerboschkwestie.1 Die kwestie ontstond 
na het verschijnen van een brochure over vermeende misstanden in de weesinrichting. 
De reputatie van de persoon en het werk van Johannes van ’t Lindenhout, de oprichter 
en directeur, werden daarin ernstige schade toegebracht. In deze kwestie kwamen veel 
aspecten van het functioneren en de geschiedenis van de weesinrichting en haar directeur 
aan de orde die belangrijk zijn voor het beeld dat ik wil schetsen. Daarom begint het relaas 
met dit belangrijke incident in Neerbosch’ geschiedenis.

1.1 De beschuldigingen van Van Deth en Van Houten
Aan het begin van de Neerboschkwestie staat een brief van Amos Johannes van Houten 
(1855-1935) aan Jacob van ’t Lindenhout (1864-1947), de jongste zoon van de directeur 
van Neerbosch en zelf adjunct-directeur van de weesinrichting. Tegen betaling van 293 
gulden was Van Houten bereid af te zien van publicatie van een brochure over misstanden 
in Neerbosch, schreef deze oud-onderwijzer van de lagere school van de weesinrichting 
begin maart 1893. Werd er niet betaald, dan zou hij “al de schandalen in Neerbosch” uit de 
doeken doen. Jacobs vader, Johannes van ’t Lindenhout, maakte deze poging tot chantage 
onmiddellijk openbaar. “Wanneer die f 293 hem worden uitbetaald”, verhaalde hij in Het 
Oosten van 8 maart 1893, “dan moet ik hem nog daarenboven vrijheid geven te Neer-
bosch als hervormer op te treden.”2 Het bestuur van de Vereeniging tot Opneeming en 
Opvoeding van Verwaarloosde Weezen, waar de weesinrichting sinds januari 1870 officieel 
vanuit ging, besloot niet in te gaan op Van Houtens eisen. Het diende wel een aanklacht 
wegens smaad in bij de rechter, die Van Houten daarvoor ook veroordeelde.3
Hoe was Van Houten tot zijn chantagepoging gekomen? Hij was op 4 april 1892 als hulp-
onderwijzer aangesteld aan de lagere school van de weesinrichting Neerbosch, de zoge-
noemde wezenschool. Van ’t Lindenhout had hem volgens eigen zeggen uit medelijden 
aangenomen, omdat hij geen werk had en deels verlamd was. Die aanstelling bleek al snel 
ongelukkig, want “bij zijn komst op de school bleek het echter maar al te spoedig, dat hij 
aan eene Christelijke school geheel misplaatst was”, schreef Van ’t Lindenhout later.4 Het 
bestuur van de weesinrichting had Van Houten vervolgens in oktober 1892 gevraagd om 
te zien naar een andere betrekking.5 Die vond hij als onderwijzer aan de openbare dorps-
school van het Noord-Brabantse Almkerk. Hij vertrok van Neerbosch op 7 januari 1893.6
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Uit zijn Kroniek der weesinrichting in 
Het Oosten van 8 maart 1893 die Van 
’t  Lindenhout aan Van Houten en diens 
brief wijdde, werd door kranten in 
binnen- en buitenland geciteerd. Neer-
bosch was in 1893 namelijk een bekende 
en veelgeprezen inrichting en dat maakte 
de kwestie extra interessant.7 Van Houten 
reageerde op de publiciteit met een inge-
zonden brief in het landelijke dagblad 
Nieuws van den Dag. Zijn korte brief sloot 
hij af met de mededeling “dat hij den Heer 
Van ’t Lindenhout slechts zal antwoorden 
door de uitgave eener brochure, waarvan 
de dag der verschijning nader door de 
dagbladen zal worden aangekondigd”.8
Vlak hierna kwamen de eerste steunbe-
tuigingen bij Van ’t  Lindenhout binnen. 
Zo schreef Berent Korfker (1852-1931), 
een andere voormalige onderwijzer van 
Neerbosch, aan Van ’t  Lindenhout eind 
april 1893 een bemoedigende brief. Dat 
had Korfker “uit eigen beweging” gedaan, 
benadrukte Van ’t Lindenhout tegenover 
het bestuur.9 De brief was ondertekend 
door alle onderwijzers van de lagere school van Neerbosch die onder Korfkers leiding 
hadden gewerkt tot zijn vertrek uit Neerbosch in 1883.10 Van ’t Lindenhout kreeg van Korf-
ker toestemming deze brief met waarderende woorden over Neerbosch in te zetten voor elk 
doel dat hij maar geschikt achtte.

De brochure gepubliceerd
De brochure die Van Houten had aangekondigd verscheen op 1 juni 1893 onder de titel 
De Weesvader Van ’t Lindenhout ontmaskerd. Onthullingen over de Weesinrichting te Neer-
bosch.11 Het was een uitgave van twee brochures in een gezamenlijke band. Van Houten 
werkte namelijk samen met Gerard van Deth (1837-?), een gewezen zeekapitein volgens 
Van ’t Lindenhout. Zelf omschreef Van Deth zich als een intelligente, harde werker die, 
aanvankelijk voorbestemd tot het ambt van predikant, op eigen kracht was opgeklom-
men tot kapitein. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden was hij helaas 
geruïneerd geraakt.12 Van Deth kende Neerbosch omdat daar op 21 maart 1892 twee van 
zijn kinderen waren opgenomen nadat hun moeder op 1 maart van dat jaar was overleden. 
Ze hadden tot 14 februari 1893 in de weesinrichting gewoond.13 Over Van Deths motieven 
om een brochure tegen Neerbosch te schrijven, tastte Van ’t Lindenhout in het duister. Hij 
had hem een paar keer ontmoet, maar volgens Van ’t Lindenhout was er toen niets verve-
lends tussen hen voorgevallen.14 Later zou Van Deth stellen dat de slechte behandeling 
van zijn kinderen in Neerbosch hem tot het schrijven van zijn brochure had aangezet.15

De brochure waarmee Gerard van Deth en Johannes van 
Houten de Neerboschkwestie in gang zetten. 
(Van ’t Lindenhoutmuseum)

In hun publicatie uitten Van Deth en Van Houten zware beschuldigingen aan het adres 
van Van ’t Lindenhout en van zijn medewerkers.16 Het eerste deel van de brochure was van 
de hand van Van Deth. Het handelde onder meer over het leven van Van ’t Lindenhout 
en over de voeding, de opvoeding en vooral ook de mishandelingen die volgens Van Deth 
in Neerbosch plaatsvonden. Volgens de oud-zeekapitein had Van ’t Lindenhout in 1864 
uit arren moede een weeshuis opgericht om over de rug van welwillende burgers rijk te 
worden. Voor dat doel had “de slimme Van ’t Lindenhout”, schreef Van Deth, ook de pers 
ingeschakeld. Ook zou hij een drukker naar Neerbosch hebben gehaald die “tegenspoed 
met zijn zaakjes te Middelburg had gehad en nu al blij was door Van ’t Lindenhout te 
worden geholpen”.17 Die drukker was Van ’t Lindenhouts vriend en geestverwant Pieter 
Johannes Milborn (1825-1908).18 Rijk worden van het weeshuis was Van ’t Lindenhout 
volgens Van Deth heel goed gelukt.19 Van de opbrengsten leefde deze volgens Van Deth 
als een vorst. Hij zou een staatssubsidie à 3.000 gulden per jaar vooral hebben gewei-
gerd omdat hij geen inspecteurs op zijn terrein wilde toelaten. “Maar wat bekreunt Van 
’t Lindenhout zich om f 3000 per jaar? Zooveel komt er bijna per dag binnen, en sommige 
dagen zelfs meer dan het dubbele.”20
Het tweede deel van de brochure was van de hand van Van Houten. Daarin beschreef hij 
zijn ervaringen als onderwijzer en toezichthouder in Neerbosch. In één slaapzaal, schreef 
hij, had hij wel “118 jongens geteld in die 96 ledikanten” die hij er had zien staan.21 Dit was 
volgens hem een zaal zonder ventilatie, met maar één ‘privaat’ – toilet – waar de jongens 
ook het drinkwater moesten halen. Dat alles functioneerde volgens Van Houten zonder 
enige bewaking, uitgezonderd een onderwijzer die in de naastgelegen kleine zaal met 
zestig jongens sliep.22 Het eten was vooral voor de vele zieken in Neerbosch van te slechte 
kwaliteit. Dat was volgens de onderwijzer extra schrijnend omdat, ook volgens hem, de 
inrichting bijzonder rijk was.23
Om te illustreren hoe het met de voeding en kleding van de kinderen en met hun hygiëne 
en geneeskundige behandeling was gesteld, beschreef Van Houten een dag met de meisjes 
en een met de jongens in de weesinrichting. Het schoonpoetsen van de gezichten van de 
jongens was volgens hem de taak van een meisje dat “zelf nog een kind” was.24 De jongens 
werden met twee, drie wasbewegingen gewassen en maakten hun gezicht droog aan hun 
mouwen. Ze kregen volgens Van Houten geen handdoek en als ze daarom vroegen “krijgen 
wij een pats, meester”, zou een van de jongens hem hebben verteld.25 Wat de gezondheid 
van de kinderen betreft, signaleerde Van Houten dat er veel kinderen met klierziekte of 
schurft in zijn klas zaten. Door de klierziekte stagneerde de groei bij kinderen omdat hun 
schildklieren niet goed functioneerden. Dat kwam door een jodiumtekort. Het was een 
ziekte waar in de negentiende eeuw veel kinderen aan leden. Van Houten had, zo stelde 
hij, dan ook veel liever een nieuw ziekenhuis gezien in de weesinrichting dan de nieuwe 
drukkerij die in 1892 gereed was gekomen.26
Zijn deel van de brochure sloot Van Houten af met een relaas over een werkstaking onder 
leerkrachten van de lagere school van Neerbosch. Daaruit zou moeten blijken dat niet 
alleen de kinderen, maar ook de medewerkers het er slecht hadden. De staking vond 
volgens de auteur plaats tijdens een driedaagse conferentie die Van ’t Lindenhout in juni 
1892 in Neerbosch had georganiseerd. De aanleiding voor de staking was volgens hem 
dat hij en zijn collega’s bedorven voedsel kregen voorgeschoteld. En dat terwijl de “heren 
en dames” bestuurders echt “uit waren” en zich het uitstekende voedsel dat ze kregen 
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geserveerd goed lieten smaken.27 En passant beweerde Van Houten dat de kosten van deze 
conferentie geheel ten laste van de weesinrichting waren gekomen. 

1.2 Reacties op de beschuldigingen
De brochure was een frontale aanval op Neerbosch en kon niet genegeerd worden. Toch 
bewaarde Van ’t Lindenhout de eerste weken na de verschijning ervan het stilzwijgen. 
Ook het bestuur van de Vereeniging tot Opneeming en Opvoeding van Verwaarloosde 
Weezen, de vereniging achter Neerbosch, besloot tijdens de Algemene Vergadering op 14 
juni 1893 vooralsnog niet te reageren. Het algemeen gevoelen van de verenigingsleden was 
af te wachten hoe de algemene opinie zich zou ontwikkelen. Vervolgens kon dan het beste 
naar bevind van zaken worden gehandeld.28 Op voorstel van een van de bestuursleden, 
de Nijmeegse hervormde predikant Eliza Arnold Gerard van Hoogenhuyze (1834-1919), 
sprak de vergadering wel haar sympathie uit voor en haar vertrouwen in de familie Van 
’t Lindenhout.29 Dat was dus inclusief Van ’t Lindenhouts vrouw, directrice Hendrina van 
’t Lindenhout-Sipman (1836-1900) en hun zoons Derk (1863-1936), die verantwoordelijk 
was voor de drukkerij, en Jacob, de adjunct-directeur.

1.2.1 Reacties in de pers
De algemene opinie roerde zich al snel. Die werd gevoed door het beleid van Van Deth en 
Van Houten. Zij hadden namelijk exemplaren van de brochure, die in eigen beheer was 
uitgegeven, naar diverse krantenredacties in het land gestuurd. Het gevolg van hun actie 
en van de brisante inhoud van hun brochure, was dat er een vloed aan publicaties op gang 
kwam in kranten en tijdschriften.30 Sommige redacties kozen expliciet de kant van Van 
Deth, zoals die van de regionale krant De Graafschap-bode.31 Andere redacties achtten zich 
niet in staat om te beoordelen of de beschuldigingen in de brochure terecht waren, zoals 
de rooms-katholieke dagbladen De Tijd en De Gelderlander. De Tijd wist daarvoor te weinig 
van Neerbosch, schreef ze. “Wat wij ervan hoorden, betrof hoofdzakelijk den streng ortho-
doxen geest, waardoor de inrichtingen beheerscht worden.”32 Wel meende de redactie 
dat een onafhankelijk gerechtelijk onderzoek op zijn plaats was, gezien alle beschuldi-
gingen die de brochure bevatte. De Gelderlander meende, na uitgebreid De Tijd te hebben 
geciteerd: “Wij voor ons houden al het in de brochures vermelde voor onwaar, tenzij het 
tegendeel bij rechterlijk vonnis zou blijken.”33 Abraham Kuypers dagblad De Standaard 
stelde dat het grootste deel van de inhoud van de brochure “op rekening van een overprik-
kelde en verbitterde verbeelding moet worden gesteld”.34
De redactie van het Amsterdamse weekblad De Controleur achtte zichzelf juist heel goed in 
staat positie te kiezen in deze kwestie. Van Deth kende ze weliswaar niet, maar Van Houten 
kende ze volgens eigen zeggen des te beter. Volgens haar had hij een vergelijkbare poging 
tot afpersing gedaan bij het ‘krankzinnigengesticht’ Meerenberg in Santpoort. Vandaar dat 
de redactie het “niet verstandig” leek om zich “neutraal te houden”.35 Het volkse Nieuws-
blad van Nederland koos ook partij voor Van ’t Lindenhout, maar niet dan nadat ze zelf 
onderzoek had gedaan. Op basis daarvan concludeerde de redactie van de krant dat de 
brochure van Van Deth en Van Houten “een aaneenschakeling is van leugen en laster”.36 
De Haagsche Courant vroeg in zijn kolommen om meer informatie van oud-bewoners.37 
Daarop kwamen reacties binnen van enkele Hagenaars die in Neerbosch hadden gewoond 
en de beweringen in de brochures ontkrachtten. Het tegendeel was waar volgens hen, Het Oosten, 12 juli 1893, met artikelen uit de pers waarin Neerbosch wordt verdedigd. 
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want de weesinrichting “levert flinke menschen af, die goede burgers in de maatschappij 
worden; en de oud-weezen zijn eenstemmig in hun lof en dankbaarheid voor hun vader 
van ’t Lindenhout”.38 Onder degenen die hadden gereageerd, bevonden zich de broers 
Manus (1851-1934) en Johannes (1855-1897) Houtman, “bekende aannemers alhier”, 
schreef de Haagsche Courant.39 De broers waren twee van de eerste kinderen die door Van 
’t Lindenhout waren opgenomen.40 Na hun vertrek uit Neerbosch hadden ze samen een 
bloeiend aannemersbedrijf opgezet in Den Haag.
De Gelderse pers volgde de ontwikkelingen rond Neerbosch en de landelijke discussie 
nauwlettend. Dat gold vooral Nijmeegse kranten omdat Neerbosch nauw met die stad was 
verbonden. In Nijmeegse kranten verschenen verscheidene beschouwingen en ingezonden 
brieven ten gunste van Van ’t Lindenhout. Dat betrof op 24 juni onder meer een ingezon-
den brief in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van drie Nijmeegse hervormde 
predikanten die met Van ’t Lindenhout samenwerkten: Van Hoogenhuijze, Jacob Moulijn 
(1835-1902) en Frans Wouter Smits (1834-1920). In hetzelfde nummer plaatsten drie 
zakenrelaties van de weesinrichting een advertentie. Dat waren A.B. Dull, directeur van 
de Nijmeegsche Broodfabriek, de Firma H. Duijs, leverancier in Koloniale Waren en 
Peulvruchten en ‘vleeschouwer’ D.J. Hindrichs en Zn. In hun advertentie weerspraken ze 
geruchten als zouden zij slecht eten en slechte producten leveren aan de weesinrichting.41
De roep om een onafhankelijk onderzoek naar de praktijken in Neerbosch, zoals De Tijd 
en De Gelderlander al half juni bepleitten, klonk in de zomer van 1893 steeds luider. Ook de 
invloedrijke Nieuwe Rotterdamsche Courant meende eind juni 1893 dat alleen een dergelijk 
onderzoek licht in deze zaak zou kunnen brengen. De publieke opinie drong daar volgens 
de redactie zo op aan dat ze zich niet kon voorstellen dat Van ’t Lindenhout zich daaraan 
zou willen onttrekken.42

1.2.2 Reacties van oud-Neerbosschers 
Tegen de negatieve verhalen in de pers over Neerbosch kwamen oud-Neerbosschers in 
verzet. Zij protesteerden publiekelijk tegen wat zij zagen als lasterpraatjes van mensen 
met wie ze in Neerbosch waren opgegroeid. Volgens een aantal van hen waren het vooral 
degenen die al in hun Neerbosch-tijd een slechte naam hadden opgebouwd die zich in de 

De oproep van de broers Manus en Johannes Houtman en Leendert Fillet aan alle oud-wezen van Neerbosch in Het Oosten 
van 21 juni 1893 om Van ’t Lindenhout en Neerbosch te steunen. (Van ’t Lindenhoutmuseum)

pers negatief over de inrichting uitlieten.43 De Haagse broers Houtman plaatsten samen 
met de oud-Neerbosscher Leendert Johannes Fillet uit Amsterdam een advertentie in Het 
Oosten van 21 juni 1893 waarin ze alle oud-Neerbosschers opriepen om te overleggen hoe 
zij Van ’t Lindenhout konden rehabiliteren.44
Op 6 juli werd met dat doel een vergadering gehouden van oud-Neerbosschers en mede-
werkers van Neerbosch in Utrecht. Er kwamen 85 mensen op de bijeenkomst. De positieve 
getuigenissen over Van ’t Lindenhout en de weesinrichting waren er niet van de lucht, 
schreven de dagbladen. Die getuigenissen werden ondersteund door 131 ingekomen brie-
ven en van een telegram van geëmigreerde oud-Neerbosschers uit Amerika. Het telegram 
werd onder luid gejuich voorgelezen.45 De emigranten hadden de ontwikkelingen rond 
Neerbosch kunnen volgen in Het Oosten, waar velen op geabonneerd waren, en in Neder-
landstalige kranten die binnen de emigrantengemeenschap verschenen.46 Ook in Utrecht 
aanwezige personeelsleden en onderwijzers van Neerbosch lieten zich tijdens de bijeen-
komst bijzonder positief uit over de weesinrichting.47
Tijdens de vergadering in Utrecht van 6 juli 1893 werd een motie van vertrouwen ten 
aanzien van Van ’t Lindenhout aangenomen. De uitslag was tachtig stemmen voor en 
vijf tegen.48 Onduidelijk is hoe representatief deze uitslag is voor de stemming onder 
alle oud-Neerbosschers. Het is niet onwaarschijnlijk dat er vooral oud-Neerbosschers 
naar Utrecht kwamen met goede herinneringen aan hun oude inrichting. Daarop wijst 
de vrolijke, reünie-achtige sfeer die de bijeenkomst kenmerkte. Er heerste een positieve 
toon over Neerbosch die eerder had geklonken als reactie op de negatieve publiciteit. 
Zo had kantoorbediende Pieter Kesler eind juni in een ingezonden brief al gefulmineerd 
tegen een eerder ingezonden brief van snelpersdrukker Evert Kwast. Kwast had zich 
daarin beklaagd over geselingen die in Neerbosch hadden plaatsgevonden. Die Kwast, 
stelde Kesler, “behoorde tot een groep waarvan Abraham Koster het hoofd was”.49 Kesler, 
die vier jaar voor Kwast van Neerbosch was vertrokken en de verhalen over hem daarom 
waarschijnlijk van horen zeggen had, wijdde vervolgens uit over Koster en diens ‘volgelin-
gen’. Die hadden ruim twintig keer straf gekregen voor diverse overtredingen, had Kesler 
vernomen. Tenslotte waren ze er samen op uitgetrokken om in te breken en hadden daar-
voor toen een, volgens Kesler, stevige, maar welverdiende straf gekregen.50 Dit schrijven 
lokte weer reacties uit en zo regen de publicaties over Neerbosch zich aaneen tot een lange 
keten van beweringen pro en contra de weesinrichting en Van ’t Lindenhout.51
Negatieve geluiden over Neerbosch kwamen bijvoorbeeld van de oud-Neerbosscher Gerard 
van den Bergh. Hij verbaasde zich in een ingezonden brief in het Rotterdamsch Nieuwsblad 
over de positieve toon over Neerbosch die bijvoorbeeld Eduard Schwartz had aangeslagen 
tijdens een bijeenkomst op 25 juni 1893 van 62 oud-Neerbosschers in Amsterdam – en in 
bijzijn van maar liefst 21 journalisten. Schwartz wist volgens Van den Bergh wel beter.52 
Van den Berghs beschuldigingen werden door anderen weersproken, maar tijdens die 
vergadering in Amsterdam hadden inderdaad diverse oud-Neerbosschers kritiek geuit op 
de slechte leefomstandigheden in Neerbosch.53 De kritiek betrof onder meer de situatie in 
de jaren zeventig, toen er volgens sommigen soms hard geslagen werd, geregeld beschim-
meld roggebrood werd geserveerd en de privaten smerig waren. Over Van Houten werd 
door Schwartz opgemerkt dat de oud-onderwijzer er ook flink op los had geslagen en flink 
kon vloeken. Aan het einde van deze vergadering werd een motie aangenomen waarin de 
overgebleven aanwezigen, allen tegenstanders van Van ’t Lindenhout, verklaarden dat hun 
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ervaringen in Neerbosch ongeveer overeenkwamen met de beschrijving die Van Deth en 
Van Houten hadden gegeven.54 Een soortgelijke verklaring gaven twintig oud-Neerbos-
schers uit die elkaar op 1 juli 1893 hadden ontmoet in Arnhem. Zij verklaarden daarin dat 
ze veel waars herkenden in de beschrijving van de weesinrichting door Van Houten, maar 
niet in die van Van Deth.55
De weesinrichting werd door de vele publicaties in het hele land bekend. De uitvoerige 
discussie in de kranten maakte bovendien dat de publieke opinie kritischer werd in haar 
mening over residentiële opvoedingsgestichten. In het bijzonder Neerbosch moest het 
ontgelden.

1.2.3 Reacties van het bestuur en van medici
Geconfronteerd met de enorme ophef rond Neerbosch, wilde het bestuur van de Vereeni-
ging tot Opneeming en Opvoeding van Verwaarloosde Weezen een daad stellen om 
Van ’t Lindenhout te steunen. Een week na 14 juni, toen de Algemene Vergadering had 
besloten de zaak voorlopig aan te zien, noopte de publieke discussie over Neerbosch het 
bestuur een buitengewone bestuursvergadering te beleggen. Deze vond plaats op 23 juni 
in Arnhem, thuis bij de voorzitter Gerardus Ypenburg (1817-1904).56 Van ’t Lindenhout 
en zijn zoon Jacob, die de bestuursvergaderingen normaal gesproken bijwoonden, waren 
niet aanwezig. In een verklaring die aan 32 redacties werd verstrekt, spraken de bestuur-
ders “hun volkomen vertrouwen in, hunne oprechte hoogachting voor en hunne groote 
erkentelijkheid aan den Directeur en de Directrice der Weesinrichting te Neerbosch” uit.57 
Daaraan voegden ze de bede toe “dat het hun nog lang door den Heer gegeven worde, met 
hunne kinderen, met dezelfde liefde en toewijding als tot hiertoe Hem te dienen in den 
arbeid der verzorging en opvoeding van arme en verlaten weezen”.58
In dezelfde verklaring stelde het bestuur dat de weesinrichting de openbaarheid nooit had 
geschuwd. Dat mag waar zijn wat betreft de duizenden bezoekers die de weesinrichting jaar-
lijks ontving, maar het bestuur had in 1876 een onderzoek door de Vereeniging in het Belang 
der Weezenverpleging weten te verhinderen. Een eerdere toezegging door Van ’t Lindenhout 
werd door het bestuur ingetrokken omdat het geen vertrouwen had in de onafhankelijk-
heid van het onderzoek. Het zag “in de werkzaamheden van de vereeniging in ’t belang van 
Weezenverpleging” meer een afbrekend dan een opbouwend element”, had het bestuur van 
Neerbosch dat jaar geschreven aan de Vereeniging in het Belang der Weezenverpleging.59
Kritiek op de brochure van Van Deth en Van Houten bleef niet tot oud-Neerbosschers 
en het bestuur van de weesinrichting beperkt. Ook medici die bij Neerbosch betrokken 
waren, tekenden protest aan tegen de eenzijdige voorstelling van zaken in de brochure. 
De huisarts Jan Johannes de Blécourt (1860-1925) uit Hees, sinds 1885 geneesheer van de 
weesinrichting, verklaarde in een forse advertentie in De Gelderlander, dat “geen lijders 
door hem behandeld zijn, die door mishandeling direct of indirect ziek geworden of 
gestorven zijn”.60 Dr. Adolf Ernestus Post (1842-1917), de geneeskundig adjunct-inspecteur 
voor Gelderland en Utrecht, bracht na het lezen van de brochure enkele onverwachte 
inspectiebezoeken aan de weesinrichting.61 In de Arnhemsche Courant publiceerde hij 
zijn conclusies in een verklaring die gedateerd was op 29 juni 1893. Daarin stelde hij dat 
het met de gezondheid van de kinderen goed gesteld was en dat zieken in Neerbosch 
goed werden verzorgd.62 Wel waren er veel kinderen die ‘hoofdzeer’ hadden, een schim-
melinfectie die jeuk, korsten en haaruitval veroorzaakte. Maar volgens Post was het niet 

verbazingwekkend dat het uiterst besmettelijke hoofdzeer voorkwam in “een inrichting 
als deze”.63 Veel problemen die er waren, schreef hij toe aan “eene veel te ruimte toegeef-
lijkheid in de opneming van weezen”.64
Met zijn opmerkingen over de onhygiënische leefomstandigheden in Neerbosch sloot 
Post aan bij kritiek die sinds de opkomst van de zogenoemde hygiënisten in de jaren 
veertig van de negentiende eeuw gemeengoed was geworden onder medici. De hygiënisten 
waren artsen die op basis van onderzoek en statistische verwerking daarvan aan de basis 
stonden van een grotere aandacht voor de volksgezondheid.65 Maar zijn kritische oordeel 
belette Post verder niet om een positief oordeel over de weesinrichting uit te spreken. 
Een vergelijkbaar oordeel sprak begin februari 1894 in de pers een collega van hem uit: de 
Nederlands-Amerikaanse zendeling-arts dr. Johannes (John) Abraham Otte (1861-1910). 
In 1894 werkte Otte als medisch zendeling in China, maar in de winter van 1886-1887 had 
hij De Blécourt tijdens een mazelenepidemie geassisteerd in het ziekenhuis van Neer-
bosch. Ook Otte sprak zijn steun uit aan Van ’t Lindenhout.66

1.2.4 De uitgestelde reactie van Van ’t Lindenhout
Stormen raasden over Neerbosch, maar Van ’t Lindenhout koos er aanvankelijk voor 
niet diep in te gaan op de berichtgeving. “De aanvallen op mij en mijn gezin, laat ik voor 
rekening en ter verantwoording der Schrijvers”, schreef hij in een korte kennisgeving in 
Het Oosten van 14 juni 1893 over de brochure Van Deth en Van Houten. “Ik heb niet het 
voornemen er op te antwoorden.”67 Daags tevoren had Barend van der Schuur (1849-
1911), de hoofdonderwijzer aan de lagere school van Neerbosch, een ingezonden brief 
van soortgelijke strekking geplaatst in de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Er was volgens 
hem voldoende reden om de schrijvers wegens smaad voor de rechter te dagen, “doch dat 
strookt niet met onze beginselen”.68
Zelf twijfelde Van ’t Lindenhout of hij toch niet van zich moest laten horen. We hebben 
“nog nimmer dan in de laatste dagen ervaren, hoe moeilijk het is te zwijgen, wanneer 
men gescholden wordt”, schreef hij in Het Oosten van 28 juni. Dat was geen kwestie van 
lafheid, zoals sommigen volgens hem meenden, maar omdat hij er nog niet uit was of God 
al dan niet actie van hem vroeg op dit vlak. Hij ontving namelijk tegenstrijdige adviezen: 
sommige vrienden riepen hem op niet het recht in eigen hand te nemen, terwijl anderen 
hem uitdrukkelijk adviseerden om “de weg van stilzitten te verlaten”.69
Dat laatste had hij onder andere gelezen in De Standaard, de krant die reeds jarenlang 
Neerbosch in zijn kolommen steunde. Hoofdredacteur Kuyper van die krant noemde het 
zwijgen van Van ’t Lindenhout verkeerd “omdat het de publieke opinie niet bevredigt. 
En verkeerd omdat het den lastergeest aanmoedigt.”70 Volgens Kuyper zou er naast een 
gerechtelijk onderzoek ook een onafhankelijke commissie moeten komen om onder-
zoek te doen naar allerlei beschuldigingen over de weesinrichting. Ondertussen was 
Kuyper ervan overtuigd dat het resultaat van een dergelijk onderzoek zou zijn dat het 
Van ’t Lindenhouts blazoen zou zuiveren. Daarin vond hij een van zijn opponenten, de 
hervormde predikant Andries Willem Bronsveld (1839-1924), aan zijn zijde.71 In deze 
opstelling kwam de meer activistische houding in maatschappelijke en politieke kwesties 
van Kuyper en zijn volgelingen tot uiting. Die verschilde van de vaak meer apolitieke 
en conflictmijdende houding van veel orthodox-protestanten binnen de Nederlandse 
Hervormde Kerk, zoals ook tot uiting kwam in bijvoorbeeld de schoolstrijd.72
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Om zijn positie te kunnen bepalen, vroeg Van ’t Lindenhout in Het Oosten van 28 juni 
advies over wat hem stond te doen aan degenen die al jarenlang de weesinrichting steun-
den. Een mogelijke reden om toch tot actie over te gaan, was dat in deze zaak “de naam 
van den Christus gesmaad” werd – en dat mocht in geen geval gebeuren. “Omdat spoed 
moet gemaakt worden, wenschte ik liefst bij de ontvangst van dit blad en na het lezen van 
deze kroniek aanstonds bericht van hen, liefst per telegram”, luidde zijn cursief gestelde 
oproep in de Kroniek der weesinrichting van 28 juni. Daarna zou hij positie kiezen. “Ons 
besluit zal reeds in De Kleine Courant, die Vrijdag 30 juni verschijnt, worden medegedeeld”, 
beloofde hij, verwijzend naar een tweede wekelijkse publicatie van de weesinrichting. Toch 
kon hij het in dezelfde aflevering van Het Oosten niet laten te reageren op volgens hem 
overdreven verhalen over Neerbosch die hij in diverse kranten had gelezen.73
Zijn oproep aan zijn achterban sorteerde effect. Van vrienden ontving Van ’t Lindenhout 
telegrammen waarvan de inhoud hem hielp bij zijn besluitvorming. Hij koos daarop voor 
publiek verweer. Twee dagen na zijn oproep, op vrijdag 30 juni, verdedigde hij zich in De 
Kleine Courant op zeven punten tegen een aantal beschuldigingen die Van Deth en Van 
Houten hadden geuit. Hij legde uit dat alle eigendommen van de weesinrichting op naam 
van de vereniging stonden en dat al zijn persoonlijke eigendommen uit erfenissen van 
eigen familieleden waren verkregen. Wat de gezondheidstoestand van de kinderen betreft, 
stelde hij dat de voorgaande 11 jaren het sterftecijfer rond de 2 procent had geschommeld. 
“Indien men eenigszins op de hoogte is met de statistiek van sterfte bij kinderen, kan dit 
een zeer gunstig cijfer genoemd worden: een bewijs dat in de Weesinrichting, waar zooveel 
zwakke kinderen zijn opgenomen, al die jaren een goede gezondheid heeft geheerscht.”74 
Van ’t Lindenhout zelf was op de hoogte van statistische gegevens over de Nederlandse 
bevolking. Sinds 1892 maakte hij namelijk deel uit van een nieuwe overheidsinstelling die 
zich daarmee bezighield in het kader van armoedebestrijding. Dat was de Centrale Commis-
sie voor de Statistiek. Van ’t Lindenhout was voor dat lidmaatschap gevraagd omdat hij door 
zijn werk in Neerbosch was uitgegroeid tot een bekend persoon in de Nederlandse armen-
zorg. Over de Centrale Commissie voor de Statistiek schrijf ik meer in hoofdstuk 2.

Alle aantijgingen van Van Deth en Van Houten weerleggen wilde Van ’t Lindenhout niet. 
“In dit opzicht acht ik, na een arbeid van dertig jaren, met de grootste zelfopoffering, eene 
verdediging tegen zulke beschuldigingen overbodig”, stelde hij in De Kleine Courant van 30 
juni 1893. Hij reageerde naar eigen zeggen vooral omdat hij ervoor gewaarschuwd was dat 
zijn zwijgen ertoe kon leiden dat zelfs zijn vrienden de beschuldigingen van Van Deth en 
Van Houten zouden gaan geloven. De eerstvolgende woensdag, 5 juli, zette Van ’t Linden-
hout in Het Oosten de verdediging van zijn zaak voort. Dat deed hij vanaf dat moment 
frequent door in het weekblad te kust en te keur te citeren wat anderen in dag-, week- en 
kerkbladen over Van Deth, Van Houten en Neerbosch hadden geschreven. Daarnaast publi-
ceerde hij veel brieven van vrienden en bekenden die hem een hart onder de riem staken, 
maar kritische persuitingen haalden de kolommen van Het Oosten nauwelijks. Wel nam Van 
’t Lindenhout reacties op van zijn sympathisanten die in kranten geuite kritiek probeerden 
te ontzenuwen. Daardoor gaf Het Oosten een eenzijdig beeld van de publieke opinie zoals 
die in de pers naar voren kwam.75 Gezien deze handelwijze was Van ’t Lindenhout er zich 
mogelijk van bewust hoe sterk media aan negatieve beeldvorming konden bijdragen. Via Het 
Oosten kon hij dat beeld in zijn eigen achterban in ieder geval proberen bij te stellen.

Ook op gerechtelijk gebied ondernam Van ’t Lindenhout uiteindelijk actie. Op 8 juli diende 
de Amsterdamse advocaat mr. Everardus Johannes Korthals Altes (1866-1924) namens 
hem een aanklacht in tegen Van Deth en Van Houten.76 Van Deth werd in september 
gedagvaard vanwege laster aan het adres van Van ’t Lindenhout. Hij had hem een “gewe-
tenloos weezenbeul, dief, leugenaar, huichelaar, schurk, menschenbedrieger” genoemd.77 
In zijn uitspraak veroordeelde de rechter Van Deth twee weken later tot 25 gulden boete, 
waar 250 gulden geëist was, of tien dagen hechtenis.78
In Het Oosten van 12 juli diende Van ’t Lindenhout Van Houten van repliek over diens 
bewering inzake de kosten van de driedaagse Conferentie die in juni 1892 in Neerbosch 
was gehouden. Hij citeerde een brief van drie leden uit het organiserende comité waarin 
deze verklaarden “dat de vrijwillige bijdragen, door de bezoekers der beide tot nu toe 
gehouden Conferentiën aan hen ter hand gesteld tot dekking der onkosten, allen daaraan 
verbonden uitgaven ruim hebben gedekt”.79 Sterker nog, er was zelfs wat geld overgeble-
ven dat in de kas van de weesinrichting was gestort. In het openbaar schoof Van ’t Linden-
hout de schuld van alle ellende in de schoenen van wat hij de vijanden van de weesin-
richting noemde en van wie Van Deth en Van Houten de voornaamste waren. “Leugen en 
laster, zooals die tegen de Weesinrichting te Neerbosch is verbreid geworden, kan men 
onmogelijk tegenspreken”, constateerde hij in het jaarverslag over deze voor hem en ook 
het personeel donkere periode.80 
De vele verwijten aan het adres van zijn familie en hemzelf hakten er bij Van ’t Linden-
hout stevig in. Daarom zocht hij persoonlijke steun. Die vond hij bij zijn vrienden in het 
bestuur, bij geestverwante vrienden als ds. Hendrik Pierson (1834-1923), directeur van 
enkele residentiële instellingen in Zetten, en bij de Duitse filantroop en predikant Graaf 
Friedrich von Bodelschwingh (1831-1910). De laatste had in 1874 een kolonie voor land-
lopers opgezet naast een al bestaande inrichting voor epilepsiepatiënten.81 Daarnaast 
ervoer Van ’t Lindenhout veel steun van oud-Neerbosschers van wie hij naar eigen zeggen 
honderden brieven ontving. Daarin bedankten ze hem voor hun opvoeding in Neerbosch. 
Wat hem dan weer extra trof, was dat velen in die brieven vermeldden dat ze in de weesin-
richting het christelijk geloof hadden omarmd. “Vooral trof ons de vergadering van 5 juli 
1893 te Utrecht gehouden”, memoreerde hij in het jaarverslag over 1893-1894, “waar 204 
oud-Neerbosschers hun dank uitspraken voor den zegen op Neerbosch genoten en hunne 
hartelijke liefde betuigden voor mij, voor mijne vrouw en allen, die alhier hunne opvoe-
ding hadden behartigd.”82

1.3 Onderzoek op initiatief van Van ’t Lindenhout
De kritiek die ook in bevriende pers werd geuit op zijn stilzwijgen, stimuleerde Van 
’t Lindenhout eind juni om alsnog een eigen onderzoek te laten uitvoeren. Dat wilde hij in 
eigen hand houden, omdat hij niet veel vertrouwen had in de deskundigheid en betrok-
kenheid van anderen. In Het Oosten van 5 juli schreef hij daarover: “Wij vreezen volstrekt 
geen ernstig en degelijk onderzoek van al hetgeen op Neerbosch is geschied en nog plaats 
vindt, doch ieder zal moeten toestemmen, dat het toch niet aangaat dat personen, die zich 
nooit of nimmer om den weezenarbeid hebben bekommerd en van wie de arme weezen, 
die op Neerbosch verzorgd worden, geen enkel bewijs van liefde ontvingen, zich nu het 
recht zouden aanmatigen om hier te regeeren.”83
Van ’t Lindenhout verzocht een aantal vrienden een lijst op te stellen met namen van 
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vooraanstaande mensen die geschikt waren voor een onderzoekscommissie.84 Op donder-
dag 29 juni 1893, daags nadat hij zijn achterban via Het Oosten had gevraagd of hij moest 
reageren op de beschuldigingen aan zijn adres, meldde hij een onderzoekscommissie in 
het leven te roepen. Die commissie zou haar licht moeten doen vallen “op de verschillende 
toestanden van de wees-inrichting te Neerbosch”.85 Dat schreef hij nog diezelfde dag in 
een brief aan 22 vooraanstaande Nederlanders. Daarin verzocht hij hen zitting te willen 
nemen in een op te richten onderzoekscommissie. Van ’t Lindenhouts initiatief slaagde en 
op 12 juli belegde de onderzoekscommissie haar eerste vergadering.

1.3.1 Kritiek op de samenstelling van de onderzoekscommissie
De commissie telde enkele prominente Nederlanders. Ze stond onder voorzitterschap van 
het vooraanstaande Tweede Kamerlid 
jonkheer mr. Hendrik Willem de Beau-
fort (1845-1918).86 Als nazaat van Franse 
hugenoten was De Beaufort trouw lid-
maat van de Nederlandse Hervormde 
kerk, liberaal in zijn politieke overtuiging 
en gematigd rationalistisch.87 Hij was 
een erudiete man die goed bekend stond. 
Commissielid jonkheer mr. Alexander 
Frederik De Savornin Lohman (1837-
1921) was oud-minister, antirevolutio-
nair parlementslid en een goede bekende 
van Hendrik Pierson. De Utrechtse hoog-
leraar dr. Jan de Louter (1847-1932) was 
een gezaghebbend staatsrechtgeleerde, 
medeoprichter van de Liberale Unie en 
goed bekend met Neerbosch-sympa-
thisant Andries Willem Bronsveld.88 De 
Louter zou vanaf 1897 een van de hoog-
leraren zijn die de aanstaande koningin 
Wilhelmina zou onderwijzen ter voor-
bereiding op haar troonsbestijging.89 
Dr. Johannes Petrus Stephanus (Jan) 
Berends (1818–1913) uit Nijmegen was 
arts, gemeenteraadslid, journalist bij het 
dagblad De Gelderlander en voorvechter 
voor het katholieke volksdeel in zijn stad. 
Hij had de weesinrichting geregeld bezocht en had die van nabij tot de omvang van 1893 zien 
groeien.90 Dr. Gilles van Overbeek de Meyer (1831–1918) was hoogleraar in de gezondheids-
leer en gerechtelijke geneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Hij had als voor-
aanstaand hygiënist veel gepubliceerd over rioleringen en was voorstander van verplichte 
koepokinenting.91 Een neefje van Van Overbeek de Meyer woonde overigens in Neerbosch.92
Ondanks dat diverse leden van de onderzoekscommissie mannen van aanzien waren, klonk 
op de samenstelling ervan van meet af aan kritiek. Achteraf klonk bijvoorbeeld het verwijt 

Jonkheer Hendrik Willem de Beaufort, voorzitter van de 
Onderzoekscommissie inzake Neerbosch 1893-1894. (Foto J.H. 

Hentzel, Amersfoort; Wikipedia Commons)

dat er teveel mannen zitting in hadden gehad die voorheen niets van Neerbosch wisten.93 
Maar vooral het gegeven dat Van ’t Lindenhout zélf het initiatief had genomen tot het 
bijeenroepen van een commissie die de beschuldigingen aan zijn eigen adres en aan dat 
van Neerbosch moest onderzoeken, viel slecht bij een deel van de buitenwacht. Een aange-
klaagde mocht zijn eigen rechters niet kiezen. Dat zou de uitkomst van het onderzoek bij 
voorbaat onbetrouwbaar maken.94 Om die reden weigerden enkele mannen zitting te nemen 
in de onderzoekscommissie nadat ze daarvoor door Van ’t Lindenhout waren gevraagd. 
Onder hen waren de Groesbeekse Jonkheer mr. Carel Cijprianus Gerard de Pesters (1832-
1915) en Hendrik Pierson. De Pesters behoorde tot de protestants-christelijke elite van 
Nijmegen. Hij kende Neerbosch onder meer via de christelijke kweekschool Op den Klok-
kenberg in Nijmegen, waarvan hij bestuurslid was.95 Alleen op verzoek van de regering “of 
een openbaar college” behoorde een dergelijke onderzoekscommissie te worden benoemd, 
meende hij.96 Pierson bedankte voor de eer omdat in de publieke opinie aan de objectiviteit 
van het onderzoek zou worden getwijfeld wanneer hij, als collega van Van ’t Lindenhout, 
zou meewerken. Hij bleef wel bereid om de commissie van advies te dienen.97
De vraag of het instellen van een onderzoekscommissie een regeringszaak was, zoals De 
Pesters had gesteld, was onderwerp van discussie tijdens de eerste bijeenkomst van de 
beoogde commissieleden op 12 juli. De conclusie van de aanwezigen was dat de overheid 
geen enkele rol behoefde te spelen. “Neerbosch is eene particuliere stichting waarmeede 
de Regeering zich volstrekt niet kan bemoeien”, stelden ze.98 Daarmee was wat dat vraag-
stuk betreft de kogel door de kerk, werd de commissie ingesteld en liet ze een verzoek aan 
de regering achterwege om een staatscommissie in te stellen. De redeneertrant van de 
commissie toont dat de visie op een overheid die zich bemoeide met vraagstukken die in 
de samenleving speelden geen gemeengoed was.99

De onderzoekscommissie besefte dat ze het verwijt van vooringenomenheid teniet moest 
doen. Ze moest het volk “vertrouwen inboezemen” en daarom achtte ze het goed dat ze 
bestond uit vertegenwoordigers van “alle politieke en kerkelijke richtingen”. Om dezelfde 
reden waren de leden mannen “van wie bekend is, dat zij zich op philantropisch gebied 
bewegen”.100 Vertrouwen inboezemen was belangrijk, omdat een van de doelstellingen 
van haar onderzoek moest zijn “het Nederlandsche volk” gerust te stellen “aangaande de 
toestand, waarin de weezen zich op Neerbosch bevinden”, meende commissielid dr. Elisa 
van der Ven (1833-1909), oud-directeur van de hbs in Haarlem en conservator aan Teylers 
physisch kabinet. “Het geschokt vertrouwen moet zoo mogelijk worden hersteld.”101
Om haar onafhankelijkheid te waarborgen, wees de commissie het aanbod van Van 
’t Lindenhout af om haar kosten door de vereniging achter Neerbosch te laten betalen, 
ook al meende ze dat de kosten “niet gering zouden zijn”.102 Met het afwijzen van dit 
aanbod wilde de commissie zichzelf verzekeren dat ze in volledige vrijheid kon opereren. 
Zo zou ze “het volle licht op de Stichting” kunnen laten vallen, “opdat het Nederland-
sche Volk, dat tot nog toe zooveel sympathie voor deze Stichting heeft betoond, in staat 
gesteld worde om te beoordeelen of het die kan handhaven, dan wel of het zich behoort 
te onttrekken”.103 Na afronding van het rapport zou blijken dat de kosten met giften van 
diverse personen waren gedekt.104
De staat van dienst van de commissieleden van de Commissie van Onderzoek in zake de 
Weesinrichting te Neerbosch, zoals haar officiële naam luidde, deed de twijfel die vooraf was 
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gerezen over mogelijke vooringenomenheid deels verstommen. Maar helemaal verdwijnen 
deed ze niet. Dat bleek na het uitkomen van het commissierapport in 1894. Volgens de 
oud-militair Hubert Laurent Victor Eugéne Salomon (1843-1896), waren de commissiele-
den teveel uit de kringen van “geestverwanten van den directeur en de directrice” gerekru-
teerd.105 Deze kritiek sneed voor sommige leden hout. Zo was Willem Hovy (1840-1915), 
directeur van een van de grootste bierbrouwerijen van het land, een geestverwant en 
goede vriend van Van ’t Lindenhout, en commissielid Frederik Willem Jacob van Aylva 
baron van Pallandt (1826-1906) uit Putten maakte eveneens deel uit van zijn vrienden-
kring. Ds. Coenraad Jacob Gerbrand van Hoogstraaten (1843-1895) uit Den Haag was 
een enthousiast supporter van de weesinrichting en dat gold ook voor Jacobus Johannes 
Verbrugh (1823-1895) uit Velp, bij Rheden. Hij was oud-regent van het Diaconie-weeshuis 
te Utrecht en mede-initiatiefnemer van de jaarlijkse Nationale Zendingsfeesten die sinds 
1863 werden georganiseerd en waar ook Van ’t Lindenhout soms optrad als spreker.106 Ook 
de destijds in medische kringen internationaal bekende en gelauwerde orthodox-protes-
tantse huisarts uit Geldermalsen, Dr. Suffridus Renicus Hermanides (1812-1908), had een 
warm hart voor Neerbosch.107 Nadat het onderzoek was gepresenteerd, werd tijdens een 
bijeenkomst in Zetten waar veel geestverwanten van Van ’t Lindenhout aanwezig waren 
geconstateerd, dat “menig lid van de commissie vervuld werd met hoogachting voor den 
man, die zulk een uitgebreide inrichting bestuurde”.108 Gezien de samenstelling van de 
commissie is het waarschijnlijk dat niet bij alle commissieleden de nodige afstand en kriti-
sche houding aanwezig was die door de buitenwacht werden verwacht.

1.3.2 Doelstellingen van de onderzoekscommissie
De onderwerpen waar de commissie onderzoek naar deed, werden bepaald door de inhoud 
van de brochure van Van Deth en Van Houten. Na de nodige discussies werd als uitein-
delijke doelstelling geformuleerd: “(…) om het volle licht op de Stichting te laten vallen, 
opdat het Nederlandsche Volk, dat tot nog toe zooveel sympathie voor deze Stichting 
heeft betoond, in staat gesteld worde om te beoordeelen of het die kan handhaven, dan 
wel of het zich behoort te onttrekken”.109
Om het onderzoek te vergemakkelijken, besloot de onderzoekscommissie zichzelf op te 
splitsen in drie subcommissies die de drie belangrijkste terreinen moesten onderzoeken 
waar Van Deth en Van Houten Neerbosch op hadden bekritiseerd.110 Dat waren de door 
hen veronderstelde financiële wantoestand in Neerbosch en Van ’t Lindenhouts zelfver-
rijking, de pedagogische tekortkomingen van de weesinrichting en de slechte hygiënische 
omstandigheden die er zouden heersen.
De financiële subcommissie kwam onder voorzitterschap te staan van de advocaat en 
liberaal parlementslid mr. Hubert Philippus de Kanter (1844-1906). Deze commissie zou 
ook juridische aspecten betreffende de weesinrichting onderzoeken, zoals de statuten, de 
reglementen en de rechtspersoonlijkheid.111 De pedagogische subcommissie koos als haar 
voorzitter de Amsterdamse hervormde predikant dr. Eliza Laurillard (1830-1908) en de 
hygiënische subcommissie koos Van Overbeek de Meyer als voorzitter.112
Met uitzondering van drie, maakten alle commissieleden deel uit van een van de subcom-
missies. De uitzonderingen waren voorzitter De Beaufort, de eerste secretaris Jan den 
Boer (1826-1899), wethouder in de gemeente Almkerk, en “de jeugdige” Amersfoortse 
advocaat mr. Johan Carel Hendrik Prikken (1866-1933), die als tweede secretaris van de 

commissie optrad.113 Zowel deze drie commissieleden als de drie subcommissies brachten 
enkele onverwachte bezoeken aan de weesinrichting om een goed beeld te krijgen van het 
dagelijks leven in Neerbosch. Tijdens die bezoeken spraken ze met de directie en andere 
medewerkers. De onderzoekscommissie vulde haar werkzaamheden aan met onderzoeken 
in het kadaster, interviews en het lezen van talloze brieven van vooral oud-Neerbosschers, 
hun familieleden en werkgevers.114

1.3.3 Twee nieuwe brochures 
Nadat de commissieleden hun bezoeken aan de weesinrichting hadden gebracht, hoopten 
ze half november hun rapport te kunnen presenteren.115 Van dat voornemen kwam niets 
terecht doordat begin november 1893 een tweede brochure over Neerbosch verscheen. Dit 
keer was die van de hand van Van Deth alleen, die aanvankelijk de rechten van publica-
tie te koop had aangeboden, maar uiteindelijk zelf tot publicatie was overgegaan.116 De 
inhoud van de brochure was aanleiding voor de commissie om op eigen initiatief te beslui-
ten aanvullend onderzoek te verrichten.
In zijn tweede brochure reageerde Van Deth allereerst op het werk van wat hij de “zoge-
naamde commissie van onderzoek” noemde inzake het “Neerbosch-schandaal”, zoals 
hij de kwestie inmiddels had gedoopt.117 De commissie had door haar opdracht van Van 
’t Lindenhout te aanvaarden, de instelling van een Staatscommissie in de weg gestaan, 
meende Van Deth. Bovendien behoorden alle commissieleden volgens Van Deth tot de 
partij van Van ’t Lindenhout.118 Vervolgens uitte hij nog zwaardere beschuldigingen 
aan het adres van Van ’t Lindenhout en van diverse medewerkers van Neerbosch. Van 
’t Lindenhout zou weesmeisjes leveren als dienstbodes aan cafés met vrouwelijke bedie-
ning en aan eigenaars van bordelen.119 Hij schreef dat “de Directeur twintig naakte meisjes 
in een kring voor zich laat dansen; wanneer zij in de kleine jongenszaal gewasschen 
worden. (…) Welke neigingen worden er in zulke meisjes verwekt en worden zij niet in 
gevaar gebracht blanke slavinnen te worden?”120 De leiding van de weesinrichting, en ook 
Van ’t Lindenhout zelf, zou meisjes onzedelijk hebben betast121 en kinderen zouden door 
personeelsleden zijn mishandeld.122
In zijn nieuwe brochure liet Van Deth opnieuw oud-Neerbosschers aan het woord. Een 
van hen was de oud-Neerbosscher Johan Lorgeon Stellingwerf. Deze had geschreven 
over Piet van Herwijnen, een jongen die door slechte verzorging in Neerbosch zou zijn 
overleden. Lorgeon Stellingwerf had dat verhaal gepubliceerd in De Ochtendbode van 24 
juni 1893, waarna Van Deth het had opgenomen in zijn tweede brochure. De reactie die 
Van ’t Lindenhout in Het Oosten van 28 juni had gegeven, het eerste inhoudelijke weer-
woord dat hij op de eerste brochure had gepubliceerd, ontbrak in Van Deths geschrift. In 
zijn reactie had Van ’t Lindenhout uitgelegd dat Piet, die aan epilepsie leed, volgens hem 
uiteindelijk “gevaarlijk werd” voor de andere bewoners van Neerbosch.123 Daarom was hij 
in juli 1880 overgebracht naar een “Christelijk huisgezin” in Beekbergen. Een alternatieve 
oplossing in de vorm van een orthodox-protestantse instelling voor epilepsiepatiënten die 
voor Van ’t Lindenhout door de beugel kon, was destijds nog niet voor handen. Een jaar 
later zou die worden geopend bij Haarlem.124 De oud-Neerbosscher Gerrit Jan Vahrmeijer 
had samen met enkele anderen een brief over mishandelingen in Neerbosch aan Van 
Deth gestuurd. Ook die brief had hij in zijn tweede brochure opgenomen.125 Het waren 
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vooral verhalen als van Lorgeon Stellingwerf en Vahrmeijer die Van ’t Lindenhout nog het 
meeste teleurstelden.126
Ook Van Houten publiceerde een tweede brochure. Die verscheen begin 1894.127 Van 
Houten wilde volgens eigen zeggen allereerst de onderzoekscommissie voorzien van extra 
informatie. Hij meende namelijk ten onrechte niet door de commissie te zijn gehoord, ook 
al had hij zijn stadgenoot uit Almkerk, secretaris Den Boer, verzekerd dat hij bereid was 
te getuigen. In zijn brochure ontkrachtte hij enkele beschuldigingen aan zijn eigen adres, 
onder meer dat hij zelf kinderen mishandeld zou hebben. Daarna stelde hij een gevari-
eerde reeks misstanden aan de kaak waarvan hij naar eigen zeggen in Neerbosch getuige 
was geweest. Dat betrof vooral de hardvochtige behandeling van meisjes door mevrouw 
Van ’t Lindenhout, zoals het met een bevuild laken voor het meisjesweeshuis moeten 
staan in het zicht van alle kinderen en bezoekers.128
Evenals Van Deth noemde Van Houten enkele oud-Neerbosschers en medewerkers van 
Neerbosch met naam en toenaam. Hun bedoeling daarmee was dat de commissie de 
betreffende mensen zou kunnen oproepen als getuige. Evenals in de eerste brochure 
beschreef Van Houten over bedorven voedsel, onverwarmde klaslokalen en onheuse 
behandeling door Van ’t Lindenhout van onder meer zijn collega’s Leendert Sies, Frans 
van Geelen en zichzelf.129 Hij sloot af met een berekening van inkomsten en uitgaven van 
de weesinrichting waarmee hij wilde aantonen dat de weesinrichting allesbehalve arm 
was, maar juist per jaar 200.000 gulden winst draaide.130

1.3.4 Reacties op Van Deths tweede brochure 
Het verschijnen van de twee nieuwe brochures bracht opnieuw de pennen in beweging. 
Vooral Van Deths werk trok veel aan-
dacht. De roep om duidelijkheid te 
krijgen in de Neerboschkwestie zwol 
verder aan. De Beaufort reageerde 
op 13 november in het Utrechts Dag-
blad, door De Telegraaf het “officieuze 
orgaan der commissie” genoemd, met 
een ingezonden brief.131 Daarin ver-
weet hij Van Deth niet te reageren op 
het verzoek van de onderzoekscom-
missie om stukken aan haar te over-
leggen waarmee hij zijn beschuldigin-
gen kon staven.132 Een verwijt dat Van 
Deth terugkaatste door te stellen dat 
de commissie nooit contact met hem 
had opgenomen.133
Lorgeon Stellingwerf dikte zijn verhalen over gepleegde gruwelijkdaden in Neerbosch 
verder aan in een ingezonden brief in het neoliberale dagblad De Amsterdammer.134 
Volgens hem zou het ziekenhuis van Neerbosch hebben bestaan uit een hok van 1 bij 
3 meter waar kinderen werden opgesloten terwijl er ook lijken van gestorven kinderen 
lagen.135 Opnieuw reageerden ook oud-Neerbosschers en betrokkenen met ingezonden 
brieven over hun ervaringen met Neerbosch. De Haagsche predikant Dr. Francis van 

Gerard van Deth, oud-zeekapitein en auteur van twee brochures 
tegen Neerbosch tijdens een lezing in een ‘eivolle’ zaal, waar hij 
vierduizend toehoorders toesprak.  
(Pentekening in Rotterdamsch Nieuwsblad, 24 januari 1894).

Gheel Gildemeester (1855-1929) ontkende in De Amsterdammer ooit iets gezegd te hebben 
over weesmeisjes die naar bordelen werden gebracht, zoals Van Deth beweerde. Waarop 
Van Deth weer reageerde met de opmerking dat “het geheugen van dr. G. niet al te best 
is”.136 Enkele weken later fulmineerde hij in het Dagblad van Nederland zowel tegen de Offi-
cier van Justitie als tegen het gemeentebestuur van Nijmegen. Het gemeentebestuur had 
nooit actie ondernomen tegen de misstanden in Neerbosch, terwijl het daarvan volgens 
hem al jaren op de hoogte was.137
Behalve over de misstanden werd in kranten gediscussieerd over mogelijke oplossingen. 
Het enorme aantal kinderen dat in Neerbosch woonde, toentertijd 1062, was voor diverse 
redacties reden om te pleiten voor kleinere inrichtingen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met 
het zogenoemde paviljoenstelsel, waarbij 20 tot 25 kinderen in één onderkomen zouden 
wonen onder leiding van een echtpaar. De opvang van de kinderen zou daardoor een veel 
huiselijker karakter krijgen. In de “krankzinnigenverpleging” waren volgens de redactie 
al goede ervaringen opgedaan met dit paviljoenstelsel.138 Te denken valt daarbij aan de 
opvang van wat in die tijd ‘zenuwlijders’ werden genoemd: mensen met psychiatrische 
aandoeningen zoals angststoornissen en hysterie die in losstaande paviljoens werden 
ondergebracht met twintig tot veertig bewoners.139 Ook de Arnhemsche Courant pleitte 
voor het oprichten van een landelijke keten van kleinere instellingen waarin maximaal 
vijftig kinderen zouden wonen.140
Een ander pleidooi, in de Brielsche Courant van begin februari, betrof een mogelijk staats-
toezicht op liefdadigheidsinstellingen als Neerbosch. Voorstander van een dergelijke 
maatregel was De Kanter, lid van de onderzoekscommissie. Een belangrijke reden die hij 
aanvoerde, was dat door staatstoezicht een actie van Van Deth minder kans van slagen 
zou hebben, want, “Men stelle zich eens voor, dat Van Deth zijn doel bereikte en de stich-
ting omverwierp… waar zou men heen met de weezen en verwaarloosden, ten getale van 
1000?”141 Hij schreef zijn opinie een kleine maand voordat het rapport van de onderzoeks-
commissie uitkwam. Met zijn opinieartikel was De Kanter naast De Beaufort een van de 
weinigen van de leden van de Commissie van Onderzoek die zich publiekelijk uitsprak 
voordat het onderzoeksrapport was verschenen.

Van Deth hield in de maanden die volgden op de publicatie van zijn tweede brochure tien-
tallen, soms rumoerig verlopen lezingen die aanvankelijk druk bezocht werden. Zo stond 
hij eind januari 1894 in Rotterdam voor een “eivolle” zaal met vierduizend toehoorders.142 
Sommigen onder de aanwezigen wilden Van Deths verhaal onderbreken om een positiever 
beeld van Neerbosch te schetsen. “Men wenschte te spreken”, noteerde de verslaggever 
van het Rotterdamsch Nieuwsblad, “maar daartegen werd protest aangeteekend door het 
geroep: ‘er uit, gooi hem er uit.’ ‘Wacht je beurt af! Intusschen hamerde de voorzitter 
steeds door en eindelijk gelukte het den heer v. Deth het rumoer te overschreeuwen.”143 
Op 2 februari sprak hij in Amsterdam, waar hij zijn toehoorders afgrijselijke taferelen 
voorschotelde over Van ’t Lindenhout en zijn zoon. Zij zouden jongens tot bloedens toe 
hebben geslagen en getrapt. Van Deth zou hierover van een predikantsvrouw hebben 
gehoord. Tijdens de bijeenkomst speelden zich vergelijkbare taferelen af als in Rotterdam 
met uitroepen als “Dood moet ie!”, waar het Van ’t Lindenhout betrof.144
Waar Van Deth zich over verbaasde, was dat Van ’t Lindenhout niet opnieuw een aanklacht 
wegens smaad tegen hem indiende.145 Die verbazing deelde hij met veel sympathisanten 
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van de weesinrichting.146 Van ’t Lindenhout liet een dergelijke aanklacht achterwege op 
advies van zijn advocaat Korthals Altes. Om te voorkomen dat hij opnieuw veroordeeld 
zou kunnen worden, had Van Deth zijn tweede geschrift namelijk zo opgesteld dat het leek 
of hij alle beschreven gebeurtenissen van anderen zou hebben vernomen. Hij zou alleen 
veroordeeld kunnen worden, stelde Korthals Altes, wanneer Van ’t Lindenhouts partij kon 
bewijzen dat Van Deth “tegen beter weten in, leugens had neder geschreven”.147 Het bewijs 
daarvoor leveren was volgens de advocaat bijna onmogelijk omdat hij zijn beschuldigin-
gen immers van horen zeggen had. Ook was het aantal beschuldigingen zo groot dat een 
uitputtende behandeling door de rechter een wekenlang proces zou vergen. Een klacht 
indienen over een select aantal beschuldigingen zou bij het publiek weer de indruk kunnen 
doen ontstaan dat de overige beschuldigingen gegrond waren.

Dat het onderzoeksrapport lang op zich liet wachten, gaf voedsel aan allerlei geruchten, 
zoals dat er verdeeldheid zou bestaan binnen de commissie.148 Volgens dagblad De Tele-
graaf betrof dat vooral een verschil in de hygiënische commissie waar de “eischen van de 
theoretici wel eens geheel strijdig waren met die van hen, die uit ondervinding wisten, hoe 
moeilijk de eischen der hygiëne in de praktijk zijn toe te passen”.149 Er bestond inderdaad 
verschil van mening op enkele detailpunten, maar van verdeeldheid was geen sprake. Een 
ander gerucht dat onjuist bleek, was dat negen leden van de commissie een “vernietigend 
rapport” zouden hebben geschreven over Neerbosch en dat Van ’t Lindenhout daarom het 
land ontvlucht zou zijn.150
Ook onder vrienden van de weesinrichting riep het uitblijven van het rapport vragen op. 
Toch werd er onder hen vaak met begrip op de precaire situatie van Van ’t Lindenhout 
gereageerd. “Wat sleept die Neerbosch kwestie toch lang”, schreef de Nijkerkse predikant 
Pieter Jacobus Van Melle (1855-1943) eind januari 1894 aan zijn ouders. “Ik heb nogal 
moed dat het redelijk goed af zal loopen, maar zou zoo gaarne zien dat die infame laste-
raar v. D. niet ongestraft bleef. Er zullen te N. steekjes genoeg los zijn, zonder twijfel. 
Maar!! Als men ons huisgezin eens kwam inspecteren door 1e een hygienische commissie, 
2e eene paedagogische commissie, 3e een financiële commissie en de heeren zetten den bril 
goed recht en lieten alles in de krant zetten, nu, ik geloof dat er nog wel eens wat anders 
voor de dag zou komen wat ik juist niet gepubliceerd wou hebben. En dan een huishouden 
van over de 1.000 personen!”151

1.3.5 Het gerechtelijk onderzoek
De Commissie van Onderzoek werkte ondertussen gestaag door aan haar eindrapport. 
Tegelijkertijd voerde ook de Officier van Justitie van de rechtbank in Arnhem namens het 
openbaar ministerie een onderzoek uit. Eind juni 1893 was justitie naar aanleiding van de 
brochure van Van Deth en Van Houten een onderzoek begonnen naar mogelijk strafbare 
feiten die in Neerbosch zouden zijn gepleegd. Dit uitgangspunt van justitie betekende 
dat ze zich op voorhand beperkte tot onderzoek naar alleen die gebeurtenissen die in de 
brochure waren beschreven die op strafrechtelijke overtredingen duidden, zoals mishan-
deling en seksueel misbruik van kinderen.152 De rechter in Arnhem dagvaardde enkele 
bestuursleden, de chef-klompenmaker en drie jongens van de weesinrichting. Op maan-
dag 8 juli moest ook Maria Clazine, het dochtertje van Van Deth, voor de rechter getui-
gen.153 Evenals het rapport van de onderzoekscommissie liep het gerechtelijk onderzoek 

naar Neerbosch vertraging op door de publicatie van Van Deths tweede brochure.154 Deze 
brochure bevatte opnieuw beweringen over mogelijke strafbare feiten, zodat de rechter-
commissaris in Arnhem aanvullend onderzoek nodig achtte. Op 22 januari 1894 was dat 
afgerond.155
De Officier van Justitie, jonkheer mr. Gerard Anthon Nahuys (1843-1919), verklaarde 
tijdens de rechtszaak namens het Openbaar Ministerie dat hij maar een beperkt onder-
zoek had kunnen uitvoeren. De meeste beschuldigingen in de brochures betroffen 
namelijk geen strafrechtelijke zaken en van de zaken waarbij dat wel het geval was waren 
de meeste verjaard. Nahuys betichtte Van Deth van schromelijke overdrijving. Zelf had 
hij ook ondervonden dat Van Deth hem allerlei onzinnige dingen in de mond had gelegd. 
Hij concludeerde dan ook: “Verder gaan wil ik niet, hem een leugenaar noemen zal ik 
niet. Ik inclineer er nog eer toe te gelooven dat de heer van Deth op dit punt wellicht niet 
toerekenbaar is en dat zijn overprikkelde fantasie hem parten speelt. Maar hoe dit zij ook 
hierdoor wordt wederom ’s mans volkomen onbetrouwbaarheid bewezen.”156 
Nahuys was tijdens de rechtszaak zeer positief over Neerbosch. Zo pleitte het volgens 
hem in het voordeel van de inrichting dat er in al die dertig jaar in Neerbosch geen van 
de meisjes zwanger was geworden. “Hoe licht had zoo iets kunnen voorkomen bij een zoo 
groote gemengde bevolking”, stelde hij. “Zeker wij zullen straks hooren dat ook mevrouw 
van ’t Lindenhout wel eens wat al te hardhandig is geweest, maar toegegeven moet m.i. 
worden, dat hare strenge wijze van optreden tegenover de meisjes althans op dit punt 
wel goede resultaten heeft gehad.”157 Een van zijn conclusies was dat Van ’t Lindenhout 
niet vervolgd hoefde te worden. Wat wel uit zijn onderzoek was gebleken, was dat er in 
Neerbosch vaak en hard werd geslagen. Toch noemde Nahuys ook op dit punt verzach-
tende omstandigheden. Bij de opvoeding was een lijfstraf volgens hem gemakkelijk toe te 
passen. Dat gold in een klein gezin en zeker in een inrichting met 1.100 kinderen. Boven-
dien waren er volgens Nahuys onder die kinderen “zoovelen wier opvoeding tot dusver 
bijna alles te wenschen overliet” dat veel mensen het toch met hem eens moesten zijn 
dat “een inrichting als Neerbosch het niet zonder lichamelijke tuchtiging kan stellen”.158 
Met dat argument legitimeerde hij dat personeelsleden van Neerbosch af en toe een pak 
slaag gaven.
Het einde van de rechtszaak kwam toen de Arnhemse rechter op 20 februari 1894 de 
29-jarige Neerbosch-onderwijzer Cornelis de Bruin veroordeelde tot 14 dagen gevange-
nisstraf en zijn 21-jarige collega Frans van Geelen tot 20 gulden boete of zeven dagen 
gevangenisstraf. De Bruin werd veroordeeld voor een mishandeling van Maria van Deth, 
Van Geelen voor mishandeling van de Neerboschpupil Gerrit Leeuwenhoek. Opvallend is 
dat ook de oud-onderwijzer Van Houten zelf werd veroordeeld tot 30 gulden boete of tien 
dagen gevangenisstraf vanwege opzettelijke mishandeling van de Neerboschpupil Nicolaas 
van Hensbergen. Een bijzondere uitspraak betrof Leendert Sies, een 21-jarige oud-Neer-
bosscher die opzichter was geworden in de weesinrichting. Hij werd niet vrijgesproken van 
mishandeling van de 9-jarige Willem van Deth, maar hij werd er ook niet voor veroor-
deeld.159 Het argument dat de rechter daarvoor gebruikte, was dat de manier waarop Sies 
Willem had geslagen in Neerbosch gangbaar was en omdat Leendert in Neerbosch was 
opgegroeid, had hij niet beter geweten.160
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1.4 Het verslag van de Commissie van Onderzoek 
Op 22 februari 1894, twee dagen na de gerechtelijke uitspraak over Neerbosch, verscheen 
het rapport van de onderzoekscommissie. Niet alles wat de commissie van getuigen had 
gehoord, was daarin aan het papier toevertrouwd. Sommige getuigen had ze namelijk een 
belofte van geheimhouding gedaan.161 Te denken valt aan de informatie over Johan Lor-
geon Stellingwerf, de oud-Neerbosscher die twee lange ingezonden brieven had geschre-
ven over misstanden in de weesinrichting waarvan Van Deth gebruik had gemaakt in zijn 
tweede brochure.162
Lorgeon Stellingwerf had na enkele moeizame jaren in Neerbosch er zijn opleiding als 
snelpersdrukker voltooid en had na zijn vertrek werk gevonden op een drukkerij. Enkele 
jaren later kreeg Van ’t Lindenhout een verzoek van Heinrich Bernhard Heijde (1839-1917), 
een bevriende oud-zendeling van de Evangelische Broedergemeente uit Zeist die in 
Paramaribo een drukkerij en een uitgeverij had.163 Heijde was op zoek naar een meester-
drukker voor zijn drukkerij. 
Van ’t Lindenhout dacht direct aan Lorgeon Stellingwerf omdat de jongen in Paramaribo 
was geboren. Aan Van ’t Lindenhout had hij wel eens verteld dat hij graag naar die stad 
terug wilde keren.164 Op kosten van Heijde vertrok Lorgeon Stellingwerf naar zijn geboor-
testad, maar enkele maanden later stuurde zijn werkgever hem weer terug. De reden daar-
voor was dat de oud-Neerbosscher zijn vak onvoldoende verstond en bovendien de licht 
verstandelijk gehandicapte dochter van de eigenaar het hoofd op hol probeerde te brengen. 
Hendrik Bastiaan van Lummel (1841-1908), hoofdonderwijzer aan de Nederduitsche Her-
vormde Diaconie-school in Nijmegen en 
een kennis van Heijde, had deze gebeurte-
nissen uit de doeken gedaan in een brief 
aan de onderzoekscommissie. Daarin ver-
zocht hij expliciet de informatie over de 
familie Heijde en Lorgeon Stellingwerf niet 
te publiceren.165

Conclusie van de financiële subcommissie

De informatie die de Commissie van 
Onderzoek wel weergaf in haar eindrap-
port, werd verdeeld in drie delen. Daarin 
presenteerden de drie subcommissies 
achtereenvolgens hun bevindingen, te 
beginnen met de financiële commissie. 
Maar voordat deze de financiële en juri-
dische zaken rond Neerbosch toelichtte, 
besprak zij een aantal beschuldigingen die 
met name Van Deth had geuit. De commis-
sieleden hadden tijdens hun onderzoek 
zoveel mogelijk navraag gedaan bij perso-
nen die met naam en toenaam door hem 
waren genoemd. Volgens de commissie 
waren enkele van deze informanten onbe-

Het rapport van de Neerboschcommissie, gepubliceerd op 
22 februari 1894. (Van ’t Lindenhoutmuseum)

trouwbaar, maar omdat dit persoonlijke informatie betrof, meende ze dat ze daarover niet 
uit de school mocht klappen. Mogelijk dachten ze daarbij aan degenen die hen over Lorgeon 
Stellingwerf hadden geschreven. Vervolgens deed de financiële commissie uit de doeken 
hoe ze beweringen van Van Deth had gecontroleerd aan de hand van gesprekken met getui-
gen. Op basis van die gesprekken concludeerden de commissieleden dat de meeste van 
diens beschuldigingen ongegrond waren.166
Om drie voorbeelden van beschuldigingen van Van Deth te noemen die de commissie had 
onderzocht: het door Van Deth veronderstelde miljoenenvermogen van Van ’t Lindenhout 
bleek niet te bestaan.167 De opbrengst van een stuk land dat zijn vader had verkocht en 
waarin de kinderen hadden gedeeld, had hij juist aan de weesinrichting geschonken.168 De 
beschuldiging dat hij meisjes zou leveren aan cafés en bordelen, kon de commissie niet 
onderzoeken omdat Van Deth geen getuigen bij naam noemde. De uitzondering op dit 
punt was de predikant Van Gheel Gildemeester, maar die ontkende alle beschuldigingen 
pertinent.169 Wat het verhaal van de dansende naakte meisjes betreft, stelde een leidster 
van Neerbosch dat iets dergelijks nooit was voorgevallen. Ze zocht de oorsprong van het 
verhaal in de behandeling van kinderen met schurft, die in een warme kamer ontkleed 
werden en daarna volledig werden ingesmeerd met zalf.170 Ook voor de beschuldiging dat 
de leiding van de weesinrichting en Van ’t Lindenhout meisjes onzedelijk zouden hebben 
betast, had de financiële commissie geen bewijzen gevonden.171
Vervolgens oordeelde deze subcommissie dat zowel de statuten als de reglementen te 
beknopt en onvolledig waren.172 Wat betreft de financiën en de administratie kregen 
Van ’t Lindenhout en Jacob, die daarvoor verantwoordelijk waren, onder uit de zak. 
De boeking van de posten in het kasboek “was meer dan primitief”, constateerden de 
commissieleden.173 Met het grootboek was het nog erger gesteld. Met onderkoelde humor 
stelden ze: “Hoe het aan dien naam komt, begrijpen wij niet. ’t Is een groot (zelfs zeer 
groot) boek, en vermoedelijk heeft het snelle uitspreken dier twee woorden den wijdschen 
titel van “grootboek” aan dit samenstel van cijfers gegeven”.174 Volgens de commissieleden 
was het grootboek van Neerbosch niet meer dan een kopie van het kasboek. De inkomsten 
en uitgaven van de weesinrichting waren in het grootboek niet gescheiden van die van 
de familie Van ’t Lindenhout. “Wij kwamen hier in een chaos van bezwaren”, tekende de 
subcommissie op.175 Ook bij nadere bestudering bleek dat de cijfers van de verschillende 
jaren van geen kanten klopten.
Voor de commissie was het duidelijk dat de wantoestand van de administratie een “onuit-
puttelijke bron kan worden voor beschuldigingen”. Vandaar dat ze stelde dat “deze bron 
van verdachtmakingen” onmiddellijk moest worden gedicht.176 Daarmee gaf de commissie 
Van ’t Lindenhout een handreiking om nog meer beschuldigingen aan zijn adres te voor-
komen en heeft het er de schijn van dat ze hem wilde beschermen. De commissieleden 
wilden Van ’t Lindenhout ook niet van kwade trouw betichten omdat deze zich naar eigen 
zeggen nauwelijks bezighield met de administratie. Bovendien bleek bij verdere controle 
dat de meeste van zijn beweringen klopten, ondanks dat de onderzoekscommissie enkele 
ernstige ongeregeldheden in de boekhouding aantrof.177 Ook bleek dat de belabberde 
financiële administratie geen enkele grond bood voor Van ’t Lindenhouts bewering dat 
de opvoeding van een kind in Neerbosch 100 tot 120 gulden per jaar kostte.178 Volgens 
hemzelf kende de slordige administratie een duidelijke oorzaak. Van ’t Lindenhout wilde 
leven in afhankelijkheid van God en vond het daarom niet goed om op voorhand begrotin-
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gen op te stellen. “Nee; dat zou in strijd zijn met mijn stelsel en mijn vast geloofsvertrou-
wen; wat ik noodig heb zal de Heer te Zijner tijd geven”, antwoordde hij op de vraag of er 
een jaarbegroting voor handen was.179 Toch stemde hij met zijn ondervragers in dat een 
betere administratie gewenst was.

Conclusie van de pedagogische subcommissie

De belangrijkste aanbeveling van de pedagogische subcommissie was dat de uitbreiding 
van de weesinrichting direct moest stoppen. Op het moment dat het rapport uitkwam, 
was de groei er overigens al uit, want sinds 7 november 1893 was er geen kind meer 
opgenomen. Pas op 6 april 1894 zou het eerste nieuwe kind weer naar Neerbosch komen, 
terwijl in de tussentijd 25 kinderen van de weesinrichting werden teruggehaald door voog-
den en families.180 Voor Van ’t Lindenhout was het advies van de onderzoekscommissie 
tegen het zere been, want hij was van plan twee nieuwe weeshuizen te bouwen.181 Verder 
stelde de pedagogische commissie dat Neerbosch de kinderen betere wasgelegenheden 
moest bieden, dat de bedden in de slaapzalen minder dicht op elkaar moesten staan en dat 
er betere sanitaire voorzieningen moesten komen. Bovendien moest er meer personeel 
komen en dan vooral medewerkers die in staat waren om hun taak naar behoren uit te 
voeren.182 De ervaring van de onderzoekscommissie was namelijk dat Van ’t Lindenhout 
veel oud-pupillen in dienst had die onvoldoende toegerust bleken voor hun werk.183

Conclusie van de hygiënische subcommissie

De hygiënische subcommissie gaf geen eensluidend oordeel. De meeste leden daarvan 
concludeerden dat in Neerbosch de hygiëne “over ’t algemeen gunstig is te noemen”.184 
Wel constateerden ze enkele gebreken die verholpen moesten worden, maar ze waren niet 
bepaald verontrust over de stand van zaken. In tegenstelling tot de twee eerste subcom-
missies wees zij aan het begin van haar conclusies direct op verzachtende omstandigheden 
voor Van ’t Lindenhout. De weesinrichting was niet met een vooropgezet plan gebouwd, 
maar langzaamaan steeds verder gegroeid. Dat had ertoe geleid dat er “enkele gebreken 
zijn ontstaan, die echter met eenige geldelijke opoffering zijn weg te nemen”.185 Alleen de 
voorzitter van deze commissie, de hygiënist Van Overbeek de Meyer, keurde de hygië-
nische situatie in Neerbosch af. Wel verweet hij de gebreken op dat vlak niet alleen Van 
’t Lindenhout, maar ook het bestuur van de weesinrichting.

1.4.1 Vrijspraak voor Van ’t Lindenhout
Uiteindelijk werd Van ’t Lindenhout door de onderzoekscommissie vrijgesproken van 
de ernstigste beschuldigingen. De commissie stelde dat ze geen bewijzen had gevonden 
dat hij zichzelf op kosten van Neerbosch had verrijkt of onzedelijke handelingen had 
gepleegd.186 Daarmee viel het oordeel van de onderzoekscommissie over Neerbosch en Van 
’t Lindenhout mild uit vergeleken met de ingebrachte beschuldigingen, maar een aantal 
vrienden van Van ’t Lindenhout ervoer dat anders. Tijdens de laatste gezamenlijke bespre-
king van de onderzoekscommissie hadden enkelen van hen, onder wie Hovy, gepleit voor 
een zachtere omschrijving door de financiële subcommissie van de chaotische boekhou-
ding van de weesinrichting. Ook vroegen ze om een mildere beoordeling van het karakter 
van mevrouw Van ’t Lindenhout door de pedagogische subcommissie. De wijze waarop die 
een en ander in haar eindrapport had verwoord, zou volgens hen onnodig schade toebren-

gen aan de weesinrichting, de directeur en zijn vrouw. Beide verzoeken werden tijdens die 
laatste vergadering afgewezen.187
Op verscheidene punten deed de onderzoekscommissie aanbevelingen. Het bestuur van 
de weesinrichting moest voortaan optreden als een Raad van Toezicht die controle zou 
moeten uitoefenen op het handelen van de directie.188 Aan de overbevolking in Neerbosch, 
stelde de commissie in het eindrapport, moest een einde komen. Daarvoor was het nood-
zakelijk dat de bevolking in het wezendorp zou afnemen. Vooral de te snelle groei van de 
weesinrichting in de jaren tachtig en negentig had namelijk tal van misstanden veroor-
zaakt, meende de commissie. Met haar aanbevelingen gaf de Commissie Van Houten deels 
gelijk in wat hij had geschreven over de te dichtbevolkte, slecht geventileerde slaapzalen 
en de slechte hygiëne in Neerbosch.
Het mishandelen van kinderen, onder andere door het slaan met stokken, vond wel plaats, 
maar volgens de commissie veel minder vaak dan Van Deth had doen voorkomen.189 Het is 
frappant dat de pedagogische commissie in haar rapport ontkende dat er opzettelijk te hard 
was gestraft. Dat terwijl ze ervan op de hoogte was dat de rechter in Arnhem een dergelijke 
zaak onder behandeling had in zijn strafrechtelijk onderzoek naar Neerbosch. En eind janu-
ari 1894 wist commissievoorzitter De Beaufort al wat de rechter-commissaris ongeveer van 
de zaken vond die hij in onderzoek had. Dat dankte De Beaufort aan de goede contacten die 
hij met Nahuys, de Officier van Justitie, onderhield. Daarmee heeft het er de schijn van dat 
de commissie Van ’t Lindenhout de hand boven het hoofd heeft willen houden.

Contact tussen jonkheren
Het is dubieus te noemen dat Nahuys eind november 1893 en eind janauri 1894 vertrou-
welijke informatie aan De Beaufort verstekte over het gerechtelijk onderzoek rond 
Neerbosch. Dat onderzoek was immers “geheim”, zoals de onderzoekscommissie zelf 
bij het begin van haar werkzaamheden had geconstateerd.190 Verbazend is het daarom 
dat Nahuys eind november op verzoek van De Beaufort over het verhoor van Van Deth 
schreef. En twee maanden later, een maand voordat de rechter officieel uitspraak zou doen 
in deze zaak, schreef de Officier van Justitie al over zijn besluit om Van ’t Lindenhout niet 
te vervolgen.
Een punt dat van belang is om de houding van jonkheer Nahuys te kunnen wegen, is het 
gegeven dat hij onder de indruk was van Van ’t Lindenhout en zijn werk. Mogelijk zag hij 
daarom op voorhand af van vervolging, al gaf hij daarvoor aan De Beaufort wel enkele 
redenen. Hij bleef, schreef Nahuys aan De Beaufort op 22 januari 1894, bij zijn standpunt 
dat Van ’t Lindenhout zelf niet strafrechtelijk vervolgd hoefde te worden. Ook al was hij 
tijdens het gerechtelijk onderzoek op een aantal niet verjaarde zaken gestuit waar Van 
’t Lindenhout zelf bij betrokken was geweest en die hij als mishandeling aanmerkte. Dat 
betrof de slaag die hij aan enkele jongens, onder wie Abraham Koster, had gegeven. “Maar 
hij gaf die wegens ernstige vergrijpen en zulks als hoofd der inrichting. Onder die omstan-
digheden meen ik die niet als mishandeling te mogen beschouwen”, schreef Nahuys. “Ook 
heb ik Van ’t L. niet te vervolgen wegens onzedelijke handelingen”, vervolgde hij, want van 
de beschuldigingen waarover Van Deth had geschreven was niets bewezen. “Het eenige 
waarvoor eenig bewijs geleverd is, is het feit in het rijtuig, wat trouwens in de brochure 
ook al weer onjuist is voorgesteld. Maar wettig bewezen is het niet, en het blijft mij en den 
Rechter Commissaris vrij onwaarschijnlijk voorkomen.”191
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Het voorval in het rijtuig betrof het verhaal in Van Deths tweede brochure van de in Neer-
bosch opgevoede Dina Riepen. Zij stelde dat Van ’t Lindenhout haar gezoend zou hebben. 
Dat bevestigde ze later in een brief aan de commissie, waarin ze toevoegde dat een 
ander meisje “ook wel door den directeur is geliefkoosd”.192 In Van ’t Lindenhouts voor-
deel pleitte op dit punt weer dat het journalisten juist was opgevallen dat, zelfs tijdens 
de bijeenkomsten met de felste tegenstanders van Van ’t Lindenhout, hem dergelijke 
onzedelijke handelingen niet werden verweten.193 Ook Nahuys achtte alle verhalen over 
onzedelijk gedrag van de directeur onwaar.194 De conclusie van Nahuys in zijn brief aan 
De Beaufort, was dat hij ook op dit punt afzag van het indienen van een aanklacht tegen 
Van ’t Lindenhout omdat hij er geen bewijzen voor had gevonden. Tijdens de rechtszitting 
spraken de rechter-commissaris en Nahuys vervolgens expliciet uit dat ze het verhaal van 
Dina Riepen niet betrouwbaar achtten.195
Nahuys liet in zijn requisitoir inderdaad na een aanklacht tegen Van ’t Lindenhout te 
formuleren vanwege de zware straffen die hij in Neerbosch had uitgedeeld. Door die keuze 
heeft het er de schijn van dat de Officier van Justitie, samen met de rechter-commissaris, 
op voorhand partij koos voor de directeur van de weesinrichting. Duidelijk is dat er sprake 
is geweest van strafoefeningen onder weesjongens die tegenwoordig onder mishandeling 
zouden vallen. Maar in de negentiende eeuw werden die nog door velen gebillijkt.

1.5 De ontvangst van het onderzoeksrapport
Het verslag van de onderzoekscommissie werd uitgebreid in de pers weergegeven; in 
sommige kranten zelfs in twee omvangrijke afleveringen.196 Hieruit en uit de eerdere 
uitgebreide berichtgeving naar aanleiding van de brochures, blijkt dat de Neerboschkwes-
tie een snaar raakte bij de Nederlandse bevolking. Dat gold ook voor de emigrantenge-
meenschappen in het buitenland die zich bij Neerbosch betrokken voelden.197 Het draaide 
in deze zaak tenslotte om weerloze kinderen. 
Enkele kranten becommentarieerden de uitkomsten van het onderzoek. Die commenta-
ren handelden vooral over het gebrek aan objectiviteit ervan. De redacties van De Graaf-
schap-bode en De Amsterdammer meenden bijvoorbeeld dat een onafhankelijker commissie 
veel strenger over Van ’t Lindenhout geoordeeld zou hebben.198 Maar de meeste kranten 
beperkten zich tot een weergave van de hoofdpunten van het rapport.
Abraham Kuyper gaf in De Standaard wel zijn commentaar. Dat deed hij in een van zijn 
driestarren, de hoofdredactionele commentaren die hij dagelijks schreef. De Standaard 
was Neerbosch goed gezind en dat bleek ook uit Kuypers driestar van 24 februari 1894. 
Hij constateerde “dat Neerbosch beschouwd mag worden als vrijwel ongedeerd uit den 
strijd gekomen”.199 Dit nam niet weg dat ook Kuyper zijn bezwaren bleef houden tegen de 
massaliteit van de weesinrichting. Hij vond het bijvoorbeeld ondenkbaar dat er al die jaren 
nooit “misbruiken voorkwamen”, ook al was dat door de commissie niet aangetoond. “Wie 
zich had ingebeeld, dat te Neerbosch een soort hemelsche inrichting bestond, ziet zich 
natuurlijk teleurgesteld; maar, zulk een opvatting kon alleen de dweper hebben.”200
Enkele dagen later publiceerde Hovy, ondervoorzitter van de onderzoekscommissie, 
buiten medeweten van zijn medecommissieleden een ingezonden brief in De Standaard. 
Daarin hield hij alsnog een gloedvol betoog in het voordeel van mevrouw Van ’t Linden-
hout. Op basis van een kwart eeuw ervaring en de getuigenis van tientallen (oud-)Neer-
bosschers wilde hij “gaarne verklaren, dat beiden, zoowel de man als de vrouw, mij altijd 

zijn voorgekomen, gansch bijzondere werktuigen in de hand Gods te zijn voor den arbeid, 
waartoe de Heere ze had bestemd”.201 Hiermee wilde hij alsnog rechtzetten wat hem in de 
eindversie van het Neerboschrapport niet was gelukt.

1.5.1 De Telegraaf en het Neerboschrapport
Een uitgebreid commentaar zoals Kuyper dat in De Standaard schreef, was niet bij alle 
redacties gangbaar. Veel krantenredacties beperkten zich aan het einde van de negen-
tiende eeuw tot het verstrekken van nieuws en gaven weinig aandacht aan het becommen-
tariëren van gebeurtenissen.202 Dat gold ook voor een nieuwe krant als De Telegraaf, die 
zich concentreerde op het vergaren van primeurs. Dit dagblad was op 1 januari 1893 voor 
het eerst als ochtendblad verschenen, enkele weken voor de Neerboschkwestie.203 Het was 
een van de kranten van de excentrieke jonkheer en zich ten onrechte baron noemende 
Henry Tindal (1852-1902).204 Hij was met De Telegraaf begonnen uit onvrede met de saaie 
berichtgeving van het degelijke Algemeen Handelsblad. De Telegraaf kende naast nieuwsar-
tikelen daarom ook ontspannende rubrieken zoals feuilletons.205
De Telegraaf had inderdaad een primeur met een uitgebreide samenvatting van het verslag 
van de onderzoekscommissie in zijn ochtendeditie van 22 februari 1894. Het bericht 
zou “Per Telefoon” zijn doorgegeven vanuit Den Haag, zoals in grote, vette letters boven 
het artikel stond.206 Dat was een leugen die vooral diende om de attractiewaarde van 
het bericht te verhogen. De Telegraaf had evenals andere krantenredacties het rapport 
namelijk enkele dagen eerder onder embargo toegezonden gekregen.207 Volgens M. Wyt 
& Zonen, de Rotterdamse uitgever van het rapport, schond De Telegraaf het embargo 
dat de onderzoekscommissie tot 22 februari 12 uur op het rapport had gelegd. Wyt & 
Zonen beklaagde zich in een ingezonden brief aan diverse dagbladen over het “schro-
melijk misbruik van vertrouwen waaraan het Dagblad de Telegraaf zich heeft schuldig 
gemaakt”.208
De hoofdredactie van De Telegraaf verdedigde het besluit tot publicatie in haar ochtend-
editie van 25 februari 1894. Zij had geen enkel document ondertekend waarin ze toezegde 
pas na 22 februari te zullen publiceren over het rapport, stelde ze. Andere redacties 
hadden dat volgens haar wel gedaan.209 De Telegraaf-redactie had alleen gemeld dat ze niet 
zou publiceren “alvorens het door U zal worden gepubliceerd”.210 Volgens de hoofdredactie 
was dat het geval geweest op 22 februari en daarmee achtte ze zich van alle schuld gezui-
verd. Ze nam daarom “niet zonder innige zelfvoldoening” notitie van de verwijten van 
andere redacties aan haar adres.211
Voor haar actie werd de hoofdredactie van De Telegraaf veroordeeld door het bestuur van 
de Nederlandsche Journalistenkring, een beroepsorganisatie van journalisten. In zijn 
vergadering van 1 maart 1894 sprak het bestuur van de journalistenkring met algemene 
stemmen uit dat De Telegraaf-redactie “niet geheel had voldaan” aan de “billijken eisch” 
van M. Wyt & Zonen om te wachten met publicatie. Had de redactie zich niet aan de 
voorwaarden van de uitgever willen houden, dan had ze dat volgens het bestuur van de 
journalistenkring duidelijker moeten laten blijken. De houding van De Telegraaf was 
volgens de Kring dan ook “schadelijk voor de belangen der Nederlandsche dagbladpers”. 
Het bestuur betreurde dat De Telegraaf “een voorbarige publiciteit aan het overzicht van 
het “Neerbosch-Rapport” gegeven heeft”.212 Tindal betitelde de uitspraak als een “achter-
baks gestreken vonnis”. Een vonnis “voor welks uitspraak niemand noch van de redactie 
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noch van de directie van De Telegraaf gehoord is”.213 Maar wat dan nog? De Telegraaf had 
zich met de primeur over Neerbosch voor het eerst duidelijk als nieuwsjager op de kaart 
gezet. De kwestie zou voor de Nederlandsche Journalistenkring de eerste zijn in een lange 
reeks conflicten die deze met De Telegraaf zou uitvechten.214 

De Telegraaf opende in de ochtend van 22 februari als eerste krant, en volgens velen prematuur, met het verslag van de 
Neerboschcommissie. Dat het bericht ‘per telefoon’ werd gebracht, is waarschijnlijk een leugen. (De Telegraaf, 22 februari 1894)

Onder boekhandelaren werd de actie van De Telegraaf eveneens afgekeurd, al verweten 
velen dat ook de uitgever Wyt & Zonen. Die zou boekhandelaren eerst het rapport hebben 
moeten toesturen voordat het verslag in de kranten was gekomen, daar “de levensduur 
zulk eene uitgaaf doorgaans zeer kort is”.215 Dat de actie van De Telegraaf uitgevers voort-
aan ervan zou weerhouden om dagbladen dergelijke primeurs te gunnen, was volgens het 
vakblad van de boekhandelaren, het Nieuwsblad voor den Boekhandel, niet te vrezen. Dat 
was volgens de redactie van dit vakblad te danken aan het oordeel dat de Nederlandsche 
Journalistenkring had uitgesproken over de handelwijze van De Telegraaf. 

1.5.2 Brochures over het rapport
Terwijl krantenredacties zich grotendeels beperkten tot het weergeven van de nieuws-
feiten rond Neerbosch, verschenen er drie brochures en een bespreking in het culturele 
tijdschrift De Gids die uitgebreid ingingen op het eindrapport. Dat drie auteurs het middel 
van een brochure kozen was eind negentiende eeuw niet uitzonderlijk, want dat was 
een oer-Hollands medium. De auteurs voorzagen zichzelf daarmee van een stem in het 
publieke debat. Ook na afschaffing van het Dagbladzegel in 1869, een belasting op bedrukt 
papier die het uitgeven van kranten erg duur maakte, werd dit medium nog geregeld 
ingezet.216 Brochures konden de omvang hebben van een enkel velletje, maar ook van een 
boekwerk van tientallen pagina’s.217 Ze handelden over een actueel onderwerp waarover 
de auteurs in een persoonlijke, subjectieve toonzetting met veel retorische trucs hun punt 
maakten. Een mogelijke verklaring voor het blijven bestaan van dit verschijnsel gedurende 
de late negentiende eeuw is, volgens de historicus Rutger de Graaf, dat deze betogen als 
vorm van burgerjournalistiek zo hun weg konden vinden richting de burgerij buiten vaak 
politiek gekleurde dagbladen om.218 
In twee van de drie brochures en in de recensie in De Gids werden de onderzoeksresultaten 
van de Neerboschcommissie negatief beoordeeld. Dat gold vooral de beperkte gevolgen die 
de aanbevelingen voor de weesinrichting zouden hebben. Als eerste verscheen de brochure 
van de eerder genoemde Hubert Salomon. Zelf had hij in 1886 eervol ontslag gevraagd en 
gekregen als commandant van De Kruisberg, een rijksopvoedingsgesticht voor jongens 
bij Doetinchem.219 De reden daarvoor was dat hij te veel tegenwerking ondervond bij zijn 
pogingen om vooral de zedelijke toestand in dit Rijksopvoedingsgesticht te verbeteren. 
De Kruisberg stond namelijk slecht bekend vanwege ongeregeldheden die er de jaren 
daarvoor hadden plaatsvonden en het personeel had er nogal ontactisch en hard opgetre-
den tegen de jongens die er verbleven. De Kruisberg was evenals alle andere penitentiaire 
jeugdgestichten in 1886 omgevormd tot een Rijksopvoedingsgesticht nadat de Gestich-
tenwet van 1884 in werking trad.220 Volgens Salomon droeg de uitkomst van het rapport 
van de onderzoekscommissie van Neerbosch een vergoelijkend karakter, vergelijkbaar met 
het oordeel destijds over De Kruisberg. Het milde oordeel over Van ’t Lindenhout achtte 
hij in strijd met de onderzoeksresultaten. De gang van zaken in Neerbosch zou de naam 
van Christus schaden, schreef Salomon, zelf een gelovig christen. Zowel de familie Van 
’t Lindenhout als het bestuur zouden volgens hem moeten aftreden.221 Een vergelijkbaar 
betoog publiceerde iemand die onder het pseudoniem ‘Madra’ een brochure publiceerde 
van 47 pagina’s dik.222 Hij of zij beoordeelde de positieve oordelen in brieven van oud-
Neerbosschers als onwaar “omdat hun inhoud geheel in strijd is met veel dat door de 
commissie na onderzoek werd geconstateerd”.223
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Het oordeel van de letterkundige Jacob van Hall, in een betoog van 18 pagina’s in De Gids, 
loog er evenmin om. Hij nam de volgens hem “zeer eigenaardige stichting” Neerbosch, het 
rapport van de commissie en ook Van ’t Lindenhouts autobiografische Na vijf-en-twintig 
jaren uit 1888 op de korrel. Allereerst meende hij dat de lage cijfers over mishandeling die 
de, volgens hem “voorzichtige en gematigde”, onderzoekscommissie noemde, zeker hoger 
moesten zijn.224 Haar conclusies vielen, volgens Van Hall, te voorzichtig uit omdat ook 
de commissieleden die bevriend waren met Van ’t Lindenhout er mee moesten kunnen 
instemmen.225 Van Hall geloofde er niets van dat in Neerbosch de volgens hem broodno-
dige veranderingen zouden plaatsvinden. Vooral omdat Van ’t Lindenhout toch niet zou 
luisteren naar de aanbevelingen van een commissie die volgens hem “voor een groot deel 
uit half-geloovigen en ongeloovigen” was samengesteld.226 Hij beschreef dit alles, stelde 
hij, omdat hij uit het boek Na vijf-en-twintig jaren Van ’t Lindenhout “had leeren kennen 
als een man van veel eigenaardiger stempel dan uit het verslag der commissie van onder-
zoek valt op te maken”.227 Dat stempel bleek hem onder meer uit Van ’t Lindenhouts 
enthousiaste verhalen over gebedsgenezing.228 Tegelijk erkende Van Hall dat er vanuit zijn 
eigen kringen tot nog toe weinig soortgelijke initiatieven waren gekomen en hij riep op 
daar verandering in te brengen.229
De laatste brochure had een heel andere strekking. Deze uitgave van 14 pagina’s was een 
overdruk van een artikel van Hendrik Pierson uit De Bode der Heldring-gestichten, een 
maandelijkse uitgave van de instellingen waar Pierson directeur van was. Zijn oordeel viel 
veel positiever uit voor zowel de onderzoekscommissie, Neerbosch als Van ’t Lindenhout. 
“Het rapport is billijk en onpartijdig”, stelde Pierson.230 Dat zou het volgens hem nog meer 
geweest zijn wanneer de commissie de moeite had genomen om deskundigen om advies te 
vragen, bijvoorbeeld Pierson zelf of een van zijn collega’s. Dan hadden volgens hem enkele 
missers voorkomen kunnen worden, zoals de volgens hem te harde woorden in het onder-
zoeksrapport over mevrouw Van ’t Lindenhout. Ook viel Pierson Van ’t Lindenhout niet af 
omdat hij niet volledig afstand nam van lijfstraffen. Het afwijzen daarvan was rond 1894 
weliswaar in brede kringen geaccepteerd, stelde Pierson, maar hij was het daar niet in elk 
opzicht mee eens. “De publieke opinie is sedert lang op dit punt aan het dwalen en bespot-
telijk sentimenteel”, stelde hij.231 In zijn brochure liet hij zien dat verschillende opvoe-
dingssystemen elk hun voor- en nadelen hadden. Uiteindelijk nam Pierson het expliciet 
voor Van ’t Lindenhout op: “Nederland miskenne een man als van ’t Lindenhout niet. Laat 
ons niet vergeten, dat in deze zaak een groote rol toekomt aan jaloezie jegens een man, 
die zich een naam gemaakt heeft en die met niets begonnen, wat hem op succes kon doen 
hopen, door de kracht van Gods belofte gesteund, thans de sympathie van duizenden in 
den lande verworven heeft.”232

1.5.3 Steun en eerherstel voor Van ’t Lindenhout
Pierson was een vertegenwoordiger van degenen die de uitkomsten van het rapport als 
eerherstel voor Van ’t Lindenhout beschouwden. Veel Neerbosch-sympathisanten vonden 
het bijzonder dat de commissie weinig aan te merken had op een zo grote weesinrich-
ting.233 Soms ervoer Van ’t Lindenhout de steun ook in Neerbosch zelf, zoals tijdens de 
talloze bezoeken van nieuwsgierigen die de weesinrichting wilden bekijken. Zo werd hij 
op 7 maart 1894 uit een bestuursvergadering weggeroepen om 25 gulden in ontvangst te 
nemen van een man die met eigen ogen wilde zien of de beweringen klopten die hij Van 

Deth tijdens een lezing in Zaandam had horen doen. Dat bleek niet het geval en die gift 
van 25 gulden was “alzoo de vrucht (…) van zijn ervaring”, vertelde Van ’t Lindenhout de 
bestuursleden na terugkeer in de vergadering.234
Een initiatief dat hem zeer goed deed, was de organisatie van de eerste oud-wezendag 
in mei 1894. De organisatie daarvan was een uitvloeisel van de bijeenkomst van oud-
Neerbosschers in juli 1893 in Utrecht. Op de eerste oud-wezendag werd het plan geboren 
om een Neerbosch-Weezenbond op te richten.235 De bond zag op 23 september 1894 het 
licht en had als doelstelling: “De belangen van de oud-verpleegden der Weesinrichting te 
Neerbosch en van die Weesinrichting zelve bevorderen.”236 Een bezoek dat Van ’t Linden-
hout in het bijzonder ervoer als een hart onder de riem was dat van Koningin-Regentes 
Emma (1858-1934) op zondagmiddag 19 mei 1895. Ze liet in Neerbosch een gift achter om 
te zijner tijd een feest voor de kinderen te organiseren.237

Van Deth en Van Houten
Ook nadat het onderzoeksrapport was uitgekomen bleef Van Deth ingezonden brieven 
sturen naar kranten en lezingen houden over Neerbosch.238 Hij stelde dat de resultaten 
van het onderzoek hem dwongen een derde brochure te publiceren.239 Daar kwam het 
niet meer van. In juli 1894 probeerde Van Deth wel in Amerika gehoor te vinden voor 
zijn boodschap. Hij werd daarvoor gefinancierd door een landelijke ‘Finantiëele Commis-
sie in zake Neerbosch’.240 Van Deth gaf in Nederland de strijd op om die voort te zetten 
daar waar volgens hem “een roep om recht nooit onbeantwoord blijft”.241 In de Verenigde 
Staten van Amerika kreeg hij in de stad Paterson in de staat New Jersey enkele malen de 
handen op elkaar met lezingen over Neerbosch. Voorafgaand aan zijn tweede lezing in 
Paterson was eerst een kritisch toneelstuk over de Neerboschkwestie opgevoerd.242 Dat 
was een stuk van theaterproducent Charles de la Mar (1845-1908) dat voor het eerst op 
9 januari 1894 was uitgevoerd in Amsterdam, maar vervolgens was verboden in diverse 
Nederlandse gemeenten.243 
Voor zover bekend hebben Van ’t Lindenhout en Van Deth elkaar voor het laatst ontmoet 
tijdens de rechtszaak in Arnhem.244 Een uitnodiging in februari 1894 om deel te nemen aan 
een vergadering in Nijmegen van de Vereeniging ter Verbetering der Weezenverpleging uit 
Den Haag, legden ze allebei naast zich neer.245 Van Deth werd in 1894 nog een keer veroor-
deeld voor smaad aan het adres van de Haagse predikant Van Gheel Gildemeester in verband 
met de kwestie Neerbosch voordat hij definitief emigreerde naar de Verenigde Staten.246
Van Houten zou zich later laten ontvallen dat hij diepe spijt had van zijn rol in de Neer-
boschkwestie. Hij had teveel de waarheid met leugens vermengd, vertelde hij aan een 
oud-Neerbosscher, die hem aan het eind van zijn leven bezocht. Bij die gelegenheid had 
hij over Van Deth gezegd wat hij drie maanden voor zijn overlijden in 1935 tegenover Koos 
Wessels, destijds voorzitter van de Centrale Commissie van Neerbosch’ Oud-wezen, zou 
herhalen: “Had ik die ellendeling maar nooit ontmoet.”.247 

1.5.4 Mediahype 
De wijze waarop in de media aandacht is besteed aan de Neerboschkwestie, is een voor-
beeld van wat tegenwoordig een mediahype wordt genoemd. Een van de kenmerken 
daarvan is dat voorafgaande aan de betreffende kwestie nauwelijks over het onderwerp 
werd geschreven, terwijl de zaak al langer speelde. Wat Neerbosch betreft, valt daarbij te 
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denken aan de kritiek op de grote omvang van de weesinrichting. Die werd al geuit sinds 
de jaren zeventig. Dat vooral de Neerboschkwestie aanleiding was om over de weesinrich-
ting te schrijven en over het opvangen van kinderen in grote residentiële instellingen, 
bewees een dagblad als De Tijd. Het moest erkennen dat het geen oordeel kon vellen over 
het waarheidsgehalte van de brochure van Van Deth en Van Houten omdat de redactie te 
weinig op de hoogte was van wat zich in Neerbosch afspeelde.
Een ander kenmerk van een mediahype is dat de berichtgeving in het begin sterk wordt 
gestuurd. Dat gebeurde rond de Neerboschkwestie door de brochures van Van Deth en 
Van Houten, de lezingen die Van Deth vervolgens hield en de tegenbeweging die vrienden 
van Van ’t Lindenhout begonnen tegen wat zij als laster beschouwden. Het belangrijkste 
criterium waarom de Neerboschkwestie überhaupt tot een mediahype kón uitgroeien, 
was dat het een gevoelige kwestie betrof waar mensen verontwaardigd op reageerden: het 
draaide om kinderen.248 Dat het in Neerbosch om kinderen ging, zorgde ervoor dat ook 
naderhand de discussie over Neerbosch bij tijd en wijle weer oplaaide wanneer nieuwe 
onthullingen de pers haalden. Dat gebeurde bijvoorbeeld door een brochure uit 1895 die 
de vorm had van een open brief aan baronesse Anna van Pallandt uit Putten, van wie de 
echtgenoot in de Neerboschcommissie zitting had gehad. Hij was geschreven door een 
vader van twee kinderen die negen maanden in Neerbosch hadden gewoond. De auteur, de 
oud-boekhandelaar Willem Johannes Ruijter, schreef daarin dat Van Deth en Van Houten 
over de straffen in Neerbosch niet overdreven hadden.249 Het leidde kortstondig tot een 
nieuwe reeks perspublicaties.250

1.6 Conclusies
Dat Van ’t Lindenhout en het bestuur van de veniging achter Neerbosch in 1894 hun 
werk konden voortzetten, dankten ze aan het milde oordeel van de onderzoekscommis-
sie. Tegelijk bevestigde dat oordeel sommigen in hun mening dat de commissie te veel 
sympathisanten van Van ’t Lindenhout in haar midden had gehad. Gezien de samenstel-
ling van de commissie snijdt dat verwijt hout. De samenstelling van de commissie kan het 
eindoordeel over Neerbosch milder hebben doen uitvallen, maar zeker is dat het achteraf 
de twijfel over de conclusies heeft doen toenemen. Ook is duidelijk dat, getuige de media-
hype die ontstond rond Neerbosch, de Neerboschkwestie een gevoelige snaar raakte in de 
samenleving. Tegelijk konden de weesinrichting en haar directeur ook buiten de kring van 
protestants-christelijke geestverwanten op veel sympathie rekenen.
De doelstelling van de Commissie van Onderzoek lijkt te zijn behaald. Door het onder-
zoeksrapport en de aandacht daarvoor in kranten en brochures, kon het Nederlandse 
volk kennisnemen van de onderzoeksresultaten. Op basis daarvan kon het bepalen of het 
Neerbosch wilde blijven steunen of daarvan af wilde zien. Uit de afname van de giften-
stroom, zoals dat in hoofdstuk 5 aan de orde komt, blijkt dat velen minder aan Neerbosch 
schonken. De vraag is of dat louter aan de Neerboschkwestie en de onderzoeksresultaten 
van de onderzoekscommissie kan worden toegeschreven. Zoals zal blijken, waren er meer 
ontwikkelingen gaande waardoor de inkomsten van Neerbosch na 1893 afnamen. De Neer-
boschkwestie kan die ontwikkeling wel versterkt hebben.

Tijdens de Neerboschkwestie speelden diverse zaken een rol die kenmerkend waren voor 
de weesinrichting. Die zullen terugkomen in de hierna volgende hoofdstukken. Het eerste 

punt waar de Neerboschkwestie de aandacht op vestigt en waar ik uitgebreid aandacht aan 
zal schenken, is de positie die van Van ’t Lindenhout daarin als persoon innam. Hij speelde 
een belangrijke rol in het conflict en bleek een dominante positie in te nemen binnen de 
weesinrichting. Een ander punt dat ik zal behandelen, is de alom ervaren waardering voor 
de weesinrichting. Die waardering verklaart de geschokte reacties op de brochures van 
Van Deth en Van Houten en de enorme aandacht voor het gebeuren.
Een derde onderwerp dat in de Neerboschkwestie vaak terugkeerde, en dat centraal staat 
in mijn onderzoek, is het specifieke protestants-christelijke karakter van Neerbosch. Dat 
karakter kwam tot uiting in de uitgesproken godsdienstige overtuiging van Van ’t Linden-
hout, zoals zijn nadruk op Gods leiding, maar ook in zijn pedagogische visie. De invloed 
daarvan op de organisatorische structuur van de weesinrichting en op het leef- en opvoe-
dingsklimaat, komt in verscheidene hoofdstukken aan de orde.
Een vierde onderwerp dat terugkomt in dit onderzoek en waar de Neerboschcommissie 
en de Arnhemse rechter veel aandacht aan schonken, waren lijfstraffen en mishandeling 
in Neerbosch. Dat geldt ook voor de hygiëne en sterftecijfers in de weesinrichting. Zowel 
mishandeling als de hygiëne en sterfte kregen veel aandacht tijdens de Neerboschkwestie 
naar aanleiding van wat Van Deth en Van Houten er over hadden geschreven.
Tenslotte bleek voor de onderzoekscommissie het onderwijsniveau in Neerbosch van 
groot belang te zijn. Het onderwijsniveau, vanaf de lagere school tot het voltooien van de 
huishoudelijke of ambachtsopleiding, zou deels bepalen hoe succesvol de kinderen in de 
samenleving zouden zijn nadat ze uit Neerbosch waren vertrokken. Het onderwijs en het 
resultaat van de opvoeding zijn twee onderwerpen die ik behandel aan het einde van dit 
onderzoek. Die bepaalden voor een groot deel hoe de kinderen zouden terugkeren in de 
samenleving buiten Neerbosch.
Over de samenleving waaruit de kinderen van Neerbosch vandaan kwamen en na hun 
opvoeding in Neerbosch weer in zouden terugkeren, gaan de twee volgende hoofdstukken. 
Gezien de focus van dit onderzoek concentreer ik me daarbij op de armenzorg en de zorg 
voor wezen en verwaarloosde kinderen, de doelgroep waarvoor Van ’t Lindenhout zijn 
weeshuis had opengesteld.
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  Armenzorg in de negentiende eeuw

Openingspagina van Gerdes’ Philantrophie in Nederland (Nijmegen, 1880) dat werd 
geschreven in opdracht van Van ’t Lindenhout met Reveil-voormannen en 

-vrouwen met wie Van ’t Lindenhout zich identificeerde. (Van ’t Lindenhoutmuseum)

1  Ds. Jan de Liefde
2  Mr. Guillaume Groen van Prinsterer
3  Dr. Abraham Capadose
4  Jonkvr. Swellengrebel

5  Ds. Ottho Gerhard Heldring
6  Juffrouw Voûte
7  Mr. Isaac da Costa
8  Dr. Carl Schwarz
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7 8 

Hoofdstuk 2
Armenzorg in de negentiende eeuw

Arm moesten de wezen zijn die Van ’t Lindenhout opnam.1 Toen hij in 1863 zijn weeshuis 
in Nijmegen opende, woonden er in Nederland veel kinderen die aan dat criterium volde-
den. Tot ver in de tweede helft van de negentiende eeuw leefde meer dan de helft van de 
Nederlanders in armoede. En door de hoge sterftecijfers onder jongvolwassenen bevonden 
zich onder die armen veel weeskinderen. De armenzorg die zich over een deel van hen 
ontfermde, werd in die tijd verstrekt door kerken, de burgerlijke overheid en vanaf de jaren 
veertig steeds vaker ook door particulieren, zoals Van ’t Lindenhout. Rond 1840 traden 
namelijk de eerste veranderingen op die voorbodes bleken te zijn van de nieuwe maat-
schappelijke, politieke en economische verhoudingen die in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw hun beslag zouden krijgen. Door deze veranderingen wonnen maatschappe-
lijke middengroepen aan invloed. Tegelijk werd het land door die veranderingen in staat 
gesteld de economische achterstandspositie die het op zijn buurlanden had, in te lopen.
De wijdverspreide armoede, het ontstaan van nieuwe maatschappelijke verhoudingen en de 
eocnomische groei vanaf de jaren zestig waren van invloed op de wijze waarop Neerbosch 
zou functioneren en zich zou ontwikkelen. Daarom begin ik dit hoofdstuk met een beschrij-
ving van ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving in de negentiende eeuw. Daarin 
schenk ik veel aandacht aan armoede, armenzorg en de maatschappelijke verhoudingen in 
een standenmaatschappij. Daarin deelde een kleine rijke elite de lakens uit en werd het op 
het maatschappelijk middenveld langzaam iets drukker. In die samenleving speelden kerk 
en geloof een belangrijke rol.2 Dat gold niet het minst voor Johannes van ’t Lindenhout.

2.1 Armoede en economie
De oorzaken van de schrijnende armoede in het begin van de negentiende eeuw lagen 
in de economische teloorgang van de Republiek vanaf het einde van de achttiende eeuw 
en in de verergering van de economische neergang aan het begin van de negentiende 
eeuw. Nederland was in 1813 sterk verarmd uit de Franse tijd gekomen, met een slecht 
draaiende economie, talloze armen, veel meer weeskinderen dan voor die tijd en een 
torenhoge staatsschuld.3 Koning Willem I (1772-1843) probeerde de welvaart te herstellen 
door op economisch en staatsrechtelijk terrein een strakke regie te voeren waarbij hijzelf 
de teugels strak in handen hield. Zijn aanpak wordt wel aangeduid als het ‘autocratisch 
experiment’. Een van de doelstellingen daarvan was het creëren van een sterke, centraal 
aangestuurde staat. De koning nam daarom onder meer centraliserende maatregelen op 
zowel economisch vlak als in kerkelijke aangelegenheden. Hij probeerde onder meer stevi-
ger grip te krijgen op zaken waar de kerk het grotendeels voor het zeggen had: het onder-
wijs en de armenzorg. Daaronder viel ook de zorg voor weeskinderen.4 Dit herstelbeleid 
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mislukte en het autocratisch optreden van de koning riep vanaf eind jaren twintig steeds 
meer weerstand op. Academici en politici pleitten vanaf die tijd voor een afstandelijker rol 
van de overheid. Hun gedachtegoed kan worden samengevat onder de noemer laissez faire, 
laissez passer – wat zoveel betekent als: laat economische krachten en maatschappelijke 
organisaties zoveel mogelijk in vrijheid hun werk doen.5
De mislukking van het herstelbeleid van Willem I kwam onder andere doordat sommige 
van zijn maatregelen averechts uitwerkten. De invoering van nieuwe accijnzen bijvoor-
beeld, waarmee Willem I de oorlog tegen de Belgen wilde financieren die zich in 1830 
hadden afgesplitst, leidde er toe dat het levensonderhoud duurder werd en de welvaart 
verder afnam. Het gevolg van de oorlogsinspanningen en de verslechterde economische 
situatie was dat Nederland zich rond 1840 aan de rand van een faillissement bevond.6 Het 
zou nog twee decennia duren voordat onder Willem II (1840-1849) en Willem III (1849-
1890) een uitweg uit de financiële en economische crisis werd gevonden. Bij de zoektocht 
daarnaar pleitte in de jaren veertig een jonge generatie ‘staathuishoudkundigen’ – econo-
men – voor een verder terugtredende overheid en voor meer zelfregulering van maat-
schappelijke organisaties. Daarin vonden ze de Nederlandse Hervormde Kerk aan hun 
zijde. Het was uiteindelijk deze visie op de rol van de overheid die richting gaf aan nieuwe 
wetgeving in de jaren vijftig.7 De grondwet van 1848 vormde daarbij de basis voor nieuwe, 
op laissez faire gebaseerde wetgeving. Maar voordat de politieke en economische liberali-
sering, het ‘liberale offensief’, vruchten kon afwerpen, nam de armoede nog verder toe. In 
de jaren vijftig nam die rampzalige proporties aan.8
Ondertussen boerde de landbouwsector tot 1860 juist goed. Dat was te danken aan een 
groeispurt die de export van landbouwproducten van 1840 tot 1860 doormaakte. Die groei 
werd gestimuleerd door de liberalisering van de internationale handel. Een neveneffect 
van de groeiende export was dat de binnenlandse voedselprijzen nog sterker stegen dan in 
de jaren dertig al het geval was geweest.9 Hierdoor floreerden veel grote boerenbedrijven, 
terwijl veel landarbeiders het steeds slechter hadden. Op het platteland groeide de bevol-
king tussen 1830 en 1870 namelijk met 30 procent. Door de overvloed aan nieuwe arbeids-
krachten die daardoor ontstond, daalden de loonkosten sterk.10 Ook in de steden werkte 
de stijging van de voedselprijzen door. Daardoor daalde de koopkracht in de jaren veertig 
zo sterk dat de industrie, die vooral voor de binnenlandse markt produceerde, sterk moest 
inkrimpen.11 Het effect van dit alles was dat in de jaren veertig veel meer werkloosheid 
en armoede ontstond, terwijl maar weinig gezinnen beschikten over financiële reser-
ves. Tijdens de ergste crisisjaren, de ‘zwarte jaren’ rond 1845 en 1855, waren ze daardoor 
bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van misoogsten. In die jaren betroffen die onder 
meer rogge en aardappels, het belangrijkste volksvoedsel. De voedseltekorten stuwden de 
voedselprijzen verder op tot ongekende hoogte. Daardoor werd onder de armste bevol-
kingsgroepen tot 1850 honger geleden. Het weinige voedsel dat er was, was ook nog eens 
van ronduit slechte kwaliteit.12
In sommige regio’s leidden de nieuwe tegenslagen tot hongersnood en door de vermin-
derde fysieke weerstand ontstonden er mazelen-, cholera- en tyfusepidemieën en was 
er sprake van malaria-uitbarstingen. De voedselcrisis ontaarde in de jaren veertig in 
een epidemiologische ramp die ongeveer 126.000 mensenlevens eiste en tot een sterke 
toename van de armoede leidde.13 Kleine boeren en landarbeiders en zelfs geschoolde 
nijverheidsarbeiders en kleine ambachtsbazen vervielen tot armoede.14 Eind jaren vijftig 

waren daardoor veel mensen afhankelijk geworden van de armenzorg. Dat bleef voor 
velen zo, ook nadat vanaf de jaren zestig de economie aantrok.

2.1.1 Groeiende welvaart 1860-1900
In de strijd tegen armoede hielp de regering mee door een aantal structurele veran-
deringen in het belastingstelsel door te voeren. Daardoor werden de kosten van het 
levensonderhoud verlaagd. Een belangrijk instrument daarbij was het afschaffen van 
veel plaatselijke accijnzen op eerste levensbehoeften, zoals turf, steenkool en het malen 
van graan in de jaren vijftig en zestig. Dankzij deze veranderingen konden vanaf 1865 
de industrialisering en modernisering van Nederland doorzetten. Die werden gedragen 
door de opbloeiende dienstensector en industrie, met als gangmaker de bouwsector. De 
bouwsector groeide vooral dankzij de aanleg van het spoorwegnet tussen 1860 en 1880, 
van nieuwe kanalen vanaf 1870 en de uitbreiding van steden in het laatste kwart van de 
negentiende eeuw.15
Dat de industrialisatie in de jaren zestig beter op gang kwam, neemt niet weg dat de 
meeste arbeiders nog tot in de twintigste eeuw hun brood verdienden in kleine, ambachte-
lijke bedrijven met een paar man personeel. Het percentage fabrieksarbeiders nam tussen 
1860 en 1900 toe van ongeveer 4 tot 16 procent van de beroepsbevolking.16 Deze cijfers 
laten zien dat in die periode jongens die een ambachtsopleiding afrondden, nog goede 
kansen hadden op de arbeidsmarkt. Tot 1900 werkten er nog relatief weinig arbeiders in 
grote fabrieken.17 Wel daalde het aantal arbeidsplaatsen in de landbouw door de agrari-
sche crisis van 1882 en 1896.18 De landbouwcrisis versterkte in de jaren tachtig de urbani-
satie, in de jaren zestig op gang gekomen door onder meer de beginnende industrialisatie. 
Werkloze landarbeiders, ambachtslieden en dienstverleners vonden steeds vaker werk in 
de steden. Deels vonden ze dat in de industrie, maar ook groeide de werkgelegenheid in de 
dienstensector en de stedelijke ambachtssector. Vaak verdienden ze daar meer dan in hun 
vorige werkkring.19
Al met al groeide de arbeidsmarkt voor ambachtslieden vanaf de jaren zestig door de 
hogere salarissen in de steden en de dalende kosten voor het levensonderhoud. Veel gezin-
nen hoefden daardoor na 1870 een steeds minder groot percentage van hun inkomsten 
aan voedsel te besteden. Bij velen zorgde dat voor vermindering van de ergste armoede. 
Het geld dat gezinnen overhielden, besteedden ze aan de consumptie van zuivelproduc-
ten, vlees en vis en van koffie, thee, tabak en drank. Na 1880 daalden de vaste levensmid-
delenkosten nog verder. Daardoor konden steeds meer gezinnen ook meer geld uitgeven 
aan kleding, schoeisel, onderwijs en huisvesting.20
Tezamen brachten deze ontwikkelingen tussen 1850 en 1900 een nieuwe landelijke arbeids-
verdeling tot stand. De werkgelegenheid in de landbouw daalde tussen 1870 en 1889 van 
39 naar 30 procent van de beroepsbevolking. De landbouwcrisis stimuleerde een sterke 
productspecialisatie, onder meer in de intensieve varkens- en kippenhouderij. Tegelijk 
groeide de gespecialiseerde tuinbouw in het Westland en in de fruitteelt in de Betuwe en 
langs de IJssel. Door de toenemende welvaart ontstond namelijk meer vraag naar luxepro-
ducten. De tuinbouwsector had daarvoor arbeiders nodig met een vakopleiding als tuinder. 
In dezelfde periode nam de werkgelegenheid in de ambachten en de industrie toe van 32 
naar 34 procent en in de dienstensector van 30 procent in 1870 tot 35 procent in 1889.21
De toenemende economische diversiteit van Nederland was goed voor de Neerbosscher 
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jongens. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zouden mee bepalend zijn voor welke 
ambachtsopleidingen ze zouden kiezen, bijvoorbeeld voor die van drukker, timmerman, 
smid, tuinder of meubelmaker. Tegelijk konden steeds meer meisjes aan het werk als 
dienstbode bij de steeds welvarender stedelijke burgerklasse.

2.2 Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen
De stijging van de reële lonen zorgde vanaf de jaren zeventig niet alleen voor een hogere 
levensstandaard, maar ook voor een lagere huwelijksleeftijd. Jongeren konden door de 
betere verdiensten namelijk sneller financieel op eigen benen staan.22 Dankzij de hogere 
lonen waren ook minder vrouwen en kinderen van arbeiders genoodzaakt te werken om 
het gezinsinkomen aan te vullen. Het kostwinnersmodel, dat binnen de hogere burgerij al 
langer de norm was, vond daardoor ook ingang onder lagere standen in de samenleving. 
Ook het, vooral door burgers gestimuleerde, beschavingsoffensief en de invloed van ortho-
dox-christelijke bevolkingsgroepen speelden daarbij een rol. Leden uit de laatste bevol-
kingsgroep stimuleerden het kostwinnersmodel vooral omdat ze meenden dat moeders 
thuis moesten zijn voor de kinderen.23 Een belangrijk effect van de lagere arbeidspartici-
patie van gehuwde vrouwen was dat ze hun kinderen langer de borst konden geven. Dat 
was veel hygiënischer en gezonder dan de vaak slechte voeding die baby’s anders kregen. 
Het leidde tot een sterke daling van de zuigelingensterfte. Onder armen in de grote steden 
bleef die nog tot aan het eind van de eeuw erg hoog door de ongezonde omstandigheden 
waarin ze leefden.24
De gemiddelde levensverwachting van de bevolking steeg van 39 jaar in 1870 tot 56 jaar in 
1910.25 Dat kwam vooral door de halvering van de sterfte tussen 1869 en 1903 van kinde-
ren van 1 tot 20 jaar en van volwassenen tussen de 20 en de 50 jaar.26 Een belangrijk gevolg 
van vooral die laatste ontwikkeling was dat er veel minder kinderen op vroege leeftijd 
wees werden. Dat had op termijn als effect dat de bevolking van veel weeshuizen daalde. 
Opvallend genoeg gold dat niet voor Neerbosch, zoals bleek bij de beschrijving van de 
Neerboschkwestie in het vorige hoofdstuk.
De toenemende welvaart was één oorzaak van deze ‘demografische transitie’. Een tweede 
oorzaak ervan was de ‘epidemiologische transitie’. Dat wil zeggen dat betere private én 
publieke hygiëne leidde tot minder besmetting met dodelijke ziektes als cholera en tyfus.27 
De grote tyfus- en pokkenepidemieën van 1870-1871 bleken de laatste grote epidemieën 
van deze ziektes te zijn. Door die epidemieën werd wel de invoering van de Wet op de 
Besmettelijke Ziekten, de zogenoemde Epidemiewet van 1872 bespoedigd. Nadat die was 
aangenomen, werden in de steden de nodige maatregelen getroffen tegen gebrekkige 
hygiëne. Dat betrof onder meer de aanleg van riolering, goede drinkwatervoorziening en 
afvoer van stadsvuil naar een vuilstort buiten de stad. Deze transformatie ging aan het 
begin van de jaren tachtig echt van start.28 De nadruk lag bij dit alles op preventie van 
besmetting, want veel infectieziekten als tuberculose, cholera en tyfus waren tot aan het 
midden van de twintigste eeuw nog niet te genezen.29
Wat aan de epidemiologische transitie nog ontbrak, was dat armen voldoende voedsel van 
goede kwaliteit kregen. Dat gold zowel voor arbeiders op het platteland, die vaak dagen-
lang achter elkaar alleen aardappels aten, als voor fabrieksarbeiders in de steden. Het 
slechte en eenzijdige voedsel was een van de oorzaken van ondervoeding en daarmee van 
het veelvuldig voorkomen van tuberculose in Nederland.30 Het zou een van de ziektes zijn 

waar kinderen in Neerbosch veelvuldig aan leden en overleden, daar zij grotendeels uit de 
armste stand afkomstig waren.

2.2.1 Standenmaatschappij
Voor deze studie is een nadere kennismaking met de negentiende-eeuwse standen-
maatschappij van belang. De sociale verhoudingen die daarbij hoorden, beïnvloedden 
namelijk sterk het leven en de opvoeding van de kinderen in Neerbosch. Erg belangrijk 
voor het dagelijks leven in de standenmaatschappij was de staat die iemand voerde. De 
zogenoemde ‘uiterlijke tekenen van welstand’ lieten zien tot wélke stand een man, vrouw 
of kind werd gerekend.31 De sociale verhoudingen die hierbij hoorden, werden lange tijd 
geaccepteerd als een natuurlijk, onveranderlijk gegeven. Ook al waren sinds de staatsrege-
ling van 1798 alle inwoners voor de Nederlandse Staat officieel gelijk geworden en had de 
invoering van het staatsburgerschap het doodvonnis betekend voor het oude stadsbur-
gerschap.32
De oude standsverschillen bleven in lokale samenlevingsverbanden nog lang bestaan.33 
Henk te Velde verklaart dat door de kleinsteedse cultuur die Nederland van oudsher 
kenmerkte. Het stedelijke leven speelde zich niet alleen af binnen fysieke grenzen van 
omwallingen en stadsmuren, maar ook binnen vastliggende sociale grenzen.34 Deze soci-
ale verhoudingen bleven in stand zolang in Nederland tussen steden en dorpen slechte 
verbindingen bestonden. En dat was nog lang het geval, want Nederland was buiten de 
stadsomwalling in de negentiende eeuw nog een ‘leeg land’.35
Volgens de meeste negentiende-eeuwers bestonden er minimaal drie verschillende stan-
den.36 De grenzen daartussen waren diffuus en de onderscheiden standen kenden weer 
hun eigen, interne gradaties. Het is dan ook moeilijk te bepalen waar de precieze grenzen 
tussen de standen liepen en hoeveel er exact waren. Dat blijkt ook uit het gegeven dat 
het in de historische literatuur wemelt van de verschillende maatstaven en cijfers. Gerrit 
Mink kiest voor vijf bevolkingscategorieën, Piet de Rooy voor drie standen, Dick Kuiper 
voor zes ‘sociale lagen’ en Marco van Leeuwen construeert er vier met negen ondercate-
gorieën.37 Ook de percentages van de omvang van de drie standen als deel van de totale 
bevolking verschillen per auteur. Toch is de strekking helder: er bestond een kleine elite 
van minder dan 10 procent van de bevolking, 25 tot 40 procent middengroepen en 50 tot 
70 procent armen.38
De eerste stand bestond uit adel, patriciërs – nazaten van rijke handelsfamilies – en, in 
sommige regio’s, grote boeren met hun gezinnen. Zij vervulden vooraanstaande functies 
als burgemeester, hoogleraar, arts, geestelijke of rechter. Binnen deze elite bestonden 
grote sociale verschillen. Families die al eeuwenlang tot de elite behoorden genoten meer 
aanzien dan degenen die daartoe nog maar enkele generaties geleden waren toegetreden.39
Zelfstandigen, zowel burgers als boeren die zelf voor hun inkomen zorgden, vormden de 
tweede stand. Er waren ‘grote burgers’, die van hun eigen kapitaal konden leven, zelfstan-
dige ambachtslieden, winkeliers, kleine ondernemers en kooplui, evenals ‘kleine burgers’ 
of ‘mindere burgers’. Tot de laatsten behoorden zelfstandigen die soms zelfs nauwelijks 
voldoende inkomsten hadden om van te leven.40
Op de laagste sport van de maatschappelijke ladder stond de arbeidende of werkende 
stand, ‘het gewone volk’, of kortweg ‘volk’. De armoede in deze stand verdween op veel 
plaatsen niet direct toen de welvaart vanaf de jaren zestig toenam. Rond 1880 leefde nog 
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25 procent van de bevolking van de bedeling. In de jaren tachtig nam door de trek naar de 
stad vanaf het platteland de armoede in Rotterdam zelfs toe.41 De gradaties in de laagste 
stand varieerden van relatief goedbetaalde, geschoolde vaklui – de meesterknechten – tot 
ongeschoolde arbeiders die onregelmatig werk hadden. Daartussen bevond zich de groep 
arbeiders die een beroep uitoefenden dat snel viel te leren en waarmee ze relatief vast 
werk konden bemachtigen.42 Toch waren ook zij ‘potentieel arm’ omdat ze in slechte tijden 
snel onder het bestaansminimum zakten.43
Armen en paupers vormden de laagste categorie van de derde stand. Paupers stonden 
daarbij het slechtst aangeschreven. Dat waren de mannen met hun gezinnen die niet of 
nauwelijks werk hadden. Vaak stamden ze uit families die al geslachten lang van de bede-
ling leefden. Volgens mensen uit hogere standen beschouwden paupers dat vaak als een 
recht.44 Dat de kinderen in Neerbosch een ambacht leerden, bood velen van hen de moge-
lijkheid om later als geschoolde arbeider te werken. Dat betekende voor degenen die uit de 
armste standen afkomstig waren, dat ze aan de ergste armoede konden ontsnappen.

2.2.2 Fatsoensnormen en sociale verhoudingen
Een groot verschil tussen een arme of pauper en de arbeider die zelf zijn brood verdiende, 
was het eergevoel. ‘Eer’ was cruciaal in de negentiende-eeuwse samenleving. Wie arm was, 
maar toch in staat zijn eigen gezin te onderhouden, was geen ‘arme’. ‘Arm’ was hij of zij 
die moest leven van de gunsten en gaven van anderen.45 Maar zelfs onder armen bevon-
den zich mensen die fatsoenlijk konden zijn, zoals weduwen met kinderen, bejaarden of 
invaliden die niet meer konden werken. Dat waren mensen die buiten eigen toedoen tot 
armoede waren vervallen. Zij kwamen als ‘fatsoenlijke armen’ eerder in aanmerking voor 
ondersteuning dan anderen.46 ‘Fatsoen’ was een belangrijke sociale norm in de kleinste-
delijke samenleving. De meeste armen waren volgens veel burgers niet ‘fatsoenlijk’, maar 
stonden volgens hen op een laag moreel peil. In geschriften van de elite werden ze soms 
zelfs vergeleken met ‘slaven’.47
Elke stand kende zijn eigen fatsoensnormen. Die normen werden bepaald door het 
gedragspatroon dat een bepaalde stand zou kenmerken. Bij de burgers kwam dat tot 
uiting in bijvoorbeeld huisinrichting en kleding, maar ook in eigenschappen als spaar-
zaamheid, eenvoud en degelijkheid.48 Een van de ongeschreven regels die breed werd 
onderschreven was dat niemand zijn onvrede mocht uiten met de stand waarin hij of zij 
was geboren. Burgers werd bijvoorbeeld geadviseerd de hogere standen niet te proberen te 
evenaren en zich te houden aan het gangbare gedrag binnen de eigen sociale kring.49 Alle 
standen zouden namelijk door God zijn bepaald. Mensen moesten daarom tevreden zijn 
met de positie die hen in hun leven was toebedeeld.50
Dat standsverschillen tot uiting kwamen in het leven van alle dag bleek bijvoorbeeld 
wanneer iemand uit de hogere klasse een man uit de derde stand aansprak. Deze laatste 
ontblootte dan het hoofd door zijn pet af te nemen.51 Mannen en vrouwen uit het volk 
werden door burgers en notabelen bij hun voornaam genoemd – ook wanneer ze veel 
ouder waren dan de sprekende persoon. Voor mensen uit het volk was respect tonen rich-
ting burgers of patriciërs belangrijk. Vaak waren ze namelijk van mensen uit hogere stan-
den afhankelijk voor werk en, hoe laag ook, hun inkomen. Kinderen van arbeiders kregen 
vaak werk op voorspraak van vrienden of familieleden.52 Daarom was het belangrijk dat 

kinderen uit lagere standen, zoals die in Neerbosch, gehoorzaamheid en beleefdheid 
kregen aangeleerd. Dan hadden ze een betere kans van slagen in de standenmaatschappij.
In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam langzamerhand een verandering op 
gang in de sociale verhoudingen in de steden. Welvaartsgroei, de demografische transitie 
en de maatschappelijke effecten daarvan op de stedelijke samenleving, waren daarvan de 
belangrijkste aanjagers.53 Ongeveer vanaf 1865 kwam vanuit de lagere standen een nieuwe 
arbeidersklasse op met een sterker zelfbewustzijn.54 Wat aan die ontwikkeling bijdroeg, 
was dat vanaf 1870 de positie van de burger als onderscheidende aanduiding voor gegoede 
standen vervluchtigde. Steeds minder werden ze beschouwd als ‘de kern der natie’. In die 
benaming kregen burgers concurrentie van andere bevolkingsgroepen. Dat waren de, door 
het opkomende socialisme beïnvloede, klassenbewuste arbeiders, maar ook de zelfbewuster 
wordende orthodox-protestantse ‘kleine luyden’ deden van zich horen. Wat de laatste bevol-
kingsgroep betreft, gold dat vooral het gereformeerde smaldeel onder leiding van Kuyper.55
Aan het einde van de jaren zeventig waren de onderscheidende kenmerken van ‘burgers’ 
van positieve aanduidingen veranderd in negatieve. In plaats van het algemene begrip 
‘burger’ kwamen de termen ‘volk’ en ‘natie’ die beide steeds meer werden gezien als de 
basis van de samenleving en daarmee de dragers van de politieke wil. Belangen die de 
gegoede stand zich zou toe-eigenen kwamen te staan tegenover de belangen van ‘het 
volk’.56 In het algemeen spraakgebruik werd vanaf de jaren zestig daarnaast steeds vaker 
gesproken van ‘de arbeider’ en ‘de werkman’ in plaats van ‘de lagere standen’. Beide 
termen werden nog wel lange tijd naast elkaar gebruikt.57
De veranderende maatschappelijke verhoudingen kregen invloed op de opvoeding en de 
opleiding van kinderen in Neerbosch. Dat kwam bijvoorbeeld tot uiting in nieuwe onder-
wijswetgeving en wettelijke voorschriften rond betere hygiëne waaraan de inrichting 
moest voldoen. Of de nieuwe sociale verhoudingen die in de steden ontstonden ook effect 
kregen op het leefklimaat in Neerbosch, is maar de vraag. De weesinrichting lag tamelijk 
afgelegen in het oosten van het land. Veel nieuwe sociaal-maatschappelijke ontwikkelin-
gen kregen maar langzaam effect op de bijna autarkische weesinrichting. 

2.3 Armenzorg
Zoals gezegd, viel de wezenzorg traditioneel onder de armenzorg. De economische malaise 
in Nederland zorgde ervoor dat vanaf het einde van de achttiende eeuw de armenzorg 
sterk groeide. Daar waren allereerst de kerkelijke diaconieën en gemeentelijke armenkas-
sen voor verantwoordelijk. Allebei waren die voor hun inkomsten afhankelijk van rijke 
burgers. Op de dominante rol die kerken traditioneel vervulden in de armenzorg, kwam 
vanaf het einde van de achttiende eeuw kritiek. Kerkelijke diaconieën werden door hun 
critici beticht van zieltjeswinnerij doordat ze te ruime uitkeringen zouden verstrekken. 
Uit recent onderzoek is gebleken dat van ruimhartige bedeling geen sprake was, maar 
dat denkbeeld leefde wel.58 Om beter zicht te krijgen op de negentiende-eeuwse armen-
zorg, ga ik daar in deze paragraaf dieper op in. Daarbij zal blijken dat de discussie over de 
verhouding tussen kerk en overheid in relatie tot de armenzorg in de negentiende eeuw 
een terugkerend onderwerp van discussie was tussen confessionelen enerzijds en liberalen 
en socialisten anderzijds.
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2.3.1 Nationale of kerkelijke armenzorg 
Het opzetten van een nationale armenzorg was één van de doelstellingen van het armoe-
debeleid van Willem I. Tijdens zijn regering ondernam hij diverse pogingen om de domi-
nantie van de kerkelijke armenzorg in te dammen. Dat gebeurde door de invoering van 
nieuwe (grond)wetten in 1814, 1815 en 1818. In navolging van een wet uit 1802, poogde 
Willem I de armenzorg en armoedebestrijding tot een overheidstaak te maken.59 Kerke-
lijke diaconieën waren daar fel op tegen en weigerden de zeggenschap over hun fondsen 
op te geven. Vanaf de jaren twintig versterkten zij hun positie juist doordat zij zich steeds 
vaker beperkten tot financiële en materiële hulp aan de eigen lidmaten. Armen die geen 
kerklid waren, moesten daardoor vaker een beroep doen op de burgerlijke armenkassen. 
Daarvan was vooral sprake tijdens de zware economische crisis van de jaren veertig. De 
inkomsten van kerkelijke diaconieën en burgerlijke overheden daalden toen doordat rijke 
burgers minder geld afdroegen.60
Een laatste poging in de negentiende eeuw om de armenzorg te centraliseren, deed Johan 
Rudolph Thorbecke (1789-1872) in 1851. In zijn voorstel voor een Wet op het Armbestuur 
werd de armenzorg als een publieke dienst beschouwd. Maar ook dat wetsvoorstel haalde 
de eindstreep niet.61 De synode van de Nederlandse Hervormde Kerk was mordicus tegen 
deze voorstellen, die inhielden dat hun eigen armenzorg uiteindelijk zou worden opge-
heven. Armenzorg was volgens de synode een vorm van naastenliefde en die mocht niet 
door de overheid worden gereguleerd. Te grote overheidsbemoeienis zou bovendien ten 
koste gaan van de giften van burgers aan de kerkelijke armenzorg. Een ander bezwaar 
uitten jonge liberale economen: overheidszorg paste niet bij de uitgangspunten van laissez 
faire. Gecentraliseerde armenzorg zou volgens hen leiden tot een blijvende armenstand 
omdat armen niet meer de noodzaak zouden voelen om te werken.62 Tegen dit verbond 
van protestanten en jonge liberalen was Thorbecke met zijn kabinet niet opgewassen. 
Na aanpassing van het wetsvoorstel kwam de Armenwet van 1854 tot stand. De primaire 
verantwoordelijkheid van kerkelijke diaconieën voor de armenzorg bleef daarin gehand-
haafd. Pas in tweede instantie zou de burgerlijke overheid worden ingeschakeld.63
Een tweede doelstelling in de armoedebestrijding onder Willem I was het opzetten van 
werkverschaffing. Daarmee greep de koning terug op een traditie die al ten tijde van de 
Republiek bestond, waarbij armen tegen een geringe tegenprestatie kost en inwoning 
kregen.64 Een omvangrijk particulier initiatief op dit vlak was de ontginning van woeste 
gronden in het noorden van het land door de Maatschappij van Weldadigheid. Deze was in 
1818 opgericht door de voormalige militair en vertrouweling van Willem I, graaf Johan-
nes van den Bosch (1780-1844). Van den Bosch wilde armen leren werken, zodat ze op 
den duur als arbeider konden terugkeren in de gewone maatschappij.65 Met dat doel voor 
ogen werden in de koloniën Frederiksoord, Ommerschans en Veenhuizen talloze gezin-
nen, landlopers en bedelaars tegen hun wil ondergebracht. De bewoners moesten er hard 
werken en de ziekte- en sterftecijfers waren er hoog. De slechte leefomstandigheden en 
de vaak onterechte opsluiting van mensen, bezorgden de gestichten van de Maatschappij 
een bijzonder slechte naam. Ook lukte het niet om de koloniën economisch rendabel te 
maken, zoals de bedoeling was. In 1859 werd daarom de Maatschappij verzelfstandigd met 
Frederiksoord als het enige overgebleven gesticht. Ommerschans en Veenhuizen werden 
omgevormd tot penitentiaire instellingen.66

Een gevolg van de mislukking van de Maatschappij van Weldadigheid was dat velen uit de 
elite er nog sterker van overtuigd raakten dat effectieve armoedebestrijding door de over-
heid onmogelijk was.67 Tijdens de crisis in de jaren veertig, de hongersnood en de daarop 
volgende epidemieën, greep de overheid dan ook niet in. Zorg voor armen werd allereerst 
gezien als een taak van kerkelijke diaconieën en particuliere, charitatieve instellingen. Toch 
lukte het zowel voor als na de invoering van de Armenwet van 1854 maar weinig kerken om 
tegemoet te komen aan alle vragen voor ondersteuning. Veel armen die eerst bij diaconieën 
aanklopten voor ondersteuning, werden doorgestuurd naar gemeentelijke armbesturen.68
Door deze praktijken belandden eind jaren zestig vooral kleine gemeenten in financiële 
problemen. De Armenwet bepaalde namelijk dat armen ondersteuning dienden te krijgen 
van de gemeente waarin ze waren geboren, ook als ze al jaren in een grote stad woonden. 
Door de urbanisatie kwamen dergelijke situaties steeds vaker voor. Een aanpassing van 
de Armenwet in 1870 bepaalde dat voortaan gemeenten waarin de bedeelde woonde de 
bedeling moest bekostigen. De lasten werden door die wetswijziging op grotere, finan-
cieel sterkere gemeenten afgewenteld. Maar vanaf 1885 kregen ook deze gemeenten het 
financieel zwaar te verduren. Vanaf die tijd stuurden kerkelijke diaconieën uit de steden 
armen steeds vaker door naar gemeentelijke armenkassen. De oorzaak daarvan was dat 
het economisch minder ging en kerken daardoor zelf minder inkomsten hadden.69

2.3.2 Genootschappen en verenigingen
Vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw ontstonden nieuwe vormen van armen-
zorg op initiatief van particulieren. De oorsprong daarvan lag in het zogenoemde genoot-
schapswezen. Vanaf 1770 zagen vooral binnen de gegoede stedelijke burgerij genoot-
schappen het licht, in navolging van voorbeelden uit de Franse verlichtingscultuur. Veel 
steden kenden bijvoorbeeld een natuurwetenschappelijk genootschap. Ook ontstonden er 
leesgezelschappen waarin burgers uit de gegoede standen zich sociale omgangsvormen en 
soms ook politieke vaardigheden eigen maakten. Binnen genootschappen werden prijsvra-
gen uitgeschreven en men las en besprak er tijdschriften en gedichten.70
Veel genootschappen hadden christelijke, door de Verlichting en het bijbehorende rati-
onalisme beïnvloede doelstellingen. Voorbeelden daarvan zijn het Teylers Godgeleerd 
Genootschap (opgericht in 1778), het Genootschap tot verdediging van den Christelijken 
Godsdienst (1785) en het Nederlandsch Zendeling Genootschap (1797).71 Steeds meer 
genootschappen opereerden op nationaal niveau. Ze namen daarbij deels taken van kerken 
over doordat ze zich meer bezighielden met ‘volksverheffing’ en ‘volksverlichting’. Dat 
bereikten ze door religieuze kennis te verspreiden en door zich in te zetten voor het verbe-
teren van het onderwijs. Veel particulieren die lid waren van genootschappen, zetten zich 
in voor liefdadigheid en onderwijs aan kinderen uit lagere standen.72 Dat laatste gebeurde 
ondanks dat onderwijs met de onderwijswet van 1806 een overheidsaangelegenheid was 
geworden, mede onder invloed van diezelfde verlicht-protestantse genootschappen.73

2.3.3 De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
Het bekendste verlicht-protestantse genootschap werd de Maatschappij tot Nut van ’t Alge-
meen. In 1784 was het Nut, zoals de maatschappij kortweg wordt aangeduid, opgericht door 
de doopsgezinde predikant Jan Nieuwenhuyzen (1724-1806). Doel van de Maatschappij was 
de ‘zedelijke verheffing’ van het volk met instandhouding van de standenmaatschappij.74
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Ze nam talloze maatschappelijke ini-
tiatieven, zoals het organiseren van 
lezingen en het oprichten van nuts-
spaarbanken, nutsscholen en onderwij-
zersopleidingen.75 Veel verlicht-protes-
tantse predikanten die lid van het Nut 
waren, zagen in plaatselijke afdelingen 
toe op de inhoud van de opvoedkundige 
lectuur die de Maatschappij uitgaf.76 
Zowel deze lectuur als de activiteiten 
die het Nut ondernam, ademden een 
verlicht burgerschapsideaal. Daarbij 
draaide het om liberale burgerdeugden 
als huiselijkheid, zuinigheid en spaar-
zin.77 Binnen het Nut stonden door-
gaans verhalen met een morele strek-
king centraal, soms gebaseerd op de 
nationale geschiedenis. De Maatschap-
pij richtte zich onder meer op morele 
vorming van het volk omdat ze de breed 
gedragen mening deelde dat armoede 
vooral voortkwam uit een moreel falen 
dat armen aan zichzelf te wijten had-
den.78 Voor de overheid zag het Nut in 
dit verband geen rol weggelegd.
Naast breed georiënteerde genoot-
schappen als het Nut ontstonden vanaf de jaren dertig zogenoemde single issue-organi-
saties. Die richtten zich juist expliciet op overheidsingrijpen om hun doelstellingen te 
bereiken door aan te dringen op nieuwe wetgeving. Te denken valt aan de organisaties die 
zich inzetten voor afschaffing van de slavernij en aan drankbestrijdersorganisaties. Deze 
organisaties, die Janse vangt onder term ‘de afschaffers’, zijn volgens haar te beschouwen 
als een radicalere versie van genootschappen als het Nut. Sommige single issue-organisa-
ties kwamen voort uit activiteiten van het Nut. 
Te denken valt aan de eerste drankbestrijdersverenigingen die in de jaren dertig van de 
negentiende eeuw ontstonden. In sommige andere gevallen zetten leden van het Nut zich 
in voor hetzelfde doel als een afschaffersvereniging. Dat gebeurde bijvoorbeeld rond de 
strijd tegen de slavernij.79 Dat vaak individuele leden van lokale Nutsafdelingen dergelijke 
acties namen, deed de aanhang van het Nut sterk groeien.

2.3.4 Armenzorg en het Reveil 
Orthodox-protestanten ontplooiden vanaf de jaren dertig soortgelijke initiatieven. Zij 
vonden elkaar in de jaren twintig als reactie op de dominantie van een maatschappelijke 
en kerkelijke elite die zich aangetrokken voelde tot een gematigd verlicht-rationalisme.80 
De tegenbeweging tegen dit verlicht-protestantisme wordt meestal aangeduid met de 
naam Reveil – Frans voor ‘herleving’. 

Willem Suringar, oprichter van Nederlandsch Mettray (Intermetzo, 

archief Nederlandsch Mettray)

Het Reveil zette zich onder meer in voor arme kinderen, het opzetten van diaconessen-
huizen en scholen. Weldoeners uit het Nut en het Reveil herkenden veel bij elkaar. Ze 
probeerden elkaar soms over te halen om zich bij de andere partij te voegen. De verlicht-
protestantse Nuts-man Willem Hendrik Suringar (1790-1872), oprichter van de land-
bouwkolonie Nederlandsch Mettray voor verwaarloosde jongens bij Zutphen, probeerde 
bijvoorbeeld de orthodox-protestantse Heldring over te halen om lid te worden het 
Nut. Die poging ondernam Suringar ondanks dat hij niets moest hebben van Heldrings 
orthodox-protestantse geloofsovertuiging. Heldring, een van de Reveilvoormannen, vond 
op zijn beurt het Nut te weinig christelijk om er mee te kunnen samenwerken. Hij ging 
daarom niet in op Suringars verzoek.81 
De christelijke filantropie die Heldring en zijn geestverwanten voor ogen stond, viel 
volgens hen onvoldoende te waarborgen binnen meer algemeen-christelijke organisaties 
als het Nut.82 Hetzelfde gold wat Heldring betreft voor de Maatschappij van Weldadigheid. 
Hij vond geloof belangrijker dan de werkverschaffing aan armen.83 Het Reveil onder-
scheidde zich namelijk in een belangrijk opzicht van andere genootschappen: hun christe-
lijke filantropie was onafscheidelijk verbonden met evangelisatie. Alle Reveilinitiatieven 
waren gericht op versterking van het eigen geloof en dat van degenen die door hen werden 
geholpen. Hun ideaal vatten ze samen onder de noemer ‘Inwendige Zending’.84 Met hun 
orthodox-protestantse pedagogische cultuur namen ze zo afstand van de verlicht-protes-
tantse pedagogiek die binnen de elite en het Nut domineerde.85 
De grote man van de Inwendige Zending was de Pruisische, door het Duitse piëtisme 
beïnvloede predikant Johann Hinrich Wichern (1808–1881). Hij inspireerde ook Heldring. 
Binnen orthodox-protestantse kringen werd wel verschillend gedacht over wat ‘Inwendige 
Zending’ precies inhield. Voor sommigen betrof het de gerichtheid op de innerlijke geloofs-
gesteldheid van individuele mensen. Voor anderen, zoals Van ’t Lindenhout, verwees 
het ‘inwendige’ allereerst naar de geografische locatie van de activiteit: binnen de eigen 
landsgrenzen, versus de Uitwendige Zending daarbuiten.86 Hoe dan ook, het doel van de 
Inwendige Zending was dat mensen een doorleefd geloofsleven zouden ontwikkelen en 
dat ze een positieve bijdrage als christen zouden leveren aan de Nederlandse samenleving. 
Beide doelen streefde ook Van ’t Lindenhout na met zijn werk in Neerbosch.87 

Tekening van Nederlandsch Mettray rond 1851. (Intermetzo, archief Nederlandsch Mettray)

  I| 

  1|

  2 |

  3|

  4|

  5|

  6|

  7| 

  8| 

  9| 

 10|

 11|

 E|



  2.3 Armenzorg |7574| Armenzorg in de negentiende eeuw 

2.3.5 De civil society en lokale armenzorgverenigingen
Onbedoeld gaven filantropen uit het Reveil en het Nut met hun initiatieven vorm aan 
nieuwe, particuliere hulpverlening naast de traditionele kerkelijke charitas. Deze werk-
zaamheden beschouwden ze allen als onderdeel van hun christelijke plicht, hoe verschil-
lend hun achterliggende doelstellingen ook waren.88 De vele activiteiten die zij ontplooi-
den, zijn voorbeelden van de groei van de civil society in de negentiende eeuw. Die groei 
uitte zich in een toename van particuliere initiatieven en actievormen, zoals de diverse 
afschaffersverenigingen, onderlinge steunfondsen en in het laatste kwart van de negen-
tiende eeuw ook vakverenigingen en inkoop- en productiecoöperaties.89 Dat proces ging 
vanaf 1848 gepaard met een afnemende invloed van kerken als instituut vanwege de schei-
ding tussen kerk en staat.90 Een van die actievormen kreeg vorm in een nieuw organisato-
risch fenomeen: de vereniging. Het gebruik daarvan was niet beperkt tot Reveilkringen. 
Ook plaatselijke afdelingen van het Nut richtten al vroeg verenigingen. Zo zag in 1832 
bijvoorbeeld de eerste drankbestrijdersvereniging het licht in het Friese turfgraversdorp 
Drachten.91 Het onderscheid tussen maatschappijen of genootschappen en verenigingen 
was overigens niet altijd duidelijk. Deze benamingen werden door elkaar gebruikt, maar 
na 1848 kreeg de aanduiding ‘vereniging’ de overhand.92
Tot 1848 was het oprichten van officiële verenigingen een moeizame zaak waar de 
staat niet snel toestemming voor verleende. De oorzaak daarvan was de angst voor het 
ontstaan van politieke verenigingen die de openbare orde zouden kunnen verstoren.93 
Groepen mensen die zonder permissie bijeen kwamen met meer dan twintig personen 
konden zelfs worden vervolgd. Volgens George Harinck is het verbod op vereniging een 
van de verklaringen voor de lage organisatiegraad die het Reveil aanvankelijk kenmerkte. 
Dat die organisatiegraad na 1848 wel toenam, komt doordat de sindsdien vrij toegestane 
verenigingsvorm goede mogelijkheden bood om anderen te helpen. Uiteindelijk zou de 
vereniging de dominante organisatievorm worden in de democratische samenleving in 
Nederland.94 Het groeiende verenigingsleven in de negentiende eeuw werd zo een uiting 
van nieuwe politieke bewustwording van burgers en van toenemende invloed van het 
maatschappelijk middenveld.95 Verenigingen bouwden daarbij voort op het organisatori-
sche fundament dat door het genootschapsleven was gelegd.
Door een Reveilman als Heldring werd aanvankelijk het verlichte karakter van veel 
genootschappen en verenigingen sterk bekritiseerd. Deze predikant werd alsnog enthou-
siast over de vereniging als organisatievorm toen begin jaren vijftig diverse verenigingen 
succesvol bleken in het mobiliseren van een achterban en in het verkondigen van het 
evangelie.96 Dat enthousiasme deelde hij met zijn Reveilvrienden, die verenigingen aan 
kracht zagen winnen wanneer die in een stevige geloofsovertuiging waren geworteld.97 
Het was het begin van een ontwikkeling waarbij verenigingen steeds meer langs levensbe-
schouwelijke lijnen werden verdeeld. Vanaf de jaren zestig ontmoette men er steeds vaker 
geestverwanten in plaats van politieke tegenstanders met wie men op beschaafde, parle-
mentaire toon kon discussiëren. Dat was vaak de praktijk geweest in de genootschappen.98
Bij het oprichten van verenigingen hadden burgers veel baat bij de Wet op de Vereniging 
en Vergadering uit 1855. Daarmee werd het recht op vereniging wettelijk vastgelegd, 
zoals dat sinds 1848 officieel bestond. Deze wet bepaalde dat het iedereen vrij stond een 
vereniging op te richten en dat men niet verplicht was de overheid daarvan in kennis te 
stellen. De belangrijkste voorwaarde voor erkenning van een dergelijke vereniging was dat 

de verenigingsdoelstellingen niet in strijd mochten zijn met de openbare orde. Er was een 
uitzondering: wanneer een vereniging wilde optreden als zelfstandige rechtspersoon, als 
‘zedelijk lichaam’, dan stelde ook de wet van 1855 koninklijke goedkeuring van de statuten 
verplicht.99 Ook Van ’t Lindenhout zou tegen deze verplichting aanlopen toen hij in 1868 
een vereniging wilde oprichten, met onvoorziene complicaties tot gevolg, zoals we zullen 
zien in hoofdstuk 4.

Armenzorgverenigingen
Vanaf 1855 zagen duizenden verenigingen het licht. Vele richtten zich op het beïnvloeden 
van de publieke opinie, maar andere hadden een vorm van armenzorg als doelstelling.100 
Lokale armenzorgverenigingen werden een belangrijke vorm van armenzorg waarin de 
civil society na 1848 groeide, al vervulden ze daarin in financieel opzicht een bescheiden 
rol in vergelijking met de kerkelijke diaconieën en burgerlijke armbesturen. Volgens de 
historica’s Marian Schouten en Milja van Tielhof namen in 1879 armenzorgverenigingen 
ongeveer 3 procent van het totale budget voor armenzorg voor hun rekening. In 1898 was 
dat percentage gestegen tot 6 procent. Wat deze particuliere verenigingen interessant 
maakt, is dat ze belangrijke vernieuwingen in de zorg introduceerden. Te denken valt aan 
de zorg die diaconessen in wijklokalen boden aan zieken, of aan de zorg aan armen door 
de katholieke Vincentiusverenigingen. Deze vormen van hulpverlening richtten zich vaak 
op groepen die nauwelijks in beeld waren bij overheden en diaconieën. Daaronder vielen 
onder meer zieken, kraamvrouwen, prostituees, werklozen, doven, blinden, verwaarloosde 
kinderen en wezen.101
Een andere vernieuwende vorm van armenzorg betrof patronage van burgers die een 
beperkt aantal armen intensief begeleidden. Ze boden hulp en advies tijdens huisbezoe-
ken en stimuleerden armen tot goed gedrag, zoals sparen en het schoolgaan van hun 
kinderen. Een dergelijke vorm van patronage werd uitgeoefend door het Amsterdamse 
genootschap Liefdadigheid naar Vermogen, die werd opgericht in 1871. In kringen rond 
Neerbosch werd die vereniging overigens bekritiseerd. Allereerst omdat het een neutrale, 
dus niet uitgesproken christelijke, vereniging was, en ten tweede omdat de aanpak 
onpraktisch zou zijn.102
Lange tijd werd gedacht dat de ‘moderne armenzorg’ van de grond kwam met het patrona-
gesysteem als dat van Liefdadigheid naar Vermogen. Toch werden vergelijkbare initiatie-
ven al eerder genomen. Vrouwen uit Reveilkringen bijvoorbeeld, richtten al vanaf de jaren 
dertig naaikransen op voor arme vrouwen en ook veel Vincentiusverenigingen beston-
den al voor 1850. Vrouwen waren ook al vanaf 1840 betrokken bij de strijd tegen sociale 
misstanden, zoals de antislavernijbeweging en patronage. 103
Dat neemt niet weg dat de diversiteit aan nieuwe vormen van armenzorg vanaf het 
midden van de negentiende eeuw sterk toenam. De meeste nieuwe armenzorgverenigin-
gen stonden los van plaatselijke kerken. Wel kenden ze vaak een christelijke signatuur 
en hadden ze niet zelden een dubbele doelstelling: zorg voor de betreffende doelgroep én 
evangelisatie.104 In het kader van deze studie is het interessant dat diverse verenigingen 
die erkenning vroegen actief waren voor de weeskinderen van Neerbosch.
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2.4 Sociale kwesties en armenzorg
Begin jaren zeventig was het voor een nieuwe lichting jonge progressief-liberalen zonne-
klaar dat de kerkelijke armenzorg faalde en dat ook de laissez faire moest worden inge-
perkt. Ze meenden dat de Armenwet van 1854 aan herziening toe was, zodat een einde 
gemaakt kon worden aan het primaat van de kerkelijke armenzorg. De overheid moest 
voorwaarden creëren waarbinnen arbeiders in staat zouden zijn voldoende te verdienen 
om zichzelf en hun gezin te kunnen onderhouden en zich te kunnen ontwikkelen.105 
Bij deze progressief-liberalen moest niet alleen de, veronderstelde, te ruime bedeling aan 
armen door kerkelijke instellingen het ontgelden, maar ook hun inefficiëntie. De oorzaak 
daarvan lag volgens hen in het grote aantal instellingen die zich met de armenzorg bezig-
hielden. Al rond 1850 bestonden er bijvoorbeeld in Den Haag alleen al 73. Kerken zouden 
minder invloed in de armenzorg moeten krijgen. In plaats daarvan zou een meer rationele 
armenzorg tot stand moeten komen. Die zou gericht moeten zijn op preventieve maatre-
gelen, zoals het bevorderen van onderwijs, het stimuleren van sparen en tegengaan van 
drankgebruik. Volgens progressief-liberalen zou dat te bereiken zijn door direct contact 
met armen te onderhouden, zoals Liefdadigheid naar Vermogen dat voorstond. Deze 
werkwijze zou de plaats moeten innemen van de traditionele kerkelijke charitas. Pas dan 
zou volgens deze critici duidelijk worden hoe het beste structurele hulp aan armen kon 
worden geboden.106
In de jaren zeventig evolueerde de discussie over armenzorg tot de zogenoemde ‘sociale 
kwestie’. Een belangrijk verschil tussen de ‘sociale kwestie’ en de traditionele armen-
zorg was dat de elite minder nadruk legde op het moreel laakbare handelen van armen. 
Daarnaast zagen veel progressief-liberalen in de armenzorg een grotere en positievere rol 
weggelegd voor de overheid. Zij moest juist te hulp schieten wanneer kerken en particulie-
ren tekortschoten, meenden de progressief-liberalen. Op dat punt naderden zij de opko-
mende socialistische beweging. Oud-liberalen en confessionele politici hielden grotendeels 
vast aan een standenmaatschappij, waarin vooral kerken en particulieren verantwoorde-
lijk waren voor de armenzorg.107
Binnen protestants-christelijke kringen heerste op een ander punt onvrede met de 
Armenwet. Dat betrof het bijna onaantastbare gezag over kinderen van vaders en, voor 
weesinstellingen zoals Neerbosch belangrijk, voogden. In de jaren tachtig klonk vanuit 
confessionele tehuizen de roep om nieuwe wetgeving om deze, nagenoeg onbeperkte, 
ouderlijke macht aan banden te leggen.108 Een van degenen die daartoe opriep was Johan-
nes van ’t Lindenhout. Op 1 juni 1881 schreef hij in Het Oosten: “Het groote gebrek tegen-
over deze ellende bestaat in onze wetgeving, die aan inrichtingen, ook die bij de wet zijn 
erkend, geen rechten verleent tegenover vaders en moeders, die zich slecht gedragen. De 
christelijke philantroop staat tegenover zulke deugnieten machteloos”.109 Tegelijk bleven 
veel protestanten, en katholieken, gekant tegen te grote zeggenschap van de overheid over 
de feitelijke hulpverlening aan armen. Door beide groeperingen werd begin jaren negentig 
een beperkte mate van staatsbemoeienis geaccepteerd. Het belangrijkste argument daar-
voor was dat de overheid de sociale rechtvaardigheid zou kunnen bevorderen. Abraham 
Kuyper bracht dat bijvoorbeeld tot uiting in zijn rede tijdens het eerste Christelijk Sociaal 
Congres van 1891. Zowel protestanten als katholieken wilden daarmee een christelijk 
alternatief voor het socialisme bieden.110
In de jaren negentig woedde de discussie over wat nu de sociale kwestie heette, in volle 

hevigheid. In de praktijk heerste het laissez faire nog op de meeste fronten. Onder meer 
de instelling van de onderzoekscommissie rond de Neerboschkwestie laat zien hoe dit via 
de Armenwet van 1854 nog doorwerkte in de verhouding tussen overheid en particuliere 
filantropische instellingen. Het enige terrein waar de overheid volgens de meeste commis-
sieleden recht van spreken had, was dat van het strafrecht. Het waren de laatste stuiptrek-
kingen van een voorbijgaande opvatting over beperkte overheidsinvloed op de armenzorg. 
Dat bleek niet alleen in de discussie rond de Neerboschkwestie, maar ook in nieuwe wetge-
ving die rond de eeuwwisseling werd ingevoerd.

2.4.1 De sociale kwestie en kinderarbeid
De nieuwe wetgeving die rond 1900 werd ingevoerd, was het resultaat van een proces 
waarin binnen regeringskringen vanaf de jaren zeventig langzaam afscheid genomen 
werd van het laissez faire. Die ontwikkeling werd vooral gestimuleerd door de toenemende 
invloed van progressief-liberalen. Zij hadden begin jaren zeventig de armenzorg en de 
‘sociale quaestie’ gekoppeld aan het bevorderen van volksonderwijs.111 Overigens was niet 
de armoede onder de bevolking zelf de directe aanleiding om de sociale kwestie op de poli-
tieke agenda te zetten. Dat was eerder de dreiging die ook volgens veel liberalen uitging 
van de socialistische beweging. Door volksverheffing te bevorderen, wilden zij arbeiders 
verlossen uit hun armoedige bestaan en tegelijk weghouden van het socialisme met zijn 
klassenstrijd.112 De optimistische gedachte achter hun streven was dat arbeiders daartoe 
zelf in staat zouden zijn door het vergaren van kennis via onderwijs.113
Een ander onderwerp waarvoor progressief-liberalen aandacht vroegen, en dat nauw 
verwant was aan het volksonderwijs, was kinderarbeid.114 Daarin vonden ze aanslui-
ting bij het onbehagen dat daarover vanaf circa 1840 bij velen was gegroeid. Tot die tijd 
werd kinderarbeid gezien als iets dat de verheffing van het volk bevorderde. Werken was 
immers gezond en het voorkwam dat kinderen rondzwierven. Daarbij kwam dat arme 
gezinnen de extra inkomsten letterlijk broodnodig hadden. Het belangrijkste bezwaar 
tegen kinderarbeid werd vanaf 1840 juist dat het kinderen belemmerde naar school te 
gaan, waardoor ze zich niet de maatschappelijke en christelijke deugden eigen konden 
maken die ze als fatsoenlijke burgers geacht werden nodig te hebben.115 Steeds meer 
ouders zagen het belang in van onderwijs voor hun kinderen en zagen hen in de tweede 
helft van de negentiende eeuw steeds minder als inkomstenbron. Die verandering bevor-
derde de tendens dat het schoolverzuim van kinderen onder de 12 sterk afnam.116 Dat had 
als gevolg dat begin jaren zestig bijna 75 procent van de 6- tot 12-jarigen lager onderwijs 
volgde, waarvan ongeveer de helft gratis.117
Ondanks de omslag in het denken over kinderarbeid nam het aandeel van werkende 
kinderen maar langzaam af. Op instigatie van progressief-liberalen werden wettelijke 
maatregelen tegen kinderarbeid genomen. Dat begon in 1874 met de ‘Wet houdende maat-
regelen tot het tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen’, beter 
bekend als het Kinderwetje van Van Houten. Deze wet verbood kinderarbeid onder de 12 
jaar. In de praktijk veranderde daar aanvankelijk nog weinig aan omdat het vooralsnog 
ontbrak aan handhaving van de nieuwe wet.118 Van een serieuze afname van kinderarbeid 
was pas sprake na de invoering van de arbeidsinspectie in de Arbeidswet van 1889. Daar-
door daalde het schoolverzuim in de jaren negentig sterk.119 Zo zorgden de strijd tegen 
kinderarbeid en de toenemende aandacht voor lager onderwijs ervoor dat het schoolgaan 

  I| 

  1|

  2 |

  3|

  4|

  5|

  6|

  7| 

  8| 

  9| 

 10|

 11|

 E|



  2.4 Sociale kwesties en armenzorg |7978| Armenzorg in de negentiende eeuw 

toenam en het gemiddelde opleidingsniveau van kinderen snel steeg. Bij de invoering van 
de leerplicht voor kinderen tot 12 jaar in 1901 was al meer dan 90 procent van de kinderen 
ingeschreven op de lagere school, waarvan minder dan 30 procent gratis.120 Toch werden 
tot op dat moment nog een behoorlijk aantal kinderen voortijdig van school gehaald om 
als medekostwinner te kunnen bijdragen aan het gezinsinkomen.121 

2.4.2 De sociale kwestie en de armenzorg
Groeiende aandacht voor kinderarbeid, onderwijs en de zorg voor verwaarloosde (wees)
kinderen leidde begin jaren negentig tot een nieuw landelijk debat over de armenzorg. Een 
rede tijdens een bijeenkomst van de Vereeniging voor de Statistiek in Nederland in 1891 
wordt veelal gezien als de aftrap daarvan. De rede was van Nicolaas Pierson (1839-1909), 
voorheen hoogleraar staathuishoudkunde en statistiek, maar op dat moment president-
directeur van de Nederlandsche Bank. Hij sprak over De beste wijze van armverzorging hier 
te lande. Onder meer aan de hand van cijfers over de wezenzorg betoogde Pierson dat, 
onder de in 1870 gewijzigde armenwet van 1854, de kosten voor kerkelijke en particuliere 
instellingen met bijna 1.000.000 gulden waren gestegen, terwijl de overheid niet meer dan 
14.000 gulden extra uitgaf aan wezenzorg. Desondanks schoten kerkelijke en particuliere 
instellingen volgens hem vaak tekort “wijl de inkomsten niet naar verhouding klim-
men”.122 Daarom zou een heroverweging nodig zijn van de bestaande armenzorg, waarin 
kerkelijke diaconieën nog steeds het primaat hadden.
In navolging van Pierson riepen liberale juristen de regering in de jaren daarna op de regie 
op zich te nemen over armenzorg en de heropvoeding van kinderen. Daarin grepen ze 
onder meer terug op de moeite die directeuren van residentiële instellingen hadden met 
de grote macht die ouders en voogden hadden over de kinderen in hun instellingen. Alleen 
wanneer er sprake was van wetsovertreding kon de overheid namelijk pas dwingend 
ingrijpen in het opvoedingsproces. Maar wanneer kinderen werden teruggehaald door 
familieleden, dreigde het heropvoedingsproces verstoord te worden. Kinderen zouden 
kunnen terugvallen in het volgens velen verderfelijke sociale milieu waaruit ze juist gered 
leken te worden. Om dit probleem op te lossen, pleitten liberale juristen voor inperking 
van macht van vaders en voogden en voor betere opvoeding als preventie van crimineel 
gedrag in plaats van straffen.123
Begin jaren negentig verschenen enkele invloedrijke juridische dissertaties waarin werd 
opgeroepen tot concrete maatregelen om de zorg voor verwaarloosde kinderen te verbe-
teren. Zo zou het verzamelen van statistische gegevens over leefomstandigheden van 
armen kunnen dienen om te achterhalen welke maatregelen voor de armenzorg effectief 
zouden zijn.124 Dat verzamelen en analyseren van gegevens was voor Pierson een van de 
redenen geweest om zich in te zetten voor de oprichting van de Centrale Commissie voor 
de Statistiek. Deze commissie kwam tot stand in 1892, een jaar na Piersons rede voor de 
Vereeniging voor de Statistiek in Nederland. In de tussentijd was hij minister van finan-
ciën geworden in het kabinet Van Tienhoven. De commissie was een overheidsinstelling 
met als doel het armoedevraagstuk te analyseren met behulp van statistische gegevens.125 
Volgens Ronald van der Bie kan de oprichting van de Centrale Commissie worden gezien 
als onderdeel, zelfs een “logische stap” in de verwetenschappelijking van het debat over de 
sociale kwestie.126
Onder de commissieleden waren bekende sociaal-liberale hervormers als Arnold Kerdijk 

(1846-1905), de hoogleraar Baltus Hendrik Pekelharing (1842-1922) en de journalist, en 
bestuurlid van diverse single-issue organisaties, Hendrik Goeman Borgesius (1847-1917), 
maar ook mannen als de als sociaal betrokken bekendstaande machinefabrikant Dirk 
Willem Stork (1855-1928) en de rooms-katholieke, anti-liberale jurist dr. Godefridus van 
Hugenpoth tot Aerdt (1860-1930).127 Dat ook Van ’t Lindenhout lid van de commissie 
was, kwam door zijn statuur als oprichter en directeur van de grootste weesinrichting van 
Nederland. Nicolaas Pierson kende Van ’t Lindenhout daarnaast als bestuurslid van de 
Nederlandsche Protestants-Evangelische Vereniging (NEPV), waar Pierson zelf ook lid van 
was.128 Van ’t Lindenhout bevond zich door zijn lidmaatschap van deze commissie vanaf 
1892 dan ook in het centrum van de discussie over de armenzorg. De kennis die hij binnen 
deze commissie opdeed, gebruikte hij onder meer voor de verdediging van zijn eigen zaak 
tijdens de Neerboschkwestie, zagen we in hoofdstuk 1.

Zijn kennis over statistiek kon Van ’t Lindenhout ook gebruiken tijdens bijeenkomsten 
over Inwendige Zending, waar orthodox-protestantse voormannen zich over de sociale 
kwestie en het armoedevraagstuk bogen. Op deze bijeenkomsten, die onder meer in 
Neerbosch en in gestichten bij Zetten plaatsvonden, werd staatsinvloed op armenzorg nog 
lange tijd afgewezen. Een uitzondering daarin was Nicolaas’ oudere broer Hendrik Pier-
son. In augustus 1894 opperde de laatste een vorm van staatstoezicht op filantropische 
instellingen tijdens de jaarvergadering van Talitha Kûmi, een gesticht voor verwaarloosde 
meisjes onder de 16 dat in 1856 was opgericht door Heldring. Door de Neerboschkwestie 
lagen namelijk ook andere instellingen onder vuur. Zou staatstoezicht het vertrouwen in 
deze instellingen bij het publiek kunnen herstellen en “den laster tegenhouden voordat 
die te ver ging?”, vroeg Pierson zich af.129
Zijn collega’s Van ’t Lindenhout en Jan Lambracht Zegers (1845-1919), directeur van de 
protestants-christelijke epilepsie-instelling in Heemstede, en het christelijk-historische 
parlementslid Alexander Frederik de Savornin Lohman, zagen niets in Piersons voor-
stel. Staatstoezicht zou de stichtingen niet tegen laster beschermen, beantwoordde Van 
’t Lindenhout diens vraag. Naar aanleiding van de Neerboschkwestie had hij over dit 
onderwerp gesproken met de Duitse filantroop Graaf Von Bodelschwingh en deze had 
voor staatstoezicht gewaarschuwd. Het zou allereerst ten koste gaan van filantropische 
arbeid en ten tweede zou het de zorg veel duurder maken. Ten derde zouden filantropische 
instellingen volgens hem door de staat worden gedwongen tot een onnatuurlijke wijze van 
opvoeden die kinderen “geheel ongeschikt maakt later hun brood te verdienen”.130 Volgens 
De Savornin Lohman kon staatstoezicht leiden tot valse geruststelling bij het publiek.131
Met zijn pleidooi om armenzorg door particuliere instellingen ongemoeid te laten, 
schaarde Van ’t Lindenhout zich achter de sociaal bewogen hervormde predikant Aritius 
Sybrandus Talma (1864-1916). Deze had in februari 1894 fundamentele kritiek geuit op 
een dissertatie waarin juist voor meer invloed van vooral het burgerlijk armenbestuur 
werd gepleit. Dat zou ten koste gaan van de invloed van de kerkelijke diaconieën. Maar 
niet staatszorg, alleen “bekeering tot ontferming, tot barmhartigheid en tot ernstige 
beoefening der sociale rechtvaardigheid”, zou volgens Talma tot betere armenzorg 
leiden.132
Eind juni 1895 werd tijdens de volgende jaarvergadering van Talitha Kûmi de vraag 
besproken hoe minderjarigen beter beschermd konden worden tegen de willekeur van 
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ouders, voogden en particulieren aan wie ze waren uitbesteed. Deze bespreking onder 
leiding van Hendrik Pierson leidde tot het uitschrijven van een prijsvraag door de Vereni-
ging Talitha Kûmi, met een hoofdprijs van 750 gulden. Inzendingen zouden moeten 
aangeven waaraan nieuwe wetgeving voor de bescherming van minderjarigen zou moeten 
voldoen. Het uiteindelijke doel was dat “willekeur en verkeerde behandeling van ouders, 
voogden en particulieren” kon worden tegengegaan.133 Winnaar van de prijsvraag werd in 
1897 de jonge, 30-jarige Alkmaarse rechter mr. Hendrik Lodewijk Asser (1867-1901) met 
een gedegen verhandeling over de bescherming van minderjarigen. Met de prijsvraag die 
hij uitschreef, leverde Pierson een belangrijke bijdrage vanuit orthodox-protestantse hoek 
aan de uitkomst van het debat over nieuwe kinderwetgeving. Daarin onderscheidde hij 
zich van collega’s als Van ’t Lindenhout en Zegers. Assers prijswinnende betoog diende 
namelijk mede als grondslag voor de latere kinderwetten.134

2.4.3 Opnieuw: nationale of kerkelijke armenzorg
Andere belangrijke bijdragen aan het debat over armenzorg waren onderzoeken die het 
Nut liet uitvoeren naar zaken als werkloosheid, ziekenfondsen en armoede. In 1895 had 
het Nut met cijfers aangetoond dat kerkelijke armenzorg versnipperd was en daadwer-
kelijk inefficiënt functioneerde, dat de administratie er over het algemeen bar slecht 
was, diaconieën vaak ontoereikend bedeelden en dat de burgerlijke overheid daarom al 
veel armenzorg voor haar rekening nam. De beste optie was volgens de opstellers van 
het rapport om de armenwet van 1854 te vervangen door een nieuwe armenwet waarin 
kerkelijke armbesturen onder overheidstoezicht kwamen te staan.135 In 1898 publiceerde 
het Nut een volgend rapport: Het vraagstuk van de verzorging der verwaarloosde kinderen, 
met onder meer een overzicht en beschrijving van opvangtehuizen voor verwaarloosde 
kinderen in Nederland, waar ook Neerbosch onder viel.136 In dat rapport stonden veel 
voorstellen die later in de Kinderwetten van 1901 werden verwerkt, zoals het beperken 
van de ouderlijke macht, het opzetten van tuchtscholen, hulp bieden aan ouders wanneer 
die serieuze problemen ondervonden met hun kinderen en het invoeren van leerplicht.137 
Het uitgangspunt van de aanbevelingen was dat opvoeding en preventieve maatregelen 
belangrijker waren dan straffen. Met nieuwe wetgeving kon veel ellende voor kinderen 
worden voorkomen.138
Om meer eenheid te creëren tussen verschillende particuliere filantropische instellingen, 
pleitte het Nut in haar rapport ook voor het oprichten van een overkoepelend, coör-
dinerend orgaan. Dat advies leidde ertoe dat een jaar later, in 1899, de Nederlandsche 
Bond voor Kinderbescherming werd opgericht. De Bond vertegenwoordigde 68 parti-
culiere instellingen.139 Daaronder bevond zich ook de weesinrichting Neerbosch. Zeven 
jaar eerder had Zegers al voorgesteld om een bond op te richten waarmee protestants-
christelijke instellingen hun werkzaamheden beter op elkaar konden afstemmen en aan 
gezamenlijke kwaliteitsbewaking konden doen. Dat voorstel had hij in 1892 gedaan tijdens 
een driedaagse conferentie over Inwendige Zending in Neerbosch.140 Dat plan was toen 
niet uitgevoerd. Pas in 1902 zag een dergelijke bond alsnog het licht op initiatief van onder 
meer Hendrik Pierson. De Centraal Bond voor Inwendige Zending die toen werd opge-
richt, had als belangrijkste doel onderling toezicht op elkaar te houden en om geschikt 
personeel op te leiden voor het werk in protestants-christelijke filantropische instellin-
gen.141 Daarmee vond de Centraal Bond aansluiting bij het compromis tussen liberalen en 

socialisten aan de ene kant en confessionelen aan de andere kant, zoals dat tot stand was 
gekomen in de Kinderwetten. Particuliere instellingen kregen daarin de kans om toezicht 
vanuit de eigen kringen te organiseren. Geen staatstoezicht betekende volgens confessio-
nele politici tenslotte niet dat er helemaal géén toezicht hoefde te zijn, zoals onder meer 
Van ’t Lindenhouts vriend Willem Hovy in 1900 stelde.142

De Kinderwetten
De drie Kinderwetten werden in juni 1900 in het parlement besproken en in 1901 aange-
nomen. Ze vormden het compromis waarin de algemeen gedeelde conclusie uit het debat 
over de armenzorg centraal stond. Die conclusie was dat de overheid op enigerlei wijze een 
grotere rol moest gaan vervullen in de zorg voor kinderen. Het kabinet dat deze wetgeving 
voorbereidde en invoerde, was het liberale kabinet Pierson-Goeman Borgesius (1897-
1901), bijgenaamd het ‘kabinet van sociale rechtvaardigheid’. Diverse sociale wetten van 
dit kabinet bevorderden de overheidsinvloed op het maatschappelijk leven.143 Het ging 
daarbij onder meer om de Leerplichtwet, de Ongevallenwet, de Gezondheidswet en de 
Woningwet. De drie Kinderwetten betroffen de Burgerlijke Kinderwet, de Strafrechtelijke 
Kinderwet en de Kinderbeginselenwet. Alle drie traden in 1905 in werking. Het was wetge-
ving die paste in een internationale trend van rationalisering en regulering van opvoeding 
en onderwijs die zich in de negentiende eeuw had ontwikkeld in veel westerse landen. De 
Nederlandse wetten onderscheidden zich van die in andere Europese landen doordat ze 
expliciet de verschillen in levensbeschouwelijke uitgangspunten van liberalen, socialisten, 
orthodox-protestanten en katholieken waarborgden.144
De Burgerlijke Kinderwet regelde de ontzetting of ontheffing uit de ouderlijke macht 
wanneer ouders de opvoeding van hun kinderen verwaarloosden of gewoon niet in stáát 
waren om hen op te voeden. De kinderen konden in dergelijke gevallen voortaan door 
de rechter onder toezicht worden gesteld van een voogdijvereniging. Wanneer de rechter 
dat in het belang van het kind achtte, werden ouders dus verder buitenspel gezet. Met 
de Strafrechtelijke Kinderwet kregen rechter en kind te maken wanneer een kind van 18 
jaar of jonger een misdrijf had gepleegd. De rechter kon het kind aan de ouders terug-
geven met een berisping en eventueel een geldboete opleggen, maar hij kon het kind 
ook veroordelen tot dwangopvoeding van enkele jaren in een rijksopvoedingsgesticht. 
De Kinderbeginselenwet tenslotte, regelde de uitvoering van de twee eerste kinderwet-
ten. Die bepaalde bijvoorbeeld dat voogdijkinderen onder de zorg vielen van particuliere 
instellingen die daar volledige overheidssubsidie voor kregen.145 Ook in Neerbosch leidde 
de nieuwe wetgeving na 1905 tot door de overheid bekostigde opvang van voogdijkinde-
ren, een betere administratie en (staats)toezicht op de weesinrichting.

2.5 Armenzorg en kerkelijke ontwikkelingen
Zoals eerder gezegd, was binnen Reveilkringen armenzorg onverbrekelijk verbonden aan 
evangelisatie en Inwendige en Uitwendige Zending. Dat gold ook voor Van ’t Lindenhout. 
Hoe die verbinding in de negentiende eeuw vorm kreeg, werd onder meer bepaald door 
de ontwikkeling van het kerkelijk leven in Nederland. Een schets daarvan is binnen dit 
onderzoek vooral relevant omdat Van ’t Lindenhout intensief samenwerkte met diverse 
orthodox-protestantse organisaties en met diverse kerken die in de negentiende eeuw 
ontstonden. Daar hij zijn carrière bovendien begon als evangelist, en dat in eigen ogen 
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ook altijd is gebleven, is het van belang de ontwikkeling van zending en evangelisatie in 
deze periode te schetsen.
Zowel de opleving van het orthodox-protestantisme in Nederland als de toenemende 
aandacht voor zending en evangelisatie werden versterkt door een internationale protes-
tantse opwekkingsbeweging. De Reveilbeweging was daar de Nederlandse pendant van. 
Deze opwekkingsbeweging verdient hier extra aandacht omdat in Van ’t Lindenhouts 
betrokkenheid daarbij de wortels lagen van de weesinrichting Neerbosch. Daarom geef ik 
eerst aandacht aan de kerkelijke ontwikkelingen in de negentiende eeuw. Daarna behandel 
ik de ontwikkelingen van het Reveil en de invloed van diverse opwekkingsbewegingen in 
Nederland. In de volgende paragraaf sta ik stil bij de groeiende aandacht voor zending en 
evangelisatie in Nederland.

2.5.1 Toenemende kerkelijke verdeeldheid
Sinds 1798 waren alle kerkgenootschappen voor de staat officieel gelijk, maar in de prak-
tijk bleek de Nederlandse Hervormde Kerk als het grootste protestantse kerkgenootschap 
meer gelijk dan andere kerkgenootschappen. Zij werd gezien als de éigenlijke hoedster 
van de Nederlandse natie. Dat deze kerk in Nederland een grote rol speelde, blijkt alleen 
al uit het feit dat de sociale elite er grotendeels lid van was. Lidmaten daarvan maakten 
meer kans op belangrijke maatschappelijke posities. In 1859 behoorde ruim 55 procent 
van de bevolking tot dit kerkgenootschap.146 Daarbinnen gaven verlichte protestanten uit 
de hogere standen de toon aan. Onder hen waren veel theologen. Zij stonden een meer 
rationele benadering voor van Bijbel en geloof. Ze probeerden die met natuurwetenschap-
pelijke kennis op één lijn te brengen.147
Met het Reveil kwam een tegenbeweging op gang tegen de dominantie van dit verlicht-
protestantisme. Volgens Van Rooden past dat bij de ontwikkeling van hoe het christelijk 
geloof zich vanaf het midden van de achttiende eeuw bij veel mensen uitte. In die tijd 
werd het geloof steeds meer gezien als een verinnerlijkte zaak van de gelovige zelf waarbij 
persoonlijke geloofsbeleving centraal stond. Voor die tijd werden godsdienst en geloof in 
Nederland veel meer gekoppeld aan de nationale, vaderlandse gemeenschap waarbinnen 
de gelovige zijn houvast vond.148 Het Reveil telde veel vooraanstaande, vaak academisch, 
maar niet theologisch opgeleide heren samen met hun echtgenotes.149 Ze vormden een 
netwerk van bevindelijk ingestelde orthodoxe christenen dat zich concentreerde binnen 
de Nederlandse Hervormde Kerk, maar daar niet toe beperkt bleef. In huisbijeenkomsten, 
die kenmerkend waren voor het Reveil, ontmoetten Nederlands-hervormde Reveilleden 
geestverwanten uit remonstrantse, doopsgezinde, Lutherse en Waals-hervormde gemeen-
ten.150 Maar de meeste Reveilleden bleven hun leven lang lidmaat van de Nederlandse 
Hervormde Kerk. Die bleven ze beschouwen als de ‘vaderlandse kerk’. De kritiek die ze 
hadden op ontwikkelingen die daarin plaatsvonden, stimuleerden velen om te proberen de 
kerk in de voor hen gewenste richting bij te sturen.151
In tegenstelling tot meer verlichte protestanten stond het Reveil niet afwijzend tegenover 
de drie belijdenisgeschriften uit de tijd van de Reformatie: de Heidelbergse Catechismus, 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.152 Vanuit het Reveil werden 
juist felle bezwaren geuit tegen de moderne, vrijzinnige theologen die godsdienstige 
tradities wilden aanpassen aan hun verlicht-protestantse inzichten.153 Onder hen vielen 
voor veel Reveilleden ook de theologen die werden gerekend tot de zogenaamde Gronin-

ger Richting. Deze groep theologen had als belangrijkste vertegenwoordiger de Groningse 
hoogleraar Petrus Hofstede de Groot (1802-1886). Deze streefde naar een nationale, 
kerkelijke eenheid, want volgens hem kende de Nederlandse volksaard van origine geen 
religieuze verschillen.154 Evenals velen binnen het Reveil, verfoeide hij de daad van 
afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk. Volgens de Groningers zou praktische 
navolging van Christus de kern van het christendom veel dichter naderen dan het vast-
houden aan de belijdenisgeschriften en dogma’s uit de tijd van de Reformatie.155 Openba-
ring had volgens Hofstede de Groot allereerst betrekking op de opvoeding van mensen. De 
kerk werd door hem gezien als een soort opvoedingsinstituut dat door religieuze vorming 
mensen moest helpen Christus na te volgen. Daarin vond de Groninger Richting haar 
inspiratie bij de Nederlandse traditie van de Moderne Devotie.156
Waarin de Groninger Richting op het Reveil leek, was de hulpverlening aan armen. Onder 
leiding van Hofstede de Groot werd onder meer hulp verleend aan paupers bij de opvoeding 
van hun kinderen door op huisbezoek te gaan, en zette men zich in voor drankbestrijding. 
Dat werd gedaan via genootschappen als het Nut en via verenigingen.157 Hofstede de Groot 
en Heldring kenden elkaar ook goed, maar ze lagen elkaar niet en voeren een verschil-
lende religieuze koers. Van ’t Lindenhout werd vooral in zijn jeugd door de theologie van 
de Groninger Richtingen beïnvloed. Na zijn bekering op 18-jarige leeftijd, zouden Gronin-
gers voor hem juist als schrikbeeld gaan functioneren omdat ze aanhangers waren van de 
moderne theologie. Ze zouden teveel op mensen en te weinig op Gods eer gericht zijn.

Bezwaren tegen de invloed van moderne theologen en van de staatsinvloed op de Neder-
landse Hervormde Kerk brachten sommigen er toe afscheid van deze kerk te nemen. In 
sommige delen van het land scheurden vanaf 1834 plaatselijke Nederlands-hervormde 
gemeenten, een proces dat wordt aangeduid als de Afscheiding. Dat begon in het 
Groningse dorp Ulrum toen de plaatselijke predikant Hendrik de Cock (1801-1842) zich 
afscheidde. Hij besloot daartoe nadat hij een jaar eerder als predikant was geschorst. 
Dat was gebeurd omdat hij, tegen kerkelijke verordeningen in, kinderen bleef dopen van 
ouders uit andere Nederlands-hervormde gemeenten. Bij de afgescheidenen moesten 
vooral twee nieuwigheden binnen de Hervormde Kerk het ontgelden. Dat was allereerst 
het zogenaamde Algemeen Reglement van 1816, waardoor de koning en de minister meer 
macht over de kerk hadden gekregen. Daarnaast konden afgescheidenen niet leven met de 
voorgeschreven moderne gezangenbundel. Nadat ze zich van de Nederlandse Hervormde 
Kerken hadden losgemaakt, herstelden zij bovendien de drie belijdenisgeschriften in ere.
Veel afgescheidenen werden aanvankelijk vervolgd, officieel omdat ze het samenscho-
lingsverbod overtraden. Als gevolg daarvan, en vanwege de slechte economische situatie, 
emigreerden in de jaren veertig en vijftig velen naar de Verenigde Staten van Amerika. 
Daar bleven nog velen contact houden met hun oude vaderland. Dat blijkt onder meer uit 
de contacten die Van ’t Lindenhout onderhield met veel oude bekenden die geëmigreerd 
waren. Onder Willem II werd de vervolging beëindigd. De omvang van de Afscheiding 
bleef beperkt tot een kleine groep gelovigen. In 1855 schaarde slechts 2 procent zich onder 
de verschillende afgescheiden protestantse richtingen.158

Vanaf de jaren zestig raakte de Nederlandse Hervormde Kerk meer onderling verdeeld 
dan ooit tevoren. Het gevolg daarvan was dat deze kerk zich steeds verder ontwikkelde tot 
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een richtingenkerk met voor elke richting een eigen organisatie.159 Dat leidde onder meer 
tot het ontstaan in 1864 van de orthodoxe Confessionele Vereeniging, die deel uitmaakte 
van een orthodoxe middenpartij. Die middenpartij was vooral tot stand gekomen door de 
inzet van Groen van Prinsterer. Aan de andere kant van het kerkelijk spectrum ontstond 
in 1870 de vrijzinnige, op wetenschappelijke inzichten georiënteerde en anticonfessionele 
Nederlandsche Protestanten Bond.160
In de jaren tachtig zouden er meer orthodoxe protestanten uit de Nederlandse Hervormde 
Kerk treden. Zij omvatten aan het einde van de eeuw ruim 8 procent van de bevolking.161 
Ze vormden in 1892 onder meer het kerkverband van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland. Dat ontstond dat jaar uit een fusie van vrijwel alle Christelijke Gereformeerde 
Kerken, voortgekomen uit de Afscheiding van 1834, met gemeenten die sinds 1886 uit 
de Nederlandse Hervormde Kerk waren gestapt. Dat laatste was gebeurd onder leiding 
van Abraham Kuyper tijdens de zogenaamde Doleantie (doleren = klagen).162 Daarnaast 
bevonden zich onder de orthodox-protestanten de sterk bevindelijke oudgereformeerde 
Ledeboerianen, volgelingen van de predikant Gerardus Cornelis Ledeboer (1808-1863). Hij 
had in 1840 zijn eigen gemeente gesticht. Een laatste groep orthodoxe protestanten die 
buiten de Hervormde Kerk kwamen te staan, waren de Vrije Evangelische Gemeenten.163 
Voor Neerbosch zouden zowel het Reveil als de nieuwe, kleinschaliger kerkgenootschap-
pen van belang worden. Van ’t Lindenhout onderhield er namelijk veel contacten mee 
omdat hij zich met velen uit die kringen in godsdienstig opzicht verwant voelde.

2.5.2 Ontwikkelingen binnen het Reveil
Veel van de geschetste kerkelijke ontwikkelingen hadden te maken met de internatio-
nale groei van het orthodoxe protestantisme vanaf het begin van de negentiende eeuw. 
Van die ontwikkeling maakte ook het Nederlandse Reveil deel uit. De oorsprong van het 
Nederlandse Reveil lag in Zwitserland. Rond 1815 ontstond daar vanuit het piëtisme, een 
opwekkingsbeweging op het vasteland van Europa, een reactie op het rationalisme van 
verlichtingsdenkers. Via Duitsland en Frankrijk bereikte deze beweging begin jaren twin-
tig Nederland. In die jaren formeerde zich in Leiden een groep studenten rond de privaat-
docent Willem Bilderdijk (1756-1831). Bilderdijk en zijn studenten keerden zich eveneens 
tegen het verlicht-protestantisme.164
Bilderdijk en zijn studenten combineerden een orthodox-protestantse geloofsopvatting 
met veel aandacht voor persoonlijke geloofsbeleving. Die combinatie was een belang-
rijk kenmerk van vergelijkbare opwekkingsbewegingen in andere landen die bekend 
zijn geworden onder namen als Erweckung in Duitsland, Réveil in Frankrijk en revival en 
awakening in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.165 Vooral de persoonlijke bekering 
was binnen deze kringen van belang en zielenroerselen kwamen er vaak ter sprake. Verder 
kenmerkten deze bewegingen, waaronder dus het Nederlandse Reveil, zich door een diep 
zondebesef en door actie tegen sociaal en moreel verval.166 Het Reveil kende nauwelijks 
vaste structuren en niemand kon er dan ook echt lid van worden. Het betrof een kring van 
geestverwanten die elkaar opzochten en vaak familiebetrekkingen deelden.167

Lokale gerichtheid van het Reveil
Reveilacties tegen het sociaal en moreel verval in de Nederlandse samenleving, beperkten 
zich tot 1841 vooral tot lokale initiatieven. Die verschilden sterk van elkaar en de leden van 

diverse Reveilkringen onderhielden tot die tijd nog weinig onderling contact. Het aantal 
jonkheren en baronnen binnen hun geledingen was aanzienlijk, evenals het aantal intel-
lectuelen, advocaten en patriciërs die er samen met hun echtgenotes deel van uitmaakten. 
Groen van Prinsterer en zijn vrouw vormden daarvan een van de bekendste echtparen. 
Groen was lange tijd secretaris van het kabinet van Willem I. Een vriend van hem, jonk-
heer mr. Pieter Jacob Elout van Soeterwoude (1805-1893), was advocaat en parlementslid, 
evenals de Nijmeegse mr. Æneas baron Mackay (1806-1876). De Amsterdamse Pierson, 
vader van Nicolaas en Hendrik, was koopman. Ook intellectuelen, zoals de aristocratische, 
Portugees-Sefardisch-joodse, maar tot het christendom bekeerde arts Abraham Capadose 
(1795-1874) en zijn neef, de eveneens bekeerde joodse dichter en historicus Isaac da Costa 
(1798-1860), maakten deel uit van het Reveil.168 Daarnaast behoorden een aantal predikan-
ten tot Reveilkringen, van wie Ottho Gerhard Heldring wel de bekendste is. Hij zou een 
belangrijke leermeester van Van ’t Lindenhout worden. 
De sociale samenstelling van de verschillende Reveilkringen wisselde sterk. De Amster-
damse Reveilkring bestond grotendeels uit gegoede burgers die samen Bijbelstudies hiel-
den, waarin ze hun eigen geloofservaringen met elkaar deelden.169 De Haagse Reveilkring 
telde veel predikanten en aristocraten die elkaar vaak spraken over landelijke kerkelijke 
en politieke ontwikkelingen. Wat de diverse Reveilkringen met elkaar deelden, was dat 
ze praktisch waren ingesteld. Binnen die in Den Haag bleek dat niet in de laatste plaats 
uit initiatieven van de vrouwen die ertoe gerekend worden. De echtgenote van Groen, 
Elisabeth Maria Magdalena (Betsy) Groen van Prinsterer (1807-1879) startte in 1831 
bijvoorbeeld een naaischool voor behoeftige meisjes in haar woonplaats.170 Daarbij werkte 
ze samen met Mariane Catharine van Hogendorp (1805-1878) en Caroline Charlotte de 
Clerq-Boissevain (1799-1879), eveneens echtgenotes van vooraanstaande Reveilmannen. 
Binnen het Reveil functioneerde zo, naast een netwerk van vooraanstaande mannen, ook 
een vrouwennetwerk dat actief was op liefdadigheidsgebied.171
Ook in Nijmegen bestond een Reveilkring. Veel leden daarvan zouden vanaf eind jaren 
vijftig in nauw contact staan met Van ’t Lindenhout. Onder leiding van Everard Ambrosius 
Zubli (1809-1880), Waals-hervormd predikant in Nijmegen van 1835 tot 1848 en daarna in 
Den Haag, had zich in die stad een kring van bevindelijke gelovigen gevormd. Onder hen 
bevonden zich leden van vooraanstaande Nijmeegse families als de Van der Brugghens, de 
Van Lyndens, de Mackays en de Singendoncks. Evenals bijvoorbeeld binnen Amsterdamse 
Reveilkringen, stonden deze voorname Nijmeegse geslachten met elkaar door huwelijken 
in familiebetrekking. In publicaties van de weesinrichting worden leden uit deze families 
geregeld genoemd.172
Een bijzonderheid van het Reveil was de geestelijke liedcultuur die het in Nederland via 
zijn internationale contacten importeerde. In later tijd zouden die van invloed zijn op 
ontwikkelingen in Neerbosch. Het ging daarbij om liederen uit de liedbundel Chants de 
Sion, die in 1881 in vertaling door Neerbosch werden uitgegeven. Deze liederen waren van 
de Franse predikant Henri Abraham César Malan (1787-1864), de leider van het Geneefse 
Reveil. In de elitaire Reveilkringen was het Frans vaak de voertaal en werden César Malans 
liederen onvertaald gezongen.173 Dat er een warme band bestond tussen César Malan en 
Nederlandse Reveilkringen, blijkt uit de bezoeken die de predikant in 1842 bracht aan 
diverse vriendenkringen in verschillende steden, waaronder Nijmegen.174
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2.5.3 Nationale Reveilinitiatieven
Het bezoek van César Malan viel in een tijd waarin de lokale gerichtheid van het Reveil 
veranderde in een nationale oriëntatie. Die koerswijziging ontsproot aan beraadslagingen 
van een groep geestverwanten ten huize van Groen van Prinsterer. Op deze vergaderin-
gen spraken Reveilmannen sinds 1841 over een mogelijk op te richten landelijke anti-
slavernijvereniging. Door deze bijeenkomsten en de briefwisselingen met geestverwanten 
in diverse steden, ontstond een nationaal netwerk van gelijkgestemden. Samen zetten zij 
zich in voor onder meer armenzorg.175
Deze bijeenkomsten en de onderlinge correspondentie die daaruit voortvloeide, waren het 
begin van het zogenaamde ‘maatschappelijke Reveil’. Heldring maakte dankbaar gebruik 
van dit netwerk toen hij in 1845 samen met Groen een kring van geestverwante Christe-
lijke Vrienden bijeenriep. Negen jaar lang ontmoetten zij elkaar op halfjaarlijkse, meer-
daagse bijeenkomsten onder leiding van de Haagse staatsman. Onderwerpen van gesprek 
waren vaak maatschappelijke initiatieven en projecten die de vrienden wilden ondersteu-
nen, zoals acties rond de afschaffing van de slavernij en kerk en armenzorg. Het aantal 
deelnemers aan de bijeenkomsten van de Christelijke Vrienden nam toe tot tweehonderd 
in 1854. Onder de aanwezigen bevonden zich orthodox-hervormden, afgescheidenen, 
doopsgezinden en leden van evangelisch- en hersteld-evangelisch Lutherse gemeenten.176 
Ze richtten geen officiële organisatie op, maar stemden wel allerlei zaken met elkaar af en 
publiceerden daarover in het tijdschrift De Vereeniging: Christelijke Stemmen, dat van 1846 
tot 1875 verscheen onder redactie van Ottho Heldring.177  
In 1854 viel de kring van Christelijke Vrienden uiteen als gevolg van een hoog opgelopen 
conflict over de wijze waarop de Nederlandse Hervormde Kerk het beste kon worden 

hersteld in een kerk van orthodox-
protestantse signatuur.178 De onderlinge 
contacten bleven na de breuk wel 
bestaan, vooral dankzij de vele activitei-
ten die inmiddels werden ontplooid. Te 
denken valt aan de inzet voor lagere 
scholen in Nijkerkerveen, Amsterdam, 
Den Haag en Nijmegen, evangelisatie-
werk, het verspreiden van Bijbeltraktaten 
en het opzetten van diaconesseninrich-
tingen in onder meer Utrecht en Den 
Haag.179 Heldring zelf had via Groen de 
Christelijke Vrienden in 1845 vooral 
bijeen gebracht om gezamenlijk strijd te 
voeren tegen de armoede in die jaren. 
Daartoe was hij aangezet door de 
schrijnende leefomstandigheden die hij 
aantrof rond zijn woonplaats Hemmen in 
de Betuwe. De Christelijke Vrienden 
stonden mede aan de basis van de 
inrichtingen voor zedelijk ‘gevallen’ 
vrouwen en verwaarloosde meisjes in 

Ds. Arend Mooij, vriend van Van ’t Lindenhout en leerling 
van Hermanus Witteveen. (Archief L. Buddingh, Ermelo)

Zetten en voor verwaarloosde jongens in Hoenderloo. Deze instellingen, die tussen 1848 
en 1856 werden opgericht, zouden voor Van ’t Lindenhout een inspiratiebron vormen. 
Ook van Heldrings ervaringen als opvoeder en filantroop zou hij in Neerbosch intensief 
gebruik maken. 

2.5.4 Vrije Evangelische Gemeenten en het methodisme  
Naast het Reveil verdienen, ondanks hun relatief kleine omvang, de Vrije Evangelische 
Gemeenten hier extra aandacht omdat Van ’t Lindenhout met enkele voorlopers en leiders 
daarvan in nauw contact stond. En evenals hij werden enkelen van hen beïnvloed door een 
methodistische opwekkingsbeweging uit de Verenigde Staten van Amerika.
De eerste predikant die later tot de vrij-evangelische beweging zou worden gerekend en 
met wie Van ’t Lindenhout vanaf eind jaren vijftig intensieve contacten onderhield, was 
Hermanus Willem Witteveen uit Ermelo. Rond dezelfde tijd kwam daar de predikant 
Huibert Jacobus Budding uit Goes bij. Ook raakte Van ’t Lindenhout bevriend met Arend 
Mooij (1832-1915), een bekeerling van Witteveen die in 1859 evangelist en in 1863 predi-
kant in Middelburg werd en daar contact onderhield met Budding.180 Vooral Budding en 
Mooij werden sterk beïnvloed door het Angelsaksische methodisme, een bevindelijke 
stroming binnen de Anglicaanse Kerk. Samen met de predikant Jan de Liefde (1814-1869), 
die lange tijd deel uitmaakte van de Amsterdamse Reveilkring, waren beide predikanten 
de eersten die in Nederland een door het methodisme gestempeld geloof verkondigden.181
Het methodisme was sinds het einde van de achttiende eeuw snel gegroeid onder invloed 
van de bekendste vertegenwoordigers ervan: John Wesley (1703-1791) in Groot-Brittannië 
en George Whitefield (1714-1770) in de Britse koloniën in Noord-Amerika.182 Het effect 

van hun prediking wordt vaak aangeduid 
als de First Great Awakening. Methodisten 
leefden sober en vroom en uitten hun 
vroomheid in het praktisch ondersteunen 
van gevangenen, wezen en weduwen. Ze 
predikten de noodzaak van persoonlijke 
bekering en van een heilig leven van volle-
dige toewijding aan God.183 In navolging 
van het methodisme legden ook Budding, 
Mooij en De Liefde nadruk op het belang 
van een persoonlijk ervaren zekerheid van 
vergeving van zonden en op levensheili-
ging. Dat kwam onder andere tot uiting 
in een strikte zondagsheiliging en het 
afwijzen van dansen en kermisvermaak.184 
Ze koppelden deze levenshouding aan een 
sterke sociale bewogenheid. Ze ontplooi-
den veel activiteiten in de armenzorg.185
Budding was na De Liefde de eerste die 
begin jaren zestig zijn kerkelijke gemeente 
een ‘vrije evangelische’ noemde. Dat 
wil zeggen: vrij van binding aan staat of 

Ds. Hermanus Witteveen, predikant van de vrij-evangeli-
sche zendingsgemeente in Ermelo was sympathisant van 
Neerbosch. (Archief R. van der Woude)
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synode. De naam kwam van de vrije kerken in Duitsland, Zwitserland en Frankrijk, die 
daar waren voortgekomen uit de piëtistische opwekkingsbeweging. Na het overlijden van 
Witteveen zou ook diens gemeente in Ermelo tot de Vrije Evangelische Gemeenten worden 
gerekend.186

2.5.5 De Amerikaanse opwekkingsbeweging
Vanaf de jaren zeventig zou het methodisme nog meer invloed op Van ’t Lindenhout en 
Neerbosch krijgen. Dat kwam doordat in die periode een meer expressieve variant ervan 
kwam overwaaien vanuit de Verenigde Staten van Amerika. De wortels daarvan lagen in 
een opwekkingsbeweging die vanaf de jaren veertig veel invloed uitoefende op protestan-
ten in de Verenigde Staten. Die opwekkingsbeweging zou bekend worden als de Third Great 
Awakening. Begin achttiende eeuw waren in de Verenigde Staten door de opkomst van 
onder meer het methodisme grote nieuwe protestantse groeperingen ontstaan. Rond 1850 
vormden die samen met de baptisten en andere evangelische groepen de meerderheid van 
het Amerikaanse protestantisme. Hun voorgangers benadrukten, evenals het Nederlandse 
Reveil, het belang van een persoonlijke geloofsbeleving. Deze zogenoemde evangelicals 
namen afstand van de wereld van politiek en macht en richtten zich op zendingswerk en 
evangelisatie. Kerkgroei vonden ze veel belangrijker dan theologische en kerkordelijke 
kwesties. Vandaar dat ze veel aandacht schonken aan evangelisatie en zending.187  
De aandacht daarvoor hing samen met de groei van godsdienstige genootschappen in 
Groot-Brittannië en Amerika die niet aan specifieke kerkgenootschappen waren verbonden. 
De eersten daarvan ontstonden aan het einde van de achttiende eeuw. Een aantal regionale 
zendings- en evangelisatiegenootschappen fuseerde in de jaren twintig en dertig van de 
negentiende eeuw in Amerika tot grote nationale organisaties. Van Rooden spreekt van een 
evangelical machine wanneer hij de enorme organisatorische kracht en formidabele schaal 
bespreekt waarop deze genootschappen fondsen wierven voor zending en evangelisatie. 
Deze zendingsorganisaties ontwikkelden zich tot de eerste moderne massaorganisaties.188
Een derde ontwikkeling die met de beide voorgaande samenhangt was het ontstaan van 
massale bijeenkomsten, zogenaamde camp meetings. Ook die ontwikkeling kreeg invloed 
in Europa. Vanaf de eerste decennia van de negentiende eeuw werden deze camp meetings 
in het zuiden van de Verenigde Staten georganiseerd. Ze stimuleerden een eerdere opwek-
kingsbeweging, The Second Great Awakening genaamd, die tussen 1790 en 1840 plaatsvond. 
Predikers die tijdens deze massale, meerdaagse openluchtbijeenkomsten optraden, werk-
ten sterk op het gemoed van hun toehoorders en drongen aan op persoonlijke bekering. 
Tijdens de bijeenkomsten bekeerden zich soms honderden mensen.189

2.5.6 Moody en Sankey
Een belangrijke bijdrage aan de Third Great Awakening leverden de massale bijeenkom-
sten van de methodistische lekenprediker Dwight Lyman Moody (1837-1899) in Ameri-
kaanse steden. Moody wordt gezien als degene die de camp meetings de steden inbracht 
en zo de grondlegger werd van de stedelijke massaevangelisatie. Tijdens dergelijke 
bijeenkomsten sprak hij duizenden mensen toe. De populariteit die deze mass meetings 
in de jaren zestig in Amerika al hadden gekregen, werd in de jaren zeventig nog eens 
versterkt doordat Moody ging samenwerken met de zanger-componist Ira David Sankey 
(1840-1908). Tijdens hun opwekkingsbijeenkomsten richtten zij zich vooral op niet-

Dwight Moody was een invloedrijke Amerikaanse metho-
distische lekenprediker van wie veel artikelen in vertaling 
in Het Oosten verschenen. (Wikimedia commons)

christenen en onbekeerden. Dat wil 
zeggen: op mensen die wel zeiden dat ze 
geloofden, maar die volgens Moody nog 
niet een echte en volgens hem noodzake-
lijke bekeringservaring hadden doorge-
maakt. Een ‘persoonlijke bekering’ zag 
Moody als methodist als een voorwaarde 
voor een leven als echt christen.190 Dat 
Moody de nadruk legde op het belang van 
persoonlijke bekering maakte dat zijn 
opwekkingsbeweging in Nederland op 
sympathie kon rekenen van orthodoxe 
protestanten, onder wie mensen uit 
Reveilkringen.191
De verhalen over de bijeenkomsten van 
Moody en Sankey in Amerika maakten 
grote indruk in Nederland. Datzelfde 
geldt voor de tweejarige grootschalige 
evangelisatiecampagne die ze van juni 
1873 tot augustus 1875 hielden in Schot-
land en Engeland. Van ’t Lindenhout 
raakte onder de indruk, zoals blijkt uit 
enthousiaste artikelen over deze campag-
nes in Het Oosten.192 Ook Abraham 
Kuyper ventileerde zijn enthousiasme 
over het duo zelfs tot in de Tweede 
Kamer. Van Moody kreeg hij “een machti-
gen indruk”, zei hij tijdens een Kamerde-
bat en hij citeerde er een lied dat Sankey 
had gezongen tijdens een bijeenkomst in 
Londen: ‘Dare tot be a Daniel’.193 Derge-
lijke, makkelijk in het gehoor liggende 
liederen die Sankey zong, vonden in hun 
Nederlandse vertaling in brede kring 
weerklank. Een van de Nederlandstalige 
zangbundels met zogeheten Sankey-
liederen was van de hand van de Amster-
damse predikant Carel Steven Adama van 
Scheltema. Het was een uitgave van de 
Neerbosch en de opbrengsten daarvan 
kwamen ten goede aan de weesinrichting.Ira Sankey, Amerikaanse componist en zanger van gospel 

songs die in vertaling van Adama van Scheltema door 
Neerbosch werden uitgegeven. (Wikimedia commons)
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2.5.7 Pearsall Smith en de Brightonbeweging
Nog tijdens de campagne van Moody en Sankey in Groot-Brittannië kwam in 1875 de 
Amerikaanse methodistische lekenprediker en voormalige glasfabrikant Robert Pearsall 
Smith (1827-1899) naar Europa. Samen met zijn vrouw Hannah Whitall Smith (1832-1911) 
belegde hij massabijeenkomsten in Duitsland en Groot-Brittannië. Vooral de bijeenkomst 
in de Engelse stad Brighton van 29 mei tot 8 juni 1875 maakte veel indruk. Het was een 
zogenoemde verbroederingsconferentie die ook door veertig Nederlanders werd bezocht 
en waarbij op het hoogtepunt achtduizend mensen aanwezig waren.194 Onder hen waren 
verscheidene hervormde predikanten zoals Adama van Scheltema en Philippus Jacobus 
Hoedemaker (1839-1910), maar ook Anthony Brummelkamp (1811-1888), docent aan de 
Theologische school van de afgescheidenen in Kampen, Willem Hovy en de hervormde, 
maar door Budding met het methodisme beïnvloede Brusselse predikant Nicolaas de 
Jonge (1845–1898). Velen van hen waren door de vooraanstaande Reveilman Elout van 
Soeterwoude gestimuleerd de bijeenkomst te bezoeken. Elout, die de conferentie in 
Brighton zelf ook bezocht, kende Pearsall Smith al langer en had hem voorafgaand aan 
de conferentie uitgenodigd voor bijeenkomsten met geestverwanten in Den Haag en in 
Utrecht.195 Van ’t Lindenhout stond met diverse Brightongangers in nauw contact en hij 
hoorde van hen over de indrukwekkende ervaringen die zij daar hadden opgedaan. Elout 
kende hij als medebestuurslid van de Nederlandsche Evangelisch-Protestantsche Vereeni-
ging (NEPV), een landelijke evangelisatievereniging uit Reveilkringen die in 1853 was 
opgericht op initiatief van Capadose. Nicolaas de Jonge en Willem Hovy waren vrienden 
die hij geregeld binnen en buiten Neerbosch ontmoette en ook Adama van Scheltema 
bezocht Neerbosch geregeld.
Centraal tijdens ‘Brighton’, zoals de conferentie vaak kortheidshalve wordt aangeduid, 
stond de oproep tot een zuiver, heilig leven en de oproep om zich in alle rust en vertrou-
wen over te geven aan Jezus. De bijeenkomst maakte diepe indruk op de aanwezigen, 
onder wie Kuyper. Brighton werd voor hem een ‘Bethel-ervaring’, schreef de politicus en 
predikant later, verwijzend naar de Bijbelse geschiedenis van aartsvader Jakob. Kuyper 
was, sprak hij, zich nog nooit ‘zo sterk bewust geweest van de ‘heilige tegenwoordigheid 
van den levenden God.’196 Dat Pearsall Smiths oproep tot heilig leven een sterke weerklank 
vond bij Nederlandse orthodox-protestanten kwam doordat de nadruk op geloofsbeleving 
hen een uitweg bood voor hun onvrede met de eigen kerkelijke cultuur. Die onvrede leefde 
breed: binnen het Reveil, maar ook bij mannen die daar minder vaak toe worden gerekend, 
zoals Adama van Scheltema, Kuyper en Hoedemaker.197
Dat de verbroederingsconferentie zoveel indruk maakte op aanwezigen, werd bevorderd 
door de perfecte organisatie ervan. Ze bood continue afwisseling tussen Bijbelstudies, 
bidstonden, geloofsgetuigenissen en de oproep om een geloofsbeslissing te nemen. Deze 
aanpak maakte dat veel aanwezigen emotioneel werden en niet weinigen barstten in 
tranen uit. Dat alles maakte veel indruk omdat het zo sterk verschilde van de vaak als rati-
oneel ervaren geloofsbeleving die veel Nederlandse aanwezigen in hun eigen kerk gewend 
waren. Daarnaast maakte de onderlinge verbroedering veel indruk. In Brighton werd 
opgeroepen onderlinge godsdienstige geschillen ondergeschikt te maken aan de kernpun-
ten van het christelijke geloof die de aanwezigen met elkaar deelden.198
Ondanks de indruk die Brighton maakte, zou het enthousiasme over Pearsall Smith en de 
heiligingsbeweging bij de meeste Nederlandse orthodox-protestanten niet lang aanhou-

den. Verscheidene waren, evenals meer moderne protestanten, al vanaf het begin kritisch 
geweest. Hun kritiek betrof vooral de overdrijving en het simplisme dat dit, volgens hen 
typisch Amerikaanse, verschijnsel kenmerkte.199 Een jaar na Brighton namen ook veel 
orthodox-protestantse predikanten die wel wat in de heiligingsbeweging hadden gezien 
er afstand van. Dat gebeurde nadat geruchten de ronde deden dat Pearsall Smith over de 
schreef was gegaan met een medewerkster van zijn campagneteam. Zijn “struikeling”,200 
dit “geheimzinnig gerucht omtrent den heer Pearsall Smith” had “een sombere schaduw op 
veler verwachtingen” geworpen.201
Vervolgens kwam ook de kritiek op zijn leer los. Die zou, evenals die van John Wesley, te 
Arminiaans zijn, wat in orthodox-protestantse kringen een zware diskwalificatie bete-
kende. Pearsall Smith en zijn vrouw zouden met hun heiligingsbeweging namelijk een te 
grote rol toedichten aan de menselijke wil in het aannemen van het christelijke geloof. Ze 
zouden een soort overwinningsgeloof leren waarin de zonde niet langer over gelovigen 
zou heersen, al leerde de Amerikaan niet dat absolute zondeloosheid hier op aarde bereikt 
kon worden.202 Kuyper was een van degenen die in 1877 afstand nam van Pearsall Smith 
en van zijn eigen enthousiaste verslagen over Brighton. Hij schreef nu over “de dwaling 
der Perfectionisten”.203 De kritiek op de Nederlandse Brightonbeweging nam in de jaren 
tachtig binnen orthodox-protestantse kringen verder toe door de ontwikkeling die een 
van de voortrekkers ervan doormaakte, de predikant Dammes Pierre Huet (1827-1895). Hij 
nam allereerst afstand van de calvinistische uitverkiezingsleer. Daarna ging hij zich onder 
invloed van de pedagoge Elise van Calcar (1822-1904) bezighouden met het spiritisme, dat 
in de jaren tachtig sterk aan populariteit won.204 Medestanders van Huet, zoals Hendrik 
Emanuel Faure (1828-1898), De Jonge en Meier Salomon Bromet (1839-1905), waren om 
uiteenlopende redenen niet in staat om de Brightonbeweging in Nederland in leven te 
houden.205 De beweging verliep daarom in de jaren tachtig. Onder degenen die verbroede-
ringsgeest van Brighton nog wel probeerden vast te houden, was Van ’t Lindenhout.

2.6 Zending en evangelisatie
Nauw verbonden met de hierboven beschreven internationale opwekkingsbewegingen, 
was een toenemende aandacht voor zending en evangelisatie in Nederland. Ook Van 
’t Lindenhout bewoog zich in het kielzog van deze ontwikkeling, getuige de nadruk die hij 
zijn leven lang legde op het belang van evangelisatie en Inwendige Zending. De interesse 
voor zending en evangelisatie in Nederland was eind achttiende eeuw ontstaan in navol-
ging van de aandacht daarvoor in de Angelsaksische wereld. Onder invloed van de Verlich-
ting en de evangelische beweging, was daar meer aandacht gekomen voor de individuele 
verantwoordelijkheid van gelovigen.206 Dat kwam in plaats van een christendom dat sterk 
gekoppeld werd aan het politieke gezag van de overheid en tot uiting kwam in de publieke 
functie die de kerk in de Republiek vervulde.207
Eind achttiende eeuw won de gedachte terrein dat mensen ook op eigen initiatief konden 
handelen, al betekende dat niet dat hun daden buiten Gods wil om zouden gaan. Binnen het 
westerse christendom ontstond het idee dat het christelijke geloof een sterke morele kracht 
was die kon doorwerken in het persoonlijke leven van gelovigen. Door een persoonlijke 
bekering van individuen, zo was de gedachte, konden complete samenlevingen uiteindelijk 
worden omgevormd.208 Naast deze mentale verandering werd eind achttiende eeuw het 
verspreiden mogelijk van godsdienstige boodschappen, bijvoorbeeld via Bijbeltraktaten. 
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Daarvoor dienden nieuwe productietechnieken en distributiemogelijkheden. Evenals in 
Groot-Brittannië werd de verspreiding van godsdienstige boodschappen in Nederland 
opgepakt door nieuwe, particuliere zendingsorganisaties. De eerste van dergelijke organisa-
ties was het Nederlandsch Zendeling Genootschap, dat in 1897 werd opgericht. Tot dan toe 
waren binnen de Republiek zendingsactiviteiten zeer beperkt geweest. De zending die had 
plaatsgevonden werd overgelaten aan de staat en de Verenigde Oost-Indische Compagnie.209
Het Nederlandsch Zendeling Genootschap richtte zich aanvankelijk alleen op zending in 
het buitenland. Toen het ontdekte dat ook in Nederland veel mensen de kerk nauwelijks 
van binnen zagen, breidde het haar werkzaamheden uit binnen de eigen landsgrenzen.210 
Lange tijd bleef dit het enige zendingsgenootschap in Nederland. De toenemende verdeeld-
heid binnen het Nederlandse protestantisme bevorderde het ontstaan van verschillende 
andere zendingsgenootschappen, variërend van orthodox tot liberaal.211 Enkele orthodox-
protestantse verenigingen die het licht zagen waren het Ermelosche zendingsgenootschap 
van Witteveen (1851) en de zendingsvereniging van De Liefde (1857). Een jaar later volgde 
de Rotterdamse koopman Jacob Voorhoeve (1811-1881) met de Nederlandsche Zendings-
vereeniging (1858).212 Daarnaast ontstonden er ook plaatselijke zendingsgenootschappen, 
bijvoorbeeld dat van Nicolaas de Jonge in Lexmond (1871) nadat hij daar predikant was 
geworden.213 Met personen uit alle genoemde orthodoxe zendingsgenootschappen zou Van 
’t Lindenhout op enig moment in zijn leven contacten onderhouden.
Een van de manieren van zendingsorganisaties om hun achterban bij de zending te 
betrekken, was de organisatie van zendingsfeesten.214 Zendingsfeesten waren grootscha-
lige bijeenkomsten die als ontmoetingsplaats fungeerden van bestuurders van diverse 
christelijke verenigingen.215 Volgens Houkes vormden ze daardoor een “wezenlijke 
bijdrage” aan de identiteitsvorming van de orthodox-protestantse gemeenschap.216 Die 
identiteit kwam tijdens zendingsfeesten onder meer tot uiting in de afkeer die rechtzin-
nige, orthodox-protestantse sprekers, onder wie veel predikanten, uitten van wereldse 
vermaken als kermis en cafés. Tegelijk stimuleerden ze juist het goed doen voor armen en 
kwetsbaren. Ondertussen konden bezoekers er nieuwe contacten opdoen. De sfeer die 
sprekers vaak opriepen, bevorderde het gemeenschapsgevoel. Tegelijk riepen ze vaak op 
tot persoonlijk geloof.217 
Het eerste Nederlandse zendingsfeest was dat van de Evangelische Broerdergemeente in 
Zeist, de zogenoemde Hernhutters. Onder meer de Reveilmannen Da Costa, Heldring en 
de predikant Nicolaas Beets (1814-1903) hebben er gesproken en de zendingsfeesten zetten 
Witteveen aan om vanaf 1861 jaarlijks een Zendingsfeest in Ermelo te organiseren. Deze 
zendingsfeesten waren, meer nog dan op de Amerikaanse Camp meetings, geënt op Duitse 
Missionsfeste. Dat waren groots opgezette zendingsfeesten die soms wel een week duur-
den. Het zendingsfeest van de Hernhutters gaf ook de aanzet tot het Christelijk Nationaal 
Zendingsfeest, dat in 1863 voor het eerst werd gehouden.218 De groei van de bezoekersaan-
tallen van wat het grootste jaarlijkse zendingsfeest in Nederland zou worden, werd mogelijk 
gemaakt door de aanleg van het spoorwegnet vanaf 1860. De leefwereld van veel orthodox-
protestanten, die tot dan toe beperkt was tot de eigen regio, werd zo vergroot. Ze leerden 
er geestverwanten uit het hele land kennen en herkenden elkaar op het geloofsvlak, maar 
ook als leden van dezelfde nationale eenheid. Die gedeelde nationaliteit benoemden veel 
sprekers op het zendingsfeest.219 Ook Van ’t Lindenhout bezocht het Christelijk Nationaal 
Zendingsfeest en zou er tussen 1868 en 1900 vijf keer optreden als spreker.220

Ds. Nicolaas de Jonge, vriend van Van ‘t Lindenhout, en zijn 
en zijn echtgenote Johanna Maria Laurentina van Asperen 
Vervenne zetten zich beiden in voor Neerbosch. 
(Gemeentearchief Goes)

Naast diverse zendingsgenootschap-
pen ontstonden vanaf de jaren vijftig 
veel evangelisatieverenigingen, die vaak 
evangelisten in dienst namen. Onder 
evangelisten werden in de negentiende 
eeuw mensen verstaan die het evangelie 
verkondigden, maar niet in dienst ston-
den van een kerkgenootschap. Ze evan-
geliseerden op eigen gezag of in dienst 
van een niet-kerkelijke vereniging. Dat 
waren soms initiatieven van predikan-
ten, zoals Witteveen, Brummelkamp 
en Heldring. Beide laatste predikanten 
werkten onder meer samen met de 
evangelist Johann Peter Grim (1813-
1857), die in de Betuwe rond trok en met 
wie ook Van ’t Lindenhout in contact 
kwam.221 Binnen veel lokale evangelisa-
tieverenigingen werd verkondiging van 
het evangelie aan liefdadigheid gekop-
peld.222 Daarnaast kwamen er, vooral 
na het herstel van de bisschoppelijke 
hiërarchie in de rooms-katholieke kerk 
in Nederland in 1853, bovenlokale evan-
gelisatieverenigingen tot stand. Enkele 
van die landelijk opererende verenigin-

gen waren de Evangelische Maatschappij (opgericht in 1853), de NEPV (1853), de Vereeni-
ging tot Heil des Volks (1855), de Nederlandsche Vereeniging van Vrienden der Waarheid 
tot Handhaving van de Leer en de Rechten der Gereformeerde Kerk (vanaf 1853) en de 
Confessioneele Vereeniging (1864).223 De doelstellingen van deze verenigingen verschil-
den. De Vereeniging Tot Heil des Volks richtte zich bijvoorbeeld op wie zij als ongelovigen 
beschouwde, terwijl de Vereniging Vrienden der Waarheid en de Confessionele Vereniging 
onder Nederlands-hervormden werkten.224 Van deze landelijke evangelisatieverenigingen 
zou de NEPV een belangrijke rol spelen in het leven van Van ’t Lindenhout.

2.6.1 De NEPV
De aanleiding voor het oprichten van de NEPV lag in het herstel van de rooms-katholieke 
bisschoppelijke hiërarchie in 1853. Daarmee samen hing de angst voor toenemende 
invloed van Rome via de rooms-katholieke geestelijkheid. Die angst leefde breed in 
Nederland, zowel onder veel moderne als orthodoxe protestanten.225 Groen van Prinsterer 
probeerde enkele malen de toenemende invloed van de rooms-katholieke kerk te keren.226 
Dat gold ook voor Hofstede de Groot, de voorman van de Groninger Richting. Voor de 
verlicht-protestantse filantroop Suringar was dat juist een reden om niet met Hofstede de 
Groot samen te werken, ook al lagen beide heren elkaar persoonlijk. Suringar waardeerde 
de katholieke armenzorg en wilde zich niet mengen in godsdienstige discussies.227
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De opkomende katholieke beweging stond in het teken van het ultramontanisme, waarbij 
het Pauselijk gezag zich uitstrekte tot buiten de rooms-katholieke kerk.228 De invloed van 
de katholieke geestelijkheid nam al vanaf de jaren veertig gestaag toe.229 Uiteindelijk zou 
de liberale grondwet van 1848 de deuren openzetten voor het door Rome gewenste herstel 
van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland. Dat Thorbecke daarmee instemde, leidde 
tot grootschalige protesten van protestants Nederland in de zogenoemde Aprilbeweging 
van 1853. Die protesten zouden uiteindelijk leiden tot de val van het kabinet Thorbecke.230 
Ruim twee maanden na beëindiging van de Aprilbeweging werd op 21 juni 1853 de NEPV 
opgericht op initiatief van Capadose en een aantal Christelijke Vrienden. Het voorlo-
pige bestuur van de vereniging telde enkele mannen uit de kerngroep van het Reveil. 
Dat waren, naast de joodse arts, Elout van Soeterwoude en de predikanten Heldring, De 
Liefde, Gerrit Barger (1817-1877) en Leonard Johannes van Rhijn (1812-1887), terwijl ook 
Witteveen enige tijd betrokken was bij de vereniging.231 De NEPV richtte zich allereerst op 
het “bestrijden van de dwalingen van Rome” door de “waarheden des Christendoms” te 
verkondigen, zo melden de eerste statuten uit 1854.232 Ook het verval van de Nederlandse 
Hervormde Kerk baarde de oprichters namelijk zorgen.233
De NEPV nam evangelisten in dienst die het land doorreisden. Volgens hun instructie 
moesten zij zich richten op het verbreiden van “des Heeren Woord en waarheid tegen 
de toenemende magt van Rome en het ongeloof in ons Vaderland”.234 Omdat de NEPV 
bestaande kerkelijke structuren niet wilde schaden, mochten de evangelisten – die geen 
predikant waren – geen doop en avondmaal bedienen en geen huwelijken bevestigen of 
kerkleden aannemen. Sterker: ze waren verplicht met predikanten samen te werken op 
hun werkterrein wanneer die zich “in leer en leven eenstemmig betoonen met de heils-
waarheden” zoals de NEPV in de instructie voor evangelisten stelde.235 Die ‘heilswaarhe-
den’ lagen verwoord in de belijdenisgeschriften uit de Reformatie.
Een aantal NEPV-evangelisten kon zich niet neerleggen bij het beperkte aantal bevoegd-
heden dat met hun aanstelling gepaard ging. Sommigen begonnen daarom aan een studie 
theologie om alsnog predikant te worden, zoals Hendrik Cornelis Gladbeek (1837-1862).236 
Er waren er ook die zich aansloten bij een van de nieuwe evangelische bewegingen, zoals 
die van de naar de Engelse voorganger John Nelson Darby (1800-1882) genoemde Darbis-
ten. Diens volgelingen kenden niet de ambten van predikant, ouderling en diaken, maar 
leerden dat oudsten in een vergadering ook zonder officiële bevestiging sacramenten 
mochten bedienen. Onder meer de NEPV-evangelist Johan Arnold Strickling (1827-1901) 
werd Darbist. Hij werkte voor de NEPV in Nijmegen en omstreken en zou in die functie de 
voorganger zijn van Van ’t Lindenhout. In 1858 kreeg Strickling ontslag van het hoofd-
bestuur omdat hij zich tot het Darbisme had bekeerd.237 De opkomst van het Darbisme 
verontrustte het NEPV-bestuur en beïnvloedde eind jaren vijftig de doelstelling van de 
vereniging.238 In 1859 formuleerde het bestuurslid Mackay als nieuwe doelstelling van 
de NEPV de evangelieverkondiging onder roomsen, joden en gereformeerden. Daarbij 
waarschuwde hij er expliciet voor dat de evangelisten alert moesten zijn op de gevaren van 
rationalisme en Darbisme.239 

2.7 Tot besluit: armenzorg en evangelisatie
Onder meer binnen het Reveil bestond er een nauwe, religieus gefundeerde band tussen 
geloofsovertuiging en armenzorg. Diezelfde band legde Van ’t Lindenhout tussen zijn 

geloof en filantropische arbeid. Voor Van ’t Lindenhout en binnen Neerbosch ging dat 
gepaard met een behoorlijke dosis methodistische invloeden. Het ontstaan van de 
moderne, welvarender samenleving bood Van ’t Lindenhout vanaf de jaren zestig kansen 
voor Neerbosch. Terwijl Van ’t Lindenhout de vereniging als organisatorische vernieuwing 
omarmde, hield hij vast aan de sociale verhoudingen binnen de standenmaatschappij met 
de daarin geldende fatsoensnormen. Waar het orthodox-protestantse particuliere initia-
tief over het algemeen ook niet aan tornde, was het uitgangspunt van het laissez faire. Dat 
gold ook voor Van ’t Lindenhout. Staatsbemoeienis bij particuliere armenzorg en wezen-
verpleging stelde hij niet op prijs. Dat bleek in het vorige en opnieuw in dit hoofdstuk 
uit zijn houding ten tijde van de Neerboschkwestie. Dat de overheidsbemoeienis in het 
sociale domein vanaf de jaren zeventig langzaamaan toenam door de invoering van het 
Kinderwetje van Van Houten in 1874, de Arbeidswet van 1889 en de Leerplichtwet en de 
drie Kinderwetten van 1901, moest hij accepteren. 
Doordat sinds 1860 de welvaart in Nederland toenam, steeg de vraag naar ambachtslieden 
en dienstbodes. Die vraag bood een ruime arbeidsmarkt voor de jongens en meisjes van 
Neerbosch. In zijn zorg voor deze kinderen kon Van ’t Lindenhout voortbouwen op de 
traditionele wezenzorg die zich in Nederland sinds de late middeleeuwen had ontwikkeld. 
Een schets van deze traditie en van de opkomst van nieuwe opvoedingsidealen en van 
nieuwe vormen van filantropie in de negentiende eeuw staat centraal in het volgende 
hoofdstuk. 

Portret van ds. Carel Steven Adama van Scheltema, dichter 
van de meeste van Neerbosch’ Zangen. 
(Door H.J. Scheltema, 1888; Amsterdam Museum)
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Opvoeding van en zorg voor wezen 

en verwaarloosde kinderen

Bij de ingang van de landbouwkolonie Nederlandsch Mettray in 1878 met links het kerkje dat middenin de kolonie stond. 
(Intermetzo, archief Nederlandsch Mettray)

Hoofdstuk 3
Opvoeding van en zorg voor wezen 

en verwaarloosde kinderen

De groei van de civil society kreeg na 1850 effect op de wezenzorg en de zorg aan verwaar-
loosde kinderen, onder meer via lokale en nationale armenzorgverenigingen. Vernieu-
wende filantropische initiatieven vulden oude charitatieve tradities uit de Republiek aan. 
Door een nadere verkenning van deze traditie in de zorg voor en het onderwijs aan wezen 
en verwaarloosde kinderen kan ik het ontstaan en de ontwikkeling van Neerbosch beter 
duiden. Datzelfde geldt voor een beschrijving van opvoedkundige en onderwijskundige 
vernieuwingen in de negentiende eeuw.
In dit onderzoek krijgt de landbouwkolonie Nederlandsch Mettray voor verwaarloosde 
jongens in Eefde bij Zutphen extra aandacht. De dagelijkse praktijk in die residentiële 
instelling is uitgebreid onderzocht en is daarom geschikt om in de volgende hoofdstuk-
ken te dienen als referentiepunt voor het beoordelen van de zorg voor de kinderen in 
Neerbosch. Een dergelijke vergelijking is ook goed mogelijk omdat beide instellingen zich 
richtten op verwaarloosde kinderen. Voor die doelgroep kwam binnen de armenzorg in de 
tweede helft van de negentiende eeuw steeds meer aandacht, zoals in het vorige hoofd-
stuk is beschreven. De godsdienstige uitgangspunten van Nederlandsch Mettray en Neer-
bosch verschilden wel van elkaar. Suringar probeerde zijn verlicht-protestantse idealen te 
verwezenlijken en Van ’t Lindenhout zijn orthodox-protestantse, door het Reveil en het 
methodisme beïnvloede geloofsovertuiging. Van ’t Lindenhout liet zich inspireren door 
de opvoedkunde van Heldring. Daarom besteed ik ook aandacht aan de opvoedkundige 
ideeën van deze Reveilpredikant. Tegelijk bouwden alle drie deze filantropen voort op het 
fundament van de Nederlandse armenzorg dat in de voorgaande eeuwen was gelegd. Met 
een blik op die traditie begint dit hoofdstuk.

3.1 Weeshuizen en aantallen wezen
De wezenzorg zoals Van ’t Lindenhout die vormgaf in Neerbosch staat in een lange tradi-
tie die teruggaat tot de late middeleeuwen. Vanaf het einde van de vijftiende eeuw specia-
liseerde de armenzorg zich. In plaats van instellingen voor algemene armenzorg ontston-
den er steeds meer gespecialiseerde tehuizen. Tussen 1560 en het einde van de Republiek 
in 1795 zagen minimaal 145 nieuwe weeshuizen het licht. Daarvan stonden er 103 in de 
grotere steden.1 Het platteland telde weinig weeshuizen en dat zou tot in de negentiende 
eeuw zo blijven. Er was op het platteland ook minder behoefte aan, want het sterftecijfer 
lag er lager dan in de steden. Daarnaast waren de leef- en geloofsgemeenschappen er vaak 
gewoonweg te klein om zich een afzonderlijk weeshuis te kunnen veroorloven. Platte-
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landsweeshuizen waren onevenredig verdeeld over de gewesten: van de 45 stonden er 34 
in Holland, vier op het Gelderse platteland, drie op het Zeeuwse en op het Overijsselse 
en Friese platteland elk één. Opvang van wezen werd op het platteland vaak onderhands 
geregeld door familie en bekenden.
Wanneer opvang door familieleden niet mogelijk was, werden in dorpen en in steden 
soms openbare bestedingen georganiseerd die vooraf werden aangekondigd. Die vonden 
vaak plaats op initiatief van gereformeerde diaconieën, Heilige Geest-meesters, die de 
armenzorg voor niet-gereformeerden verzorgden, of de rooms-katholieke armenzorg. 
Op zulke openbare bestedingen werden kinderen tentoongesteld aan geïnteresseerden. 
Degene die genoegen nam met de laagste vergoeding mocht het weeskind mee naar huis 
nemen. De uitbestedende armmeesters bleven meestal, maar niet altijd, toezicht houden 
op de kinderen waartoe ze officieel verplicht waren.2 Het risico dat aan deze praktijken 
was verbonden, was dat de kinderen konden worden uitgebuit als goedkope arbeidskracht. 
Dergelijke uitbesteding van wezen zou nog tot ver in de negentiende eeuw standhouden. 
Juist de uitbuiting van kinderen die Van ’t Lindenhout daarbij zag plaatsvinden, zou een 
van de redenen zijn waarom hij zijn levenswerk aanving. Hij zag dat veel uitbestede kinde-
ren niet door de zorg omringd werden waar ze recht op hadden. Veel van hun opvoeders 
of werkgevers hadden het vaak zelf ook niet breed. Ze hadden de zorg niet zelden op zich 
genomen vanwege de inkomsten die deze met zich meebracht.3

Aan het begin van de negentiende eeuw kende Nederland diverse categorieën weeshui-
zen. Er waren allereerst de burgerweeshuizen. Vaak waren die bestemd voor kinderen uit 
welgestelde families van wie de ouders het burgerrecht van de stad hadden bezeten. Veel 
van dergelijke burgerweeshuizen waren opgericht door de plaatselijke overheid. Namen 
particulieren of kerken daartoe het initiatief, dan hadden weeshuisregenten veelal meer 
vrijheid om ook andere kinderen op te nemen.
Per stad verschilde het voor welke specifieke groepen kinderen nieuwe weeshuizen werden 
gesticht. De ene keer kon dat een armen- of aalmoezeniersweeshuis zijn, bestemd voor 
kinderen van ouders die geen burgerrechten hadden gehad. Ook konden het diaconiewees-
huizen zijn, die halfwezen opnamen of eveneens kinderen van wie de ouders geen burger-
rechten hadden gehad. Diaconieweeshuizen waren vaak verbonden aan een specifieke 
geloofsgemeenschap en hadden daardoor een eigen signatuur. Er waren bijvoorbeeld 
lutherse, doopsgezinde, joodse en rooms-katholieke weeshuizen.4
De politieke omwentelingen na 1795 hadden veel invloed op de wezenzorg. Die betrof 
vooral de populatie van de stadsweeshuizen. Na de Bataafse Revolutie verleende de 
Algemene Vergadering in 1798 namelijk aan iedereen nationale burgerrechten, waardoor 
de basis voor het toelatingsbeleid van veel burgerweeshuizen verviel. Tot dan toe was dat 
gebaseerd geweest op het nu vervallen stadsburgerrecht. 
Om de eigen positie ten opzichte van de overheid te kunnen handhaven, kozen sommige 
instellingen ervoor uitsluitend wezen van gereformeerde ouders toe te laten. Dat waren 
vooral particuliere en burgerweeshuizen die financieel zelfstandig waren. Deze keuze 
versterkte een al in de zestiende eeuw bestaande praktijk van zogenaamde ‘gezindtezorg’. 
Daarbij werden weeshuizen alleen opengesteld voor bijvoorbeeld gereformeerde of lutherse 
weeskinderen.5 Dit proces leidde er in de negentiende eeuw toe dat veel weeshuizen een 
specifieke religieuze signatuur kregen. Wat niet veranderde, blijkt uit cijfers van de volkstel-

ling van 1859, was dat verreweg de meeste weeshuizen alleen kinderen opnamen die zelf, of 
van wie de ouders, binnen de grenzen van de eigen gemeente of stad waren geboren.6 
Een tweede ontwikkeling in de Franse Tijd was dat veel weeshuizen in financiële proble-
men raakten door de economische teruggang van de Republiek. De problemen werden 
acuut toen Napoleon in 1810 staatsleningen, waarin ook veel weeshuizen participeerden, 
tot een derde verlaagde om de hoge staatsschuld te verlagen. Tegelijkertijd stegen de 
kosten voor levensonderhoud door de aanhoudende oorlogsomstandigheden. Daardoor 
zagen veel weeshuisregenten zich gedwongen bij de plaatselijke overheid om steun aan 
te kloppen, waardoor ze een deel van hun zelfstandigheid verloren.7 Voor de wezen zelf 
betekenden de financiële problemen vaak dat de kwaliteit van de zorg achteruit ging.8 
Weeshuizen moesten bezuinigen en alternatieve inkomstenbronnen zoeken. Die nood-
zaak werd nog eens versterkt doordat door de Napoleontische oorlogen de weeshuizen 
overvol raakten, onder meer door het sterk toegenomen aantal vondelingen. Ook na het 
vertrek van de Fransen werden kinderen daarom vaker uitbesteed aan ambachtslieden, als 
loonwerker in de opkomende Twentse katoennijverheid of aan boerengezinnen.9

Naar Veenhuizen
Een andere maatregel die naast het uitbesteden van wezen verlichting moest brengen 
voor overvolle weeshuizen, was dat vanaf 1819 honderden kinderen naar de koloniën 
van de Maatschappij van Weldadigheid werden gestuurd. Aanvankelijk gebeurde dat nog 
op vrijwillige basis, maar in 1822 verplichtte de regering armenweeshuizen om vierdui-
zend wezen en vondelingen aan de koloniën te leveren omdat ze veel van het initiatief 
verwachtte. Voor dat doel waren in de kolonie Veenhuizen grote onderkomens gebouwd 
met plaats voor 2700 kinderen.10
De regering probeerde ook andere weeshuizen min of meer te dwingen voldoende wezen 
naar Veenhuizen te zenden. Daarom verbood ze in 1824 in een nieuw reglement provin-
cies en gemeenten om wees- en kindertehuizen nog langer volledig financieel te steunen. 
In datzelfde reglement werd bepaald dat besturen van weeshuizen die gedeeltelijk van 
overheidsgeld afhankelijk waren, voortaan onder toezicht van de gemeente kwamen te 
staan.11 Onder deze druk waren vooral regentencolleges van armere stadsweeshuizen 
genoodzaakt om hun wezen naar Veenhuizen te transporteren, ook al waren veel regenten 
en stedelingen daar fel tegen gekant. Er deden namelijk berichten de ronde over de slechte 
levensomstandigheden die daar zouden heersen en over hoge sterftecijfers in Veenhuizen, 
vooral onder kinderen.12
Het aantal van 2700 kinderen werd in Veenhuizen niet gehaald. Op het hoogtepunt, 
in 1834, verbleven in twee wezengestichten van de Maatschappij 2163 weeskinderen.13 
Overigens waren de oordelen over Veenhuizen in de jaren twintig nog redelijk positief, 
zoals blijkt uit een reisverslag van Groen van Prinsterer uit 1826.14 Maar in de jaren dertig 
nam de kritiek op Veenhuizen sterk toe, met als gevolg dat de weeshuizen vanaf 1843 geen 
kinderen meer naar de koloniën hoefden te sturen. De aantallen kinderen die er woonden 
daalden en in 1869 werden de wezengestichten ontruimd.15

Aantallen wezen
Zolang in Nederland honger en ziekte grote delen van de bevolking bleven teisteren en er 
sprake was van een wijd verspreid pauperisme, bestond er een omvangrijke wezenzorg. In 
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de ‘zwarte’ jaren 1845-1849 kreeg die nog een sterke impuls door de toenemende sterfte 
onder jongvolwassenen.16 Daarbij kwam dat door de toegenomen armoede veel weduwen 
en weduwnaars niet langer in staat waren hun kinderen te verzorgen. Noodgedwongen 
stuurden ze daarom hun kinderen naar tehuizen.17 Daarbij bleef de scheve verdeling 
tussen weeshuizen in steden en op het platteland bestaan, blijkt uit een landelijk over-
zicht van weesinrichtingen uit 1859. Dat jaar telden 132 gemeenten, met in totaal 1,3 
miljoen inwoners, samen 234 gestichten waarin wezen waren opgenomen. Daarbij werden 
oude-mannen- en vrouwengestichten waarin ook weeskinderen woonden meegerekend. 
In de overige 1.007 gemeenten, met in totaal ruim 1,9 miljoen inwoners, stond geen enkel 
weeshuis. Dat betrof voor het overgrote deel plattelandsgemeenten. In Nederland leefden 
toen rond de dertigduizend wezen, waarvan slechts een derde in tehuizen woonde. De 
overigen waren aangewezen op het informele circuit. Er bestond dus nog steeds behoefte 
aan nieuwe weeshuizen.18
De stijgende lijn van het aantal wezen in de jaren veertig boog in de jaren vijftig langzaam 
naar beneden dankzij de epidemiologische en demografische transitie. Onder mannen 
tussen 20 en 49 jaar daalde de sterfte van 17 promille in 1830 tot 10 promille in de tweede 
helft van de jaren zeventig. Onder vrouwen van die leeftijd daalde de sterfte in dezelfde 
periode van 14 promille tot 10 promille.19 Door deze ontwikkeling nam de behoefte aan 
wezenzorg vanaf de jaren tachtig sterk af.20 Het Leidse weeshuis bijvoorbeeld, zag het 
aantal wezen dalen van een kleine vijfhonderd in 1850 tot 250 in 1865 en een kleine twee-
honderd in de jaren tachtig.21
Veel traditionele weeshuizen kregen het na 1860 financieel iets ruimer dankzij een 
toenemend aantal giften van de steeds welvarender bevolking en de dalende instroom 
van nieuwe wezen. Tussen 1860 en 1900 konden veel regentencolleges in de grote steden 
daarom hun weeshuizen laten renoveren. Tweederde van de weeshuizen kende in de 
tweede helft van de negentiende eeuw overigens een protestantse signatuur.22 Dat is niet 
verbazingwekkend, daar ruim 60 procent van de bevolking tot de diverse protestantse 
kerken behoorde.

3.2 De praktijk van wezenopvoeding
Voor wezen bleef het leven in de tehuizen tot in de negentiende eeuw vergelijkbaar met 
voorgaande eeuwen. Vergeleken met veel leeftijdgenoten die in armoede opgroeiden, 
hadden ze een beter, maar wel uiterst eenvoudig leven en genoten ze goed onderwijs.23 
De opvoeding die ze er kregen, was een totaalopvoeding. Dat wil zeggen dat de kinderen, 
in ieder geval in de grotere weeshuizen, er niet alleen aten en sliepen en er hun vrije tijd 
doorbrachten, maar er ook naar school gingen. Vanaf hun zevende werden ze tussen 
de schooluren en na schooltijd binnenshuis aan het werk gezet. Op hun 11e of 12e jaar 
kwamen jongens in de leer bij een ambachtsman; meisjes leerden onder leiding van een 
binnenmoeder of huishoudster naaien, breien en de huishouding. In de meeste wees-
huizen verbleven wezen vanaf hun 5e tot ongeveer hun 20ste jaar; kinderen konden tot 
ongeveer hun 5e jaar doorgaans terecht bij zogenoemde ‘houvrouwen’.24
Burger- en armenweeshuizen namen zowel jongens als meisjes op, maar daarbinnen 
werden ze streng gescheiden gehouden. Er bestonden voor hen vaak zelfs afzonderlijke 
speelplaatsen. Weeshuizen kenden verder een strak dagelijks regime. Het doel daarvan 
was tweeledig: het hield de kinderen in het gareel en ze werden voorbereid op een arbeid-

zaam leven binnen de eigen stand. Weken ze van voorgeschreven paden af, dan volgden 
straffen.25 Onder invloed van de Verlichting veranderde dat van slaag met de plak en 
opsluiting in een cachot richting het toekennen van privileges wanneer kinderen zich 
goed gedroegen.26 Weeskinderen droegen doorgaans speciale wezenkleding. Dat was niet 
alleen omdat ze dan netjes gekleed gingen, maar ook omdat het een corrigerende functie 
zou hebben. Burgers konden aan de kleren direct zien waar het kind thuishoorde. Dat 
voorkwam mogelijk baldadig gedrag, al kregen de kinderen daarmee wel het stigma van 
wees opgedrukt.27 Daarnaast liet kleding in die tijd zien welke plaats iemand innam in de 
maatschappij. Voor arme wezen was het dankzij hun uniform voor anderen direct helder 
dat ze behoorden tot de onderste standen in de samenleving.28
Belangrijk als voorbereiding op de toekomst van wezen was het volgen van een beroeps-
opleiding. Doordat er verschillende ambachtsopleidingen werden aangeboden, waren 
weesjongens vaak beter in staat hun individuele talenten te ontwikkelen dan veel leeftijd-
genoten buiten het weeshuis. De beroepskeuze voor jongens was overigens vaak de keus 
van de regenten. Veel voorkomende opleidingen waren die voor kleermaker, schoenmaker 
en timmerman en in iets mindere mate boekbinder en schilder-glazenmaker.29 De econo-
mische groei zorgde na 1860 voor een toenemende vraag naar dergelijke ambachtslieden. 
Jongens die in traditionele weeshuizen waren opgegroeid, konden in het laatste kwart van 
de negentiende eeuw daarom beter dan voor die tijd in hun levensonderhoud voorzien.
Voor een weesmeisje was in de negentiende eeuw het toekomstperspectief eenduidig: ze zou 
in dienst treden als dienstbode of huishoudster, vervolgens trouwen, moeder worden en 
thuis de huishouding voeren.30 De vraag naar dienstbodes nam in de negentiende eeuw vooral 
na 1850 sterk toe. In 1849 werkten er 100.000 dienstbodes in Nederland, ruim 8 procent 
van de beroepsbevolking. In 1859 waren dat er 135.000 en in 1900 al 200.000, een kleine 10 
procent van de beroepsbevolking.31 De toenemende vraag naar dienstbodes valt te verklaren 
door een combinatie van twee factoren: bevolkingsgroei en economische vooruitgang.
De eisen die aan een dienstbode werden gesteld, waren hoog en de opleiding van de meis-
jes moest dan ook van een goed niveau zijn. Volgens veel mevrouwen schortte het daar 
nog wel eens aan. Onderling spraken ze niet altijd bijster positief over hun inwonende 
dienst- of uitwonende dagmeisjes. Dienstbodes zouden volgens hen zedeloos, ongehoor-
zaam, slonzig en onopgevoed zijn, bovendien zouden ze verzot zijn op mooie kleren, vaak 
stelen en soms weglopen.32 Aan de andere kant bleef de vraag naar dienstbodes zo over-
stelpend groot dat aanstaande werkgeefsters niet ál te kritisch konden zijn in hun keuze.

3.3 Redden en heropvoeden van verwaarloosde kinderen
Door de wijdverspreide armoede in Nederland in de negentiende eeuw waren er veel 
kinderen die in veel slechtere omstandigheden opgroeiden dan hun leeftijdgenoten die in 
weeshuizen woonden. Daarnaast namen de aantallen arme (zwerf)kinderen in de eerste 
decennia van de negentiende eeuw sterk toe door diverse gelijktijdige ontwikkelingen 
in veel Europese landen. Langzaamaan kwam er meer aandacht voor deze kwetsbare 
bevolkingsgroep. Dat betrof kinderen die tot criminaliteit waren vervallen en kinderen 
die steeds vaker werden aangeduid als ‘verwaarloosd’.33 Ook Neerbosch werd door Van 
’t Lindenhout opgericht om ‘arme en verwaarloosde wezen’, op te vangen. Vanwege dat 
verband ga ik hieronder in op de toenemende aandacht voor de (her)opvoeding van 
verwaarloosde kinderen in de negentiende eeuw.
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Allereerst bleek na de Napoleontische oorlogen dat in de ontwrichte samenlevingen grote 
aantallen verwaarloosde straatkinderen tot criminaliteit vervielen. Daarnaast waren in de 
late achttiende eeuw in onder meer Duitsland, Frankrijk en, vooral, Groot-Brittannië zeer 
grote steden ontstaan in aanloop naar de industriële revolutie. Die urbanisatie veroor-
zaakte erosie van traditionele sociale verbanden en de zorg die van daaruit werd geboden. 
Dat proces versterkte de maatschappelijke ontwrichting. Tezelfdertijd bestond op het 
platteland nog halverwege de negentiende eeuw een wijd verbreid pauperisme. De van 
oudsher bestaande kerkelijke en particuliere armenhulp schoot in veel landen tekort.34
De aandacht voor verwaarloosde kinderen groeide doordat onder invloed van de Verlich-
ting een andere kijk op het kind was ontstaan. Dat werd gezien als een hulpbehoevend 
wezen dat met liefde en de juist leiding op de juiste weg kon worden geleid. Daarnaast 
werden er hogere eisen aan de opvoeding gesteld, waardoor verwaarloosde kinderen 
steeds duidelijker buiten de boot vielen. Heel wat mensen constateerden dat veel kinderen 
al volleerde criminelen waren. Tegelijk meende een groot deel van de elite dat zij niet als 
volwassenen, maar als kinderen behandeld dienden te worden. Om hen op het rechte pad 
te brengen, was het nodig dat zij liefde ontvingen. Alleen dan was het mogelijk het nieuwe 
ideaal te verwezenlijken dat in de achttiende eeuw in de gegoede burgerij was opgekomen. 
Dat ideaal hield in dat de ontwikkeling van kinderen als individu centraal stond in plaats 
van hun godsdienstige vorming.35 
Een optimistischer mensbeeld stimuleerde het streven om kinderen door onderwijs op te 
voeden tot deugdzame burgers. Door het bevorderen van onderwijs zouden armen toch nog 
fatsoenlijke mensen kunnen worden, meende de Engels verlichtingsfilosoof John Locke 
(1632-1704) al eind zeventiende eeuw.36 Dat gold zowel voor burgerkinderen als voor wezen, 
criminele en verwaarloosde kinderen. De laatste drie categorieën moesten daar desnoods 
toe worden gedwongen, zoals bleek uit de verplichting om wezen naar Veenhuizen te 
sturen.37 In de negentiende eeuw lag aan dat streven ook de wens ten grondslag de grote 
kloof te dichten tussen arm en rijk en de dreiging af te wenden die de Europese elite ervoer 
door het bestaan van een omvangrijke armenstand. Door filantropische initiatieven op het 
terrein van onderwijs en opvoeding zou die dreiging kunnen afnemen.38 Daarnaast heerste 
er een oprechte zorg over het lot van armen en dat van arme, soms criminele kinderen.39 

3.3.1 De opkomst van residentiële instellingen in Europa
In verschillende Europese landen sloegen welgestelde burgers de handen ineen om deze 
kinderen te helpen. Dat deden ze binnen de genootschappen waar ze lid van waren, en 
waarbinnen zij streefden naar morele herbewapening van de samenleving. Zoals in het 
vorige hoofdstuk beschreven, namen ze met dat doel diverse initiatieven, zoals de antis-
lavernijbeweging, de ouderenzorg en ook de zorg voor zwerfkinderen. Een genootschap 
dat zich op de laatste doelgroep richtte, was The Philantropic Society of London, opgericht 
in 1788. Dit genootschap zette zich in voor de almaar grotere aantallen bedelende zwerf-
kinderen.40 Soortgelijke particuliere initiatieven zagen na 1820 het licht in Duitsland en 
Frankrijk. De laatste kenmerkten zich door een idealistisch reddingsstreven: in Duits-
land was dat vooral het werk van een piëtistische opwekkingsbeweging, in Frankrijk van 
verlichtingsdenkers.41 Hun motieven om zich voor deze kinderen in te zetten, waren een 
mengeling van mededogen en het idee dat de kinderen een gevaar konden betekenen voor 
de maatschappij.42 

Ds. Johann Wichern, oprichter van Das Rauhe Haus. 
(Archief Das Rauhe Haus, Hamburg)

Het bekendste Duitse reddingshuis voor verwaarloosde kinderen werd Das Rauhe Haus in 
Hamburg, opgericht door de predikant Johann Wichern, de man van de Inwendige 
Zending. Hij begon in 1833 met de opvang van verwaarloosde jongens en meisjes uit arme 
Hamburgse gezinnen. Sociale en pedagogische doelstellingen waren bij Wichern onderge-
schikt aan religieuze doeleinden. Alle hulpverlenende activiteiten die hij ontplooide om 
sociale problemen op te lossen, waren reddingsactiviteiten, bedoeld om de kinderen voor 
de kerk te behouden en te behoeden voor de zonde. Sociale re-integratie beschouwde hij 
als belangrijk onderdeel ván dat redden. Liefde en affectie tonen, vond hij daarbij belang-
rijker dan het aanleren van dogma’s.43
Das Rauhe Haus inspireerde de verlichte Franse rechter Frédéric Auguste Demetz (1796-
1873) in 1838 tot het stichten van een landbouwkolonie bij Mettray, iets ten noorden van 
Tours. In navolging van Wichern startte hij allereerst met een opleidingsinstituut voor 
toekomstig personeel dat onder andere les kreeg in godsdienst, taal, landbouwtechnieken 
en veeteelt. Ter ondersteuning van de inrichting richtte Demetz de Société Paternelle 
pour l’Éducation Moral et Professionnelle des Jeunes Détenus op. Met dit genootschap 
creëerde hij maatschappelijk draagvlak voor zijn instelling. In Mettray woonden vijfhon-
derd tot zeshonderd jongens die eerder in een gevangenis hadden gezeten of met justitie 
in aanraking waren geweest.44

3.3.2 De opkomst van residentiële instellingen in Nederland
In navolging van Franse en Duitse reddingshuizen namen Nederlandse filantropen in de 
jaren veertig vergelijkbare initiatieven voor het sterk gegroeide aantal arme en criminele 

Tekening van Das Rauhe Haus bij Hamburg dat geopend werd in 1833. 
(Archief Das Rauhe Haus, Hamburg)
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kinderen. Die initiatieven werden in Nederland niet versterkt door de industriële revo-
lutie, want die zou hier pas vanaf de jaren zestig op stoom komen. Het waren vooral de 
economische depressie in de jaren dertig en de ‘zwarte’ jaren 1845 tot 1849 die de elite 
aanzetten tot het opzetten van residentiële instellingen. Ook in Nederland streefden 
filantropen ernaar door heropvoeding de sociale orde te herstellen. Die heropvoeding 
vond daarom plaats volgens de heersende burgerlijke waarden en normen.45 De nieuwe 
residentiële instellingen die vanaf de jaren veertig tot stand kwamen, richtten zich op 
specifieke doelgroepen. Dekker onderscheidt als belangrijkste varianten de reddingstehui-
zen zoals die van Heldring, landbouwkolonies zoals Nederlandsch Mettray, tehuizen in de 
grote steden, correctiehuizen voor “misdadige jongeren” en tenslotte opleidingshuizen tot 
dienstbode of ambachtsman.46 Het betrof in alle gevallen tehuizen voor ‘verwaarloosde 
kinderen’ – en niet allereerst voor weeskinderen, waardoor de doelgroep deels verschilde 
van die van Neerbosch. Toch bestonden er in de praktijk veel overeenkomsten: veel wees-
kinderen die in Neerbosch woonden, zoals nog zal blijken in hoodstuk 4, 7 en 8, werden 
beschouwd als verwaarloosd, terwijl in Nederlandsch Mettray en Talitha Kûmi ook veel 
(half)wezen woonden. In Nederlandsch Mettray was dat tussen 1851 en 1900 rond de 60 
procent van de jongens, terwijl in Thalita Kûmi van de 727 meisjes die tussen 1858 en 1875 
waren opgenomen 66 procent hun vader en/of moeder had verloren.47
Voor onderscheiden doelgroepen achtten de initiatiefnemers verschillende vormen van 
heropvoeding geschikt. De doelgroepen varieerden van kinderen die thuis of op school 
moeilijkheden veroorzaakten tot meisjes die in de prostitutie terecht waren gekomen, of 
daarin dreigden te vervallen. De Christelijke Vrienden van het Reveil zetten zich vooral in 
voor de categorie kinderen die zedelijk het diepst gezonken waren. Bij Heldring waren dat 
de ‘gevallen’ meisjes en degenen die dat lot boven het hoofd hing.48

Verwaarloosde kinderen
Voor een goede begripsvorming is het nuttig stil te staan bij wat in de negentiende eeuw 
precies onder ‘verwaarloosd’ werd verstaan. De term kwam op aan het einde van de jaren 
zestig. Ook Van ’t Lindenhout gebruikte vanaf die tijd deze term, zoals blijkt uit de naam 
van de Vereeniging tot Opneeming en Opvoeding van Verwaarloosde Weezen, waarvoor 
hij in 1869 koninklijke goedkeuring vroeg.49 Volgens de meeste tijdgenoten ging het bij 
verwaarloosde kinderen om kinderen uit arme gezinnen die niet werden opgevoed volgens 
de geldende burgerlijke fatsoensnormen.50 Het gebrek aan een goede opvoeding zou zich 
onder meer uiten in grof taalgebruik, lichte vormen van criminaliteit en weinig aandacht 
voor godsdienst. Voor veel burgers was de conclusie dat een kind verwaarloosd was, de 
uitkomst van een optelsom van verscheidene zaken. Met de Duitse verlichtingsfilosoof 
Johann Friedrich Herbart (1776-1841) meenden zij dat onontwikkelde mensen niet op 
een zedelijk hoogstaand niveau kónden staan.51 Alleen door voldoende en juiste kennis 
konden mensen leren een deugdzaam leven te leiden en daarvoor was een deugdzaam, 
huiselijk gezin een voorwaarde. Het was voor veel burgers min of meer logisch om armen 
te beschouwen als onzedelijke mensen en even logisch dat een goede, verlichte burger 
daarom belang hechtte aan volksonderwijs. Vanaf 1850 gold schoolverzuim als een vorm 
van nalatigheid van de ouders en een belangrijke oorzaak van jeugdcriminaliteit.52
Vanaf de jaren zeventig werd er vaker onderscheid gemaakt tussen ‘arme’ en ‘verwaar-
loosde’ kinderen. Zoals in de schets over de diverse standen al bleek, hoefden arme kinde-

ren niet altijd verwaarloosd te zijn, vooral niet wanneer het kinderen van ‘fatsoenlijke’ 
armen betrof, zoals weduwen. Het onderscheid tussen beide categorieën betekende niet 
dat de opvang van beiden verschilde. In 1882 hekelde dr. Louis Heldring (1852-1923), de 
jongste zoon van Ottho Gerhard Heldring, juist het gebrek aan onderscheid dat sommige 
diaconieën tussen beide groepen kinderen maakten: “Is het dan geen gruwel wanneer 
weezen en verwaarloosden klakkeloos op ééne lijn worden gesteld, wanneer diakonieën, 
zooals er mij bekend zijn, in gevallen van verweezing haar jongens naar Ned. Mettraij en 
haar meisjes naar Talitha Kûmi, beide gestichten voor verwaarloosden, zenden!”53 Een 
belangrijke verklaring voor dergelijke praktijken was volgens Heldring jr. dat die oplossing 
de goedkoopste was.54 Dat tehuizen zowel wezen als verwaarloosde kinderen opnamen, 
was tot in de twintigste eeuw ook niet uitzonderlijk. Dekker laat in zijn overzicht van 96 
opvoedingsgestichten zien dat de helft daarvan als doelgroep zowel wezen als verwaar-
loosde kinderen had. Daarbij valt op dat de combinatie van beide categorieën kinderen 
gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw vaak voorkwam.55 Heldring voerde 
dus een achterhoedegevecht met zijn pleidooi om deze groepen kinderen te scheiden.
In de hogere standen bleef tot aan het einde van de negentiende eeuw het overheersende 
beeld van het sociale milieu waar zowel arme als verwaarloosde kinderen uit voort-
kwamen tamelijk ongunstig. Vol verbazing constateerden sommige onderzoekers rond 
1900 dat ook in arme gezinnen vaak sprake was van ouderliefde. Dat die verbazing kon 
ontstaan, heeft veel te maken met het denken in standen en met de vooroordelen die 
daarbij hoorden.56 Aan de andere kant bleek steeds vaker dat er niet alleen verwaarloosde 
kinderen in árme gezinnen leefden, maar dat ernstige gevallen van verwaarlozing zich ook 
voordeden in gezinnen uit de hogere standen. Het waren dergelijke bevindingen waar-
mee in de Kinderwetten rekening werd gehouden, zodat vanaf 1905 ouders zo nodig uit 
de ouderlijke macht konden worden gezet. Het kon ook gaan om welvarende ouders die 
tekort schoten in de opvoeding van hun kinderen. Dat nam niet weg dat ‘verwaarlozing’ 
vooral een armenprobleem was.

3.3.3 Toename van het aantal heropvoedingsgestichten na 1870
Het aantal jongeren dat in gestichten kon worden opgevangen, verdubbelde bijna in het 
laatste kwart van de negentiende eeuw: van vierduizend begin jaren zeventig tot 7500 in 
1895.57 Veel heropvoedingsgestichten kwamen op het platteland te staan in plaats van in 
de steden. Dat heeft te maken met het uit de Verlichting en de Romantiek stammende 
idee dat de beste opvoeding die in de vrije natuur was en dat ontwikkeld was door de 
Franse verlichtingsfilosoof Jean Jacques Rousseau (1712-1778) en halverwege de acht-
tiende eeuw navolging had gekregen van Duitse verlichte pedagogen, de zogenaamde 
filantropijnen.58 Tot 1850 waren er nauwelijks tehuizen op het platteland, maar in 1873 
bedroeg dat al 35 procent van het totale aantal.59 In 1905, het jaar waarin de Kinderwet-
ten in werking traden, telde Nederland 79 (her)opvoedingsgestichten voor verwaarloosde 
kinderen. Ongeveer 80 procent daarvan stond buiten de drie grote steden.60 
Eén categorie kinderen viel grotendeels buiten de aandacht van weldoeners. Dat waren de 
criminele kinderen die door een rechter veroordeeld waren. In Nederland lagen de opvang 
en zorg voor deze kinderen in de negentiende eeuw in handen van de overheid, terwijl 
particulieren zich ontfermden over de heropvoeding van niet-criminele kinderen. Een van 
de weinige uitzonderingen op dat vlak was het Genootschap tot Zedelijke verbetering der 
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Gevangenen, opgericht in 1823, dat zich ook voor veroordeelde criminele kinderen inzette. 
In dit opzicht onderscheidde Nederland zich van landen als Groot-Brittannië en Frankrijk. 
In het Franse Mettray bijvoorbeeld, werden juist wel kinderen opgenomen die met justi-
tie in aanraking waren geweest. De landbouwkolonie Nederlandsch Mettray in Eefde, bij 
Zutphen, herbergde daarentegen alleen maar verwaarloosde jongens, ook al was deze instel-
lingen opgericht met Mettray als voorbeeld.61 Het verschil in pedagogische aanpak tussen 
beide soorten instellingen was overigens klein, maar de scheiding tussen overheidsinstellin-
gen en particulier initiatief had grote consequenties voor de verdeling van de kinderen over 
de instellingen.62 Vanaf 1857 kwamen er naast de jeugdgevangenissen afzonderlijke rijksop-
voedingsgestichten voor veroordeelde criminele, maar niet schuldig geachte kinderen.63

De belangrijkste verklaring voor de sterke toename van het aantal residentiële herop-
voedingstehuizen tussen 1840 en 1914 is volgens Dekker dat er een breed gedeeld geloof 
bestond in het succes van die aanpak. Dat werd gevoed door de resultaten die op inter-
nationaal bekende modelgestichten als Das Rauhe Haus en Mettray met heropvoeding 
werden geboekt. Dat het soms ook mis ging, zoals in de koloniën van de Maatschappij 
van Weldadigheid, deed aan die succesverhalen weinig af.64 Daarnaast is de groei van het 
aantal reddingshuizen vanaf de jaren zestig te verklaren door de toenemende welvaart in 
combinatie met verbeterd onderwijs en een groeiend percentage schoolgaande kinderen.
De combinatie van welvaartsgroei en meer schoolgaande kinderen lijkt een tegenstrijdigheid 
omdat die twee processen de zorg voor kinderen juist verbeterden. Dat was bij veel kinderen 
ook het geval, maar degenen die afweken van de nieuwe norm – de school niet regelmatig 
bezochten, slecht gekleed gingen of zich misdroegen – vielen daardoor des te meer op. 
Daarmee waren ze volgens de burgerlijke elite potentiële kandidaten voor hulp van een filan-
tropische instelling voor verwaarloosde kinderen.65 Investeren in de opvoeding van verwaar-
loosde kinderen zou volgens haar verstandig zijn omdat het zou voorkomen dat armen tot 
rebellie kwamen in toekomstige crisisjaren.66 Het effect van deze visie op opvoeding van 
arme kinderen, was dat het aantal kinderen dat als verwaarloosd werd beschouwd sterk 
toenam. Tegelijkertijd nam de wezenpopulatie door sterftedaling onder jongvolwassenen af.
Het belang van nieuwe gestichten werd nog eens vergroot doordat velen uit de elite 
meenden dat er weinig alternatieven bestonden voor wezen en verwaarloosde kinderen. 
Sommigen spraken weliswaar hun voorkeur uit voor pleegzorg, zoals Heldring en Van 
’t Lindenhout, maar meenden dat dit ideaal in de praktijk lang niet altijd haalbaar was.67 
Dat kwam volgens hen doordat er een gebrek bestond aan geschikte christelijke pleegge-
zinnen. Daarom bleven residentiële instellingen noodzakelijk. Dit was één van de argu-
menten die Van ’t Lindenhout zou gebruiken om het bestaan van Neerbosch te legitime-
ren en om de weesinrichting in de jaren zeventig verder uit te bouwen.

Een andere verklaring voor de snelle groei van het aantal tehuizen na 1850 is, volgens 
Dekker en Bakker, Noordman en Rietveld-Van Wingerden, een machtsstreven van katho-
lieken en orthodox-protestanten. Dat zou een uitdrukking zijn van het emancipatieproces 
van deze bevolkingsgroepen dat gestalte kreeg in de verzuiling. “Opvoeding en heropvoe-
ding stonden centraal in hun streven hun invloed te vergroten”, stelt Dekker.68 De school-
strijd en de strijd om verwaarloosde kinderen zijn volgens hem op dat punt met elkaar 
te vergelijken, want “de beoogde machtsuitbreiding van deze twee groepen was mede 

verantwoordelijk voor de groei van het aantal tehuizen.”69 En volgens Bakker, Noordman 
en Rietveld-Van Wingerden hadden orthodox-protestanten en rooms-katholieken “een 
vaste wil om in godsdienstig, politiek en sociaal opzicht macht te verwerven”.70
Deze verklaring lijkt niet volledig. In de huidige wetenschappelijke discussie over emanci-
patie en verzuiling wordt het belang van machtstreven en emancipatie niet ontkend, maar 
staan andere oorzaken op de voorgrond. Dat zijn de rol van de godsdienst en de strijd 
van bevolkingsgroepen die zich achtergesteld voelden ten opzichte van de elite, zoals 
al bleek in de inleiding van deze studie. In de armenzorg en de sociale kwestie, waarin 
confessionele residentiële instellingen een belangrijke rol speelden, blijkt volgens Talsma 
nauwelijks sprake te zijn geweest van een verbinding met de sociale politiek waaruit 
verzuilde structuren zouden zijn ontstaan.71 Het is waarschijnlijker dat de motieven voor 
het oprichten van residentiële instellingen een combinatie waren van menslievende en 
religieuze overwegingen waarbij emancipatie wel een belangrijk effect was, maar niet een 
doelstelling op zich. De religieuze factor was daarin relatief autonoom.72 Initiatiefnemers 
waren daarbij onder meer gericht op het bestrijden van de gevolgen voor de samenleving 
van het toenemende aantal armen. Dat sluit niet uit dat het succes van filantropische 
initiatieven kon leiden tot morele superioriteitsgevoelens.73
Daarnaast voelden zowel katholieken als orthodox-protestanten zich inderdaad veelal 
achtergesteld door de verlicht-protestantse elite. Juist tegen die dominantie kwamen 
zij in verzet, laat De Haan zien.74 Dat ze een afkeer hadden van de verlicht-protestantse 
levensovertuiging was de belangrijkste reden waarom zij hun kinderen koste wat het kost 
wilden opvoeden volgens eigen godsdienstige overtuiging, zoals Bakker, Noordman en 
Rietveld-Van Wingerden stellen.75 Datzelfde gold ten aanzien van arme en verwaarloosde 
kinderen, want de zorg en opvoeding van kinderen volgens orthodox-protestantse of 
katholieke waarden en normen, was voor deze filantropen bij uitstek een daad van liefde. 
Een persoonlijk geloof bood volgens hen een solide basis voor het leven omdat het armen 
voorzag van een stevig levensbeschouwelijk fundament.76 Het streven naar invloed was 
daarbij een van de middelen om de religieuze doelstellingen te bereiken, maar vormde niet 
het hoofdmotief. Wel vulden diverse motieven elkaar aan.

3.3.4 Het debat over gestichtsverpleging versus gezinsverpleging
Buitenlandse voorbeelden van wezenzorg en zorg voor verwaarloosde kinderen en de 
oprichting van nieuwe residentiële instellingen in eigen land stimuleerden in Nederland 
de discussie over welke vorm van zorg de beste zou zijn. Een vooraanstaande rol daarin 
speelde in de jaren zeventig de Vereeniging in het Belang der Weezenverpleging. Die werd 
in 1869 opgericht door de Dokkumse Remonstrantse predikant Michaël Willem Scheltema 
(1826-1904). De leden van de vereniging waren van goede komaf. Onder hen bevonden 
zich veel mensen van adel, hoogleraren en predikanten, onder wie Heldring, Nicolaas Pier-
son en zijn broer Hendrik, Kuyper en sociaal bewogen ondernemers als de machinefabri-
kant Charles Theodoor Stork (1822-1895).77 Het was een gemêleerd protestants gezelschap, 
variërend van orthodox-hervormden met Reveilsympathieën tot verlichte protestants-
christelijke ‘modernen’. Onder de laatsten bevond zich de hervormde predikant dr. Tonco 
Modderman (1818-1879), de latere voorzitter van de vereniging. Modderman duidde zich-
zelf in 1876 in een artikel over Neerbosch aan als behorende tot de moderne richting.78
Het doel van de vereniging was om de wezenzorg in Nederland op een hoger plan te bren-
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gen door een landelijk debat over de ‘weezenquaestie’ op gang te brengen. Deze ‘quaestie’ 
betrof vooral de vraag welk stelsel het meest geschikt was voor de opvoeding van wezen 
om hen tot “nuttige burgers der maatschappij” te kunnen vormen.79 In het Tijdschrift 
der Vereeniging in het Belang der Weezenverpleging werd met dat doel veel geschreven over 
initiatieven van wezenzorg en over de zorg voor verwaarloosde kinderen in Duitsland, 
Groot-Brittannië en Frankrijk. Dat gebeurde naast verslaglegging over onderzoeken naar 
en discussies over de Nederlandse wezenzorg. Neerbosch komt vanaf 1873 regelmatig voor 
in artikelen in dit blad. De meningen over de weesinrichting en over Van ’t Lindenhout 
daarin varieerden van uiterst lovend tot uitermate kritisch.
De stelsels die in discussies vooral aandacht kregen, waren de opvoeding van wezen in 
residentiële instellingen en de opvang in pleeggezinnen. In de jaren zeventig ontstond 
over de voor- en nadelen van beide stelsels een langdurige discussie. De felste discussian-
ten daarin waren Scheltema en de Amsterdamse koopman B.A. van Doorn.80 Scheltema 
was overtuigd voorstander van pleegzorg, of zoals dat in de negentiende eeuw heette: 
‘gezinsverpleging’. Tegelijk was hij fel tegenstander van residentiële opvoeding, in die tijd 
aangeduid als ‘gestichtsverpleging’.81 Weeskinderen zouden volgens Scheltema geluk-
kig kunnen opgroeien wanneer geschikte gezinnen werden gevonden die vooraf waren 
gekeurd en ook regelmatig thuis controle kregen. Van Doorn meende juist dat verpleging 
in een inrichting veel beter was. Daarin vond hij Van ’t Lindenhout aan zijn zijde, zoals in 
hoofdstuk 6 zal blijken. Het conflict tussen Scheltema en Van Doorn leidde er toe dat de 
Vereeniging in het Belang der Weezenverpleging in 1884 werd opgeheven.82
Scheltema had ondertussen in 1874 een vereniging opgericht die zich expliciet op het 
bevorderen van pleegzorg richtte. Dat was de Maatschappij tot Opvoeding van Weezen 
in ’t Huisgezin. Het was Scheltema zelf die in januari 1875 de eerste weesjongens in een 
pleeggezin onderbracht. In de eerste drie jaar werden 52 weeskinderen via de maatschap-
pij in pleeggezinnen ondergebracht, maar het bestuur van de maatschappij vond dat 
resultaat te karig. Daarom besloot zij in 1877 een doorgangshuis op te richten, dat in 1880 
haar deuren opende. Scheltema legde dat jaar zijn ambt als predikant neer om directeur te 
worden van dat doorgangshuis voor weesjongens, wat gevestigd was in een oude boerde-
rij op het landgoed Zandbergen ten zuiden van Amersfoort.83 Het doel van die instelling 
was om jongens tijdelijk op te vangen en hen daarna alsnog in een pleeggezin te plaatsen. 
Binnen enkele jaren telde de vereniging tweeduizend leden, georganiseerd in plaatselijke 
afdelingen, onder meer in Nijmegen.84
Een vergelijkbaar initiatief met eenzelfde doelstelling als de Maatschappij tot Opvoe-
ding van Weezen in ’t Huisgezin was de oprichting in 1878 van de orthodox-protestantse 
Vereeniging Mirjam, een ‘Christelijke Vereeniging tot Verpleging van Onbeheerde 
Kinderen in het Huisgezin’. Dit initiatief was het resultaat van twee vergaderingen over 
Inwendige Zending, belegd door de uit de Amsterdamse Reveilkring stammende evange-
lisatievereniging Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid. In 1886 kwam ook de protes-
tants-christelijke Vereeniging tot Steun van Verwaarloosden en Gevallenen tot stand, 
die een aantal doorgangstehuizen opende om aanvankelijk alleen meisjes, maar later 
ook jongens in pleeggezinnen onder te kunnen brengen.85 De discussie over de voor- en 
nadelen van pleegzorg was in 1884 met de teloorgang van de Vereniging in het Belang der 
Weezenverpleging en haar tijdschrift dan ook niet beslecht. Die discussie vond onder meer 
een opleving in de jaren tachtig van de twintigste eeuw en is nog altijd niet ten einde.86

3.3.5 Zorg voor kinderen met beperkingen
Naast de zorg voor wezen en verwaarloosde kinderen vraagt nog één afzonderlijke zorg-
categorie speciale aandacht. Die betreft kinderen met lichamelijke, zintuiglijke of verstan-
delijke beperkingen. De reden voor deze uitweiding is dat er enkele tientallen van deze 
kinderen in Neerbosch woonden, variërend van blinden en doofstommen tot misvormden 
en kinderen met epilepsie.
Voor kinderen met beperkingen werden eind achttiende eeuw voor het eerst gespecia-
liseerde residentiële instellingen opgericht. Voor dove kinderen bestonden in de jaren 
zestig van de negentiende eeuw drie nationale doveninstituten: in Groningen, Rotterdam 
en Sint-Michielsgestel. Van deze drie had alleen het laatste instituut een uitgesproken 
confessionele, namelijk een rooms-katholieke, signatuur. In 1891 richtten enkele gere-
formeerden een eigen residentiële instelling op, het doveninstituut Effatha in Dordrecht. 
Over de godsdienstige opvoeding in de drie bestaande doveninstituten waren de gerefor-
meerde initiatiefnemers niet tevreden. Hun kritiek daarop was voor hen de belangrijkste 
reden om het nieuwe doveninstituut op te richten.87
De eerste blindenschool ontstond in 1808 in Amsterdam. Vanaf de jaren twintig fungeerde 
die ook als instituut voor kinderen van buiten die stad. Dat er weinig blindenscholen 
werden opgericht komt waarschijnlijk doordat veel blinden zich relatief goed in het regu-
liere onderwijs konden redden. Extra onderwijsmaterialen zoals tastbare letters, kon een 
onderwijzer zelf (laten) maken.88 Wel bestonden er diverse filantropische verenigingen 
die zich inspanden om werkplaatsen voor blinden op te zetten. In 1870 werd bijvoorbeeld 
de Vereeniging tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden opgericht, waarvan 
Van ’t Lindenhouts vriend Willem Hovy een van de bestuursleden was.89 Eind jaren vijftig 
opende 16 kilometer ten zuiden van Nijmegen, in het Brabantse Grave, een katholieke 
blindenschool voor jongens zijn deuren. In de jaren tachtig werd die uitgebreid met een 
meisjesschool. Van een protestants-christelijk blindeninstituut zou pas sprake zijn in 1915 
met de oprichting van de vereniging Bartimeüs. Volgens de oprichters was de belangrijk-
ste oorzaak dat de oprichting zo lang op zich had laten wachten dat de schoolstrijd tot die 
tijd alle energie had opgeëist.90
Kinderen met meervoudige beperkingen, zoals doofblinden, maar ook kinderen met 
verstandelijke beperkingen of kinderen met epilepsie, kregen in de negentiende eeuw 
weinig speciale aandacht. Slechts incidenteel werden er scholen opgericht, zoals in Amers-
foort in 1838 door de onderwijzer Fokke Yntes Kingma (1813-1883) en in 1855 door de 
predikant Cornelis Elisa van Koetsveld (1807-1893) in Den Haag. Maar de meeste kinderen 
met verstandelijke of fysieke beperkingen bleven thuis.91 Soms werd voor een kind plaats 
gevonden in een geneeskundig gesticht, zoals Meerenberg, of in het Huis van Barmhartig-
heid dat door Witteveen in 1863 in Ermelo was opgericht. Beide instellingen waren niet 
speciaal op kinderen gericht.92 Vanaf 1891 konden kinderen terecht in ’s Heeren Loo, een 
protestantse instelling voor ‘zwakzinnige’ kinderen. Daar woonden niet alleen kinderen 
met verstandelijke beperkingen, maar ook kinderen met een groeistoornis, met epilep-
sie, verlamde ledematen of een ernstige gedragsstoornis. Zij kregen er een opvoeding die 
zoveel mogelijk aan hun persoonlijke situatie was aangepast en konden er lager onderwijs 
en een beroepsopleiding volgen. In de eerste tien jaar van het bestaan van die instelling 
werden een kleine driehonderd mensen opgenomen, van wie de meeste kinderen. Een 
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vernieuwend aspect in ’s Heeren Loo was het zogenoemde paviljoenstelsel, waarbij relatief 
kleine groepen kinderen bij elkaar woonden in een afzonderlijk gebouw of afdeling.93
Dat kinderen met een beperking onderwijs kregen, was tot in de twintigste eeuw nog niet 
gangbaar. Van de dove en blinde kinderen tussen de 7 en 15 jaar bijvoorbeeld, bezocht in 
1889 slechts 25,7 procent een school.94 Waarschijnlijk had dat schoolverzuim niet zelden 
een financiële oorzaak omdat ouders voor dit onderwijs moesten betalen. Ook was het 
vaak, volgens Rietveld-Van Wingerden en Corrie Tijsseling, een kwestie van onverschillig-
heid, onkunde, domheid of misplaatste liefde. De overheid hield zich in die tijd afzijdig 
van speciaal onderwijs, al onderkende ze wel dat er aandacht voor nodig was. Als noodop-
lossing werd het speciaal onderwijs daarom ondergebracht in de Wet op het Middelbaar 
Onderwijs van 1863. Dat had weinig consequenties voor al bestaande instellingen, behalve 
dan dat er af en toe een officiële onderwijsinspecteur langs kwam.95 
De oprichting van Effatha en ’s Heeren Loo vond plaats in het kielzog van andere initi-
atieven op orthodox-protestants vlak. In 1879 ontwikkelde jonkvrouw Anna Johanna 
Maria Teding van Berkhout (1833-1909), stammend uit een Reveilfamilie, plannen voor de 
opvang van mensen die aan epilepsie leden.96 Twee jaar later stond ze aan de wieg van de 
Christelijke Vereniging voor de Verpleging van Lijders aan Vallende Ziekte, die onder meer 
de inrichting Meer en Bosch in Heemstede opzette.97 Tot dan waren epileptici verzorgd 
in Meerenberg.98 Het waren dergelijke instellingen waarmee Van ’t Lindenhout vanaf 
de jaren tachtig samenwerkte. De instelling in Heemstede kende hij goed via de in het 
vorige hoofdstuk genoemde Jan Zegers, die er in 1890 directeur werd en ook lid was van 
de Vereeniging tot Opneeming en Opvoeding van Verwaarloosde Weezen, de vereniging 
achter Neerbosch.
Via de huisarts Hermanides, lid van de onderzoekscommissie inzake Neerbosch en in 
1895 aangesteld als medisch adviseur van het wezendorp, had Van ’t Lindenhout ook 

goede connecties met Veldwijk. Sinds 
de oprichting van Veldwijk in 1884 
was Hermanides bestuurslid van deze 
inrichting voor psychiatrische patiën-
ten.99 Daarnaast stond de huisarts in 
nauw contact met de christelijk-gere-
formeerde predikant Lucas Lindeboom 
(1845-1933). Deze had het initiatief 
genomen tot oprichting van de Vereeni-
ging tot Christelijke Verzorging van 
Krankzinnigen en Zenuwlijders in 1884. 
Behalve Veldwijk werden vanuit deze 
vereniging ook de psychiatrische inrich-
tingen Bloemendaal (1892) en Dennen-
oord (1895) gesticht.100 Via Hermanides 
beschikte Van ’t Lindenhout dan ook 
over diverse alternatieven voor kinde-
ren met beperkingen of wanneer ze 
ongeneeslijk ziek bleken.

De huisarts dr. Suffridus Hermanides uit Geldermalsen was 
bestuurslid van de psychiatrische instelling Veldwijk in 
Ermelo, lid van de Neerboschcommissie en vanaf 1895 advi-
seur van Neerbosch’ ziekenhuis. (Museum Parkzicht, Veldwijk)

3.4 Nieuwe opvoedingsidealen
De zorg en opvoeding in traditionele weeshuizen en de nieuwe residentiële instellingen 
werd in de negentiende eeuw beïnvloed door nieuwe opvoedingsidealen. Vooral onder 
invloed van de Verlichting veranderde het opvoedingsklimaat. Vanaf het einde van de 
achttiende eeuw was het streven kinderen op te voeden tot goede burgers door een 
vriendelijke, zachte benadering te promoten. Het creëren van een meer huiselijke omge-
ving stond daarin centraal. In de wezenzorg had dat tot gevolg dat regenten op diverse 
terreinen de teugels lieten vieren. Weeskinderen kregen bijvoorbeeld meer mogelijkheden 
tot recreëren, oudere wezen mochten vaker uit gaan en ook op godsdienstig vlak werden 
soepeler regels gehanteerd. Wel bleef de zondagse kerkgang verplicht. Ook werden rond 
1830 in de meeste weeshuizen niet langer lijfstraffen gegeven, maar waren andere corrige-
rende maatregelen ingevoerd. Daaronder vielen onder meer huisarrest en een onderhoud 
onder vier ogen. Die laatste praktijk werd ingevoerd in het Gereformeerd Burgerweeshuis 
in Utrecht door de verlichte huisvader Willem Cornelis Loran (1781-1858).101
In de jaren vijftig tot zeventig kwam de nadruk in de opvoeding in sommige tehuizen nog 
sterker te liggen op zachtheid, liefde en affectie in de relatie tussen kinderen en personeel. 
Opvoeders probeerden door te dringen tot de wereld van de kinderen, bijvoorbeeld in 
Nederlandsch Mettray.102 Ondertussen bleef een helder besef bestaan van de plaats die 
kinderen in hun latere leven in de standenmaatschappij zouden innemen.103 Een schets 
van de ontwikkeling van pedagogische inzichten die bij diverse bevolkingsgroepen in 
de negentiende eeuw plaatsvond, laat zien hoe gedachten over opvoeding en onderwijs 
veranderden. Daarbij schenk ik eerst aandacht aan vernieuwende verlicht-protestantse 
opvoedingsidealen en vervolgens aan de pedagogiek van orthodox-protestanten. 

3.4.1 Verlichte pedagogische idealen
Veel nieuwe opvoedingsidealen die vanaf het einde van de achttiende eeuw opkwamen, 
werden gekenmerkt door een optimistisch vooruitgangsgeloof. Daarin vervulde het 
verlicht-protestantse Nut een voortrekkersrol. Het legde de nadruk op het opvoeden 
van kinderen tot goede, deugdzame, eerlijke en vaderlandslievende burgers in plaats van 
tot trouwe lidmaten van de kerk. In de Republiek had men vooral voor dat laatste veel 
aandacht gehad, waarbij overigens dezelfde deugden werden nagestreefd, zoals eerlijkheid 
en trouw. Toch had het toen in opvoeding en onderwijs volgens het Nut aan belangrijke 
zaken ontbroken. Naast een gebrek aan een gestructureerde onderwijsmethode en aan 
aandacht voor bijvoorbeeld rekenen, was het onderwijs in de Republiek volgens Nutspeda-
gogen te eenzijdig gericht geweest op religieuze vorming. Deze kritiek betekende niet dat 
kerk en christelijk geloof hadden afgedaan. Geloof en rede waren in verlichte ogen juist 
goed met elkaar te combineren en het verstand zagen veel verlichte protestanten als een 
gave van God.104 
Ouders moesten een grote rol spelen bij de opvoeding, meenden verlichte pedagogen. 
Opvoeders moesten de deugd voorleven. Dat was een reden temeer om als ouders fatsoen-
lijk te leven en niet van gangbare paden af te wijken, zoals dat binnen de eigen stand ook 
van hen werd verwacht. Wanneer kinderen onverhoopt wel het verkeerde pad kozen, werd 
de schuld daarvan veelal bij de ouders gelegd. Zelfbeheersing aanleren aan kinderen werd 
cruciaal geacht en dat was alleen mogelijk wanneer ouders zichzelf in de hand hielden, 
leerde het Nut begin negentiende eeuw. Daarbij was er overigens weinig aandacht voor de 
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sociale en emotionele kanten van de opvoeding. Moreel goed leven werd als belangrijker 
beschouwd dan gelukkig worden. Alleen door een gedegen opvoeding konden kinderen zich 
een dergelijke moraal eigen maken, want die was hun niet van nature eigen. Het was voor 
ouders zaak om zo met de kinderlijke natuur om te springen, dat zij via de redelijkheid, het 
geweten en het schuldbesef van de kinderen een deugdzaam burger konden vormen.105
Dergelijke opvoedingsidealen leefden vooral binnen de verlichte burgerij. Onder hun 
leiding, meenden veel burgers, moesten mensen uit het volk via scholen beschaafde, 
burgerlijke deugden krijgen aangeleerd. Armen waren daarin als kinderen en de 
beschaafde standen als ouders die hun opvoeding ter hand moesten nemen.106 Deze door 
burgers aan zichzelf opgelegde verplichting, stimuleerde in Nederland het volksonderwijs 
zoals dat in de achttiende eeuw al in veel verschillende landen was ontstaan. Voor Neder-
land werden vooral onderwijsvernieuwingen die vanaf de late achttiende eeuw in Duits-
land waren doorgevoerd van belang. Die vernieuwingen zijn op het conto te schrijven van 
de filantropijnen, een groep Duitse pedagogen die in het laatste kwart van de achttiende 
eeuw verlichte opvoedingsidealen vertaalde naar de praktijk van het volksonderwijs.107
Begin negentiende eeuw, toen de economie lange tijd stagneerde en armoede dramatische 
vormen aannam, kreeg het volksonderwijs ook in Nederland een sterke impuls. Het kwam 
te staan in het teken van wat wel het ‘burgerlijk beschavingsoffensief’ wordt genoemd. 
Het Nut speelde daarin met onder meer zijn Nutsscholen een belangrijke rol. Onder meer 
door het bevorderen van persoonlijke contacten tussen welgestelden en armen zou de 
groeiende kloof tussen arm en rijk verkleind kunnen worden. Volgens Kruithof kwam de 
volksverheffing van het Nut in de praktijk overigens vooral neer op beschaving van de 
burgerstand zelf en niet zo zeer op die van lagere standen.108
Na 1850 bleven het leren van verlichte fatsoensnormen als gehoorzaamheid en zelfbe-
heersing centraal staan in de opvoeding.109 De hygiënist en Amsterdamse stadsgeneesheer 
Gerardus Arnoldus Nicolaus Allebé (1810-1892) was in de tweede helft van de negentiende 
eeuw een van de meest expliciete en invloedrijke vertegenwoordigers van het verlichte 
vooruitgangsgeloof. In navolging van Locke en Rousseau wees hij er op dat de ontwikke-
ling van lichaam en geest in harmonie moesten verlopen. Karaktervorming was volgens 
hem minstens zo belangrijk als de verzorging van het lichaam. Allebé meende dat kinde-
ren veel frisse lucht nodig hadden, dat ze, eveneens in navolging van Locke, niet te lang 
in bed moesten blijven liggen en zich het beste met koud water konden wassen.110 Zijn 
argumenten werden breder geaccepteerd dan alleen binnen de verlichte burgerij. Dat blijkt 
onder meer uit het feit dat Van ’t Lindenhout soortgelijke argumenten gebruikte om de 
weesinrichting Neerbosch te promoten: die lag in de gezonde Gelderse lucht en wassen 
met koud water was gezond.111
Vanaf de jaren zestig ontstond er geleidelijk meer aandacht voor de ontwikkeling van 
peuters en kleuters. Dat kwam vooral door de toenemende bekendheid van het gedachte-
goed van de Duitse pedagoog Friedrich Fröbel (1787-1852). De pedagoge Elise van Calcar 
was het die vanaf de jaren zestig Fröbels werk meer bekendheid gaf in Nederland.112 Van 
Calcar en Fröbel stelden dat opvoeders rekening moesten houden met de natuurlijke 
ontwikkelingsfase waarin een kind zich bevond. Volgens Van Calcar was dat vooral de taak 
van vrouwen, want het moederschap en het opvoeden dat daarbij hoorde, zag zij als de 
bestemming van de vrouw. Liefde, geduld en zelfopoffering waren volgens haar vrouwelijke 
eigenschappen; voor vaders zag ze bij de opvoeding slechts een rol in de marge weggelegd. 

Met het idealiseren van de moederrol kwam zo, via Fröbel, vanaf de jaren zestig een flinke 
scheut Romantiek in het Nederlandse verlichte opvoedingsideaal terecht.113
Diverse onderwijzers aan openbare lagere scholen reageerden daar in de jaren negentig 
volgens Bakker op door aandacht te vragen voor de rol van de vader in de opvoeding. Een 
vader diende volgens hen leiding te geven aan het gezin in de snel veranderende maat-
schappij met industrialisatie, groeiende welvaart en veranderende sociale verhoudin-
gen, zoals bleek uit het toenemende aantal loondienstverbanden. Deugden als eenvoud, 
netheid, goede manieren en vooral zelfvertrouwen en zelfstandigheid legden vanaf de 
jaren tachtig meer gewicht in de schaal dan de oude idealen van zelfbeheersing, trouw en 
eerlijkheid. Vooral zelfvertrouwen en zelfstandigheid konden jongeren goed gebruiken in 
hun streven naar sociale stijging, waar zij dankzij de toenemende welvaart en het betere 
onderwijs nu meer kansen toe kregen.114

3.4.2 Pedagogische idealen van orthodox-protestanten
Veel orthodox-protestanten bleven vasthouden aan meer traditionele opvoedingsidealen. 
In de opvoeding draaide het bij hen om het stimuleren van het geloofsleven en het kweken 
van liefde voor Jezus. Uiteindelijk ging het hen om het eeuwig heil van kinderen en, daar-
mee verbonden, het verheerlijken van God tijdens hun leven op deze aarde met de kwali-
teiten die ze van Hem hadden gekregen.115 Met godsdienstonderwijs konden opvoeders 
niet vroeg genoeg beginnen, meenden zij, want kinderen waren bevattelijk voor geloofs-
zaken en voor de invloeden waartegen ze hen juist wilden beschermen. Met die opstelling 
gingen zij in tegen de gangbare opvatting onder verlichte protestanten dat geloofszaken 
voor kinderen te moeilijk waren.116
Vanuit hun geloofsovertuiging kenden orthodoxe protestanten een diep zondebesef dat 
hun opvoedkunde stempelde. “Voor de deugd als een abstract iets, vormen wij de kinderen 
niet”, meende Reveilman Æneas baron Mackay in 1849. “Deugdzame kinderen komen bij 
ons niet in den hemel. Wij leeren hun, dat zij zondaren zijn, en alleen door het bloed des 
Heeren kunnen worden gereinigd, en door den Heiligen Geest vernieuwd worden.”117 Van 
dat uitgangspunt getuigen geschriften van diverse aan het Reveil verwante auteurs, zoals 
Jan de Liefde en Ottho Gerhard Heldring, maar ook rechter mr. Justinus Jacob Leonard 
van der Brugghen (1804-1863) en de Waals-hervormde predikant Zubli.118 Sommigen 
onder hen, zoals De Liefde, werden in hun denken over opvoeding beïnvloed door de 
piëtistische Duitse theoloog en filantroop August Hermann Francke (1663-1727). Eind 
zeventiende eeuw had deze predikant een groot weeshuis gesticht en had hij zich intensief 
beziggehouden met opvoedingsvraagstukken.119 Ook Van ’t Lindenhout zou aan Francke 
een voorbeeld nemen bij het stichten van zijn weeshuis.
In door het Reveil beïnvloede kringen werd het moederschap als de hoogste roeping van 
de vrouw beschouwd. Er werd vooral lof toegezwaaid aan vrome moeders die zich volledig 
wijdden aan de opvoeding van hun kinderen.120 In de belangrijke rol die het moeder-
schap voor vrouwen innam, kwam de invloed van de Romantiek tot uiting, zoals dat ook 
zou blijken bij Van Calcar, die zelf ook door het Reveil was gevormd.121 In de Romantiek 
werden kinderen en de kindertijd meer dan tevoren geïdealiseerd. Kinderen zouden dicht 
bij de natuur staan en min of meer onschuldig zijn.122
In de onschuld van kinderen geloofden orthodox-protestantse pedagogen weliswaar niet, 
maar bijvoorbeeld Van ’t Lindenhout sprak wel in vergelijkbare bewoordingen over de 
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moederrol: “De vrouw, die haar geluk niet in de huiselijkheid, niet in haar kinderen zoekt 
en vindt, is een slechte vrouw. (…) Er is geen hooger kleinood, geen reiner geluk op aarden 
dan een tevreden familieleven.”123 Orthodox-protestantse pedagogen waarschuwden er 
wel voor om niet, zoals in de Romantiek, het gevoel van opvoeders de boventoon te laten 
voeren in opvoedingsvraagstukken. Dat zou kunnen leiden tot het idealiseren van het 
kinderlijke karakter en daardoor tot een te slappe, inconsequente opvoedingspraktijk. 
Kinderen, met hun zondige natuur, werden namelijk niet vanzelf deugdzame wezens.124 
Vandaar dat in de negentiende eeuw binnen orthodox-protestantse kringen werd geac-
cepteerd dat kinderen wel eens ongehoorzaam waren. Evenals een verlichte pedagoog 
als Locke, meenden orthodoxe protestanten dat ze bij de opvoeding rekening moesten 
houden met de leeftijd van en de ontwikkelingsfase waarin een kind zich bevond.125 De 
Liefde wees er bijvoorbeeld op dat kinderen niet overvraagd mochten worden.126

Bij orthodoxe protestanten stond de godsdienstig-zedelijke opvoeding centraal. Vanwege de 
erfzonde waren godsdienst en zedelijkheid volgens hen onverbrekelijk verbonden. Vernieu-
wing van het hart en daardoor deugdzaam leren leven, was pas mogelijk wanneer iemand 
geloofde en niet andersom, zoals dat in de verlichte pedagogiek werd geleerd. Gehoorzaam-
heid aanleren was daarbij essentieel in de opvoeding. Een goed opgevoed kind was een 
gehoorzaam kind, meenden veel orthodox-protestanten, want alleen door het aanleren van 
gehoorzaamheid zou het karakter van een kind goed kunnen worden gevormd. Dat zou het 
bewaren voor onbescheidenheid, onbeleefdheid en ontevredenheid. Maar vooral zou een 
gehoorzaam kind leren zich door de juiste godsdienstige invloed te laten vormen.127 
In het opvoedingsproces vervulden de ouders ook volgens orthodox-protestanten een 
cruciale rol. Vooral dat ouders consequent zouden handelen was van belang. Op dat punt 
stemden zij in met verlicht-protestantse pedagogen. Door een consequente houding van 
ouders zouden kinderen leren zich geboden en verboden eigen te maken, waardoor hun 
karakter werd gevormd. Door gewoontevorming zouden kinderen leren te wennen aan 
orde en regelmaat, gehoorzaamheid en hun plicht doen.128 Bij dit alles moesten ouders 
zich inspannen om de achting van hun kinderen te verdienen. Daarom moesten ze laten 
zien dat ze van hun kinderen hielden. Een té vertrouwelijke omgang was weer niet goed, 
want dat zou de autoriteit van de ouders schaden. Om dat gezag te kunnen handhaven, 
mochten in het uiterste geval ook lijfstraffen worden gegeven. Maar die lichamelijke straf 
moest dan wel rechtvaardig zijn, een voorwaarde die overigens voor alle straffen gold.129 
Een corrigerende tik op zijn tijd kon soms nodig zijn om de opvoeding tot goed christen te 
doen slagen. Alleen wanneer een kind door zijn ouders gedwongen werd tegen Gods wil te 
handelen, mocht het ongehoorzaam zijn.130
Binnen het orthodox-protestantisme legden Kuyper en zijn navolgers na 1880 in hun gere-
formeerde pedagogiek meer nadruk op absolute gehoorzaamheid van kinderen aan hun 
ouders. Gereformeerde pedagogen vergeleken de verhouding tussen ouders en kinderen 
met die tussen God en het volk Israël in de Bijbel. Straffen, ook lijfstraffen, waren volgens 
hen in de opvoeding van kinderen noodzakelijk. Die waren een uiting van liefde omdat het 
er om ging daarmee een kind op het juiste pad te brengen. De leiding van de opvoeding 
lag bij de vader, als hoofd van het gezin. Daarin onderscheidden gereformeerde pedagogen 
zich van de katholieke pedagogiek die rond 1900 opkwam. Daarin vormde de moeder de 
spil van het gezin.131

3.4.3 Heldring over opvoeding 
Een orthodox-protestantse pedagoog die veel invloed op Van ’t Lindenhout zou krijgen, 
was Heldring. “Hij was voor mij de godgezant, die mij inleidde in het werk der weezen”, 
schreef Van ’t Lindenhout bij Heldrings overlijden in 1876.132 Vanwege diens invloed op 
Van ’t Lindenhout ga ik iets uitgebreider in op Heldrings gedachten over opvoeding. 
Daarbij maak ik, behalve van enkele werken van Heldring zelf, gebruik van een overzicht 
van Heldrings pedagogiek uit 1886 van de hoogleraar theologie Josué Jean Philippe 
Valeton (1814-1906).133
Heldring zette zich af tegen wat hij ‘geïmproviseerde opvoedkunde’ noemde. Daarmee 
bedoelde hij vooral het ondoordachte reageren op kinderen, zoals dat enerzijds tot uiting 
kwam in het te veel toegeven en anderzijds in het te streng optreden van ouders.134 Goede 
opvoeding zou zich moeten uiten in groot geduld van de ouders, hoe moeilijk hen dat 
soms ook viel. “Alle opvoeding is lijden, strijd, tucht, zelfverloochening – aan het eind is 
het: geduld. Gij zult u niet lang in dit gebied bewegen of gij zult wel moeten zeggen: hier 
is hooger macht en hooger wijsheid noodig. Sla dan het woord Gods open en zie eens na 
wat dáár de ware opvoeding is.”135 En daar kwam dan de Bijbelse opvoeding uit voort, waar 
volgens Heldring uiteindelijk alle opvoeding op gericht moest zijn. Bijbelse opvoedkunde 
betekende voor hem het vormen van mensen naar Gods beeld, zodat ze goede werken 
zouden doen. Dat zou bij kinderen alleen mogelijk zijn door het lezen en vertellen van 
Bijbelverhalen.136 Die verhalen hielpen kinderen te onderscheiden waar het op aan kwam 
in het leven, omdat zij van nature goed aanvoelden wat goed en fout was. Uiteindelijk zou 
Bijbelse opvoeding volgens Heldring leiden tot “karaktervorming, wilsvorming, levens-
voorbereiding en tot ware gehoorzaamheid” en tot “eenswillendheid” met God. Volgens 
Bakker werd met dat laatste het belang van gehoorzaamheid extra benadrukt.137

Bijbelse opvoedkunde was volgens 
Heldring een zaak van het hart. Alleen 
door de heilige Geest zou die volgens 
hem, via de Bijbel, te verwezenlijken zijn. 
Vandaar dat er in Talitha Kûmi dage-
lijks met de kinderen uit de Bijbel werd 
gelezen. Het effect daarvan was volgens 
Heldring onder meer dat het geweten van 
kinderen hen niet met rust liet en ze spijt 
kregen van hun verkeerde daden.138
Met Wichern stemde Heldring in dat 
een opvoeder zich op elk kind afzon-
derlijk diende te richten, ook al was het 
kind “nog zoo slecht”.139 Dat kon het 
beste binnen het eigen gezin gebeuren 
omdat dat de natuurlijke, door God zelf 
aangewezen plaats voor opvoeding van 
kinderen was.140 Daarin stemde zijn 
ideaal overeen met dat van verlichte 
pedagogen, zoals de schoolmeester Jan 
Geluk (1835-1919) in 1882 liet zien in zijn 

Ds. Ottho Gerhard Heldring, Reveilvoorman, leermeester van 
Van ’t Lindenhout en stichter van de Heldringgestichten. 
(HDC, Amsterdam)
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standaardwerk, het Woordenboek voor opvoeding en onderwijs.141 Pas wanneer opvoeding 
in het eigen gezin onmogelijk bleek, was heropvoeding in een gesticht de beste optie, al 
bleef dat volgens Heldring een noodzakelijk kwaad. In zijn opvoedingstehuizen wilde hij 
daarom dat zoveel mogelijk de gezinssituatie werd weerspiegeld.142

Heldring realiseerde zich dat in de opvoeding het hoge ideaal van een christelijke, liefdevolle 
opvoeding maar zeer ten dele kon worden verwezenlijkt.143 Het beste zou dat nog bereikt 
kunnen worden door het instellen van een duidelijke huisorde en een vaste dagelijkse gang 
van zaken. Wanneer in een instelling vanuit dat uitgangspunt werd gewerkt, zou ieder kind 
tot zijn recht kunnen komen.144 Gelukkig hadden moeders volgens hen een natuurlijke 
aanleg tot orde en planden ze zaken op vaste momenten. Een onrustig, ongedurig kind zou 
in een omgeving van orde en gehoorzaamheid automatisch al enigszins worden getemd.145
Een van de belangrijkste, maar tegelijk een van de moeilijkste taken in de opvoeding, 
was volgens Heldring het streven om “den ongebroken wil der kinderen, waarvan ze zelf 
slaven zijn, te verbreken”. Een kind kan van nature namelijk niet anders dan verkeerd 
doen, meende de predikant. “Immers er is een booze wil in vele kinderen allengskens 
alzoo versterkt, dat niet zij, maar de booze wil in hen heerschappij voert. Het kind kan 
niet anders. Het vermag den eigen wil niet te breken.”146 Door een tactvolle, zachtmoedige 
opvoeding, moest de opvoeder proberen een kind bij te sturen. Alleen in het uiterste geval 
zouden straffen effect kunnen sorteren, meende Heldring, maar dan alleen wanneer die in 
verhouding zouden staan tot het bedreven kwaad en met het doel om erger overtreding te 
voorkomen. Onverbrekelijk verbonden met het geven van een straf was voor hem wel dat 
kinderen oprecht schuld zouden belijden.147
Heldrings centrale uitgangspunt was dat alleen de christelijke liefde in staat is tot persoon-
lijke opvoeding. Het draait daarbij om het creëren van een band tussen de harten van de 
opvoeder en het kind.148 Evenals Wichern probeerde Heldring het goede bij kinderen op te 
merken. Dat was volgens hem vooral belangrijk omdat veel zonden van kinderen een reactie 
waren op het gedrag van opvoeders. Door terug te grijpen op liefdevolle aandacht, zou het 
kind zijn schuld erkennen en gehoorzaam zijn. Voor Heldring was het leren van gehoorzaam-
heid erg belangrijk. Voor de meisjes en vrouwen in zijn gestichten impliceerde dat dat ze tot 
inkeer moesten komen en beseffen hoe belangrijk boetedoening was.149 Om dat te bereiken, 
meende hij, was het bij opvoeding belangrijk juist zo min mogelijk geboden uit te vaardigen. 
Dat zou het kind meer ruimte bieden voor persoonlijke ontwikkeling, want zonder vrijheid 
was er volgens hem eerder sprake van africhten dan van opvoeden.150 Tegelijk stelde hij dat de 
opvoeders vanwege hun liefdevolle benadering ook gehoorzaamheid van kinderen mochten 
verwachten; gehoorzaamheid aan Gods gebod zoals dat volgens hem in de Bijbel stond, wel 
te verstaan. Door een kind de wet in de Bijbel te leren, hielp een opvoeder het kind aan het 
belangrijkste voor zijn verdere leven dat er bestond: liefde voor Jezus.151

3.5 Nederlandsch Mettray en de gestichten van Heldring  
Enkele van de eerste nieuwe residentiële instellingen waarin verlicht-protestantse, dan 
wel orthodox-protestantse opvoedingsidealen werden nagestreeft, zouden de bekendste 
van het land worden. De initiatiefnemers hiervan waren Suringar, Heldring en pater 
Petrus Johannes Hesseveld (1806-1859). Suringar was de oprichter van het verlicht-
protestantse Nederlandsch Mettray, Heldring stichtte naast meisjesgestichten bij Zetten 

ook het doorgangshuis voor jongens bij Hoenderloo. Hesseveld zette zich in voor het in 
1843 opgerichte Sint Aloysiusgesticht voor verwaarloosde jongens in Amsterdam. Zelf 
richtte hij in 1852 de landbouwkolonie De Heibloem in het Limburgse Heythuizen op en 
het meisjesgesticht De Voorzienigheid in Amsterdam – een van de vele meisjesgestichten 
met die naam.152 De instellingen van Suringar, Heldring en Hesseveld maakten deel uit 
van een, vooral na 1850, snel groeiende, internationale keten van residentiële instellingen. 
In het vervolg van deze studie vergelijk ik de gang van zaken in Neerbosch met de opvoe-
dingspraktijken in Nederlandsch Mettray, en in mindere mate met die in de gestichten 
van Heldring. Vandaar dat hieronder een uitgebreidere beschrijving volgt van deze beide 
instellingen.

3.5.1 Opvoeding en onderwijs in Nederlandsch Mettray
Nederlandsch Mettray is de belangrijkste residentiële instelling die vanuit het gedachte-
goed van het Nut werd opgericht. Suringar, zoon van een wijnhandelaar uit Leeuwarden, 
was betrokken bij tientallen filantropische initiatieven en werd een van de bekendste 
filantropen van zijn tijd. De faam van Nederlandsch Mettray strekte zich uit tot in het 
buitenland, onder meer doordat Suringar veel contacten onderhield met filantropen 
buiten Nederland.153 Na zijn overlijden bleek dat hij in zijn leven lid was geweest van maar 
liefst 69 verschillende filantropische organisaties. Suringar, prominent lid van het Nut, 
was in 1823 onder meer een van de oprichters van het Genootschap tot Zedelijke Verbete-
ring der Gevangenen.154 Binnen het Nut werd hij, dankzij zijn inspanningen om het lager 
onderwijs te verbeteren, als autoriteit op onderwijsgebied beschouwd.155 Na zijn verhui-
zing naar Amsterdam in 1840, kwam hij als diaken van de Amsterdamse Nederlands-
hervormde gemeente in aanraking met de armoede in de hoofdstad.156 Zijn ervaringen in 

Meubelmakersleerlingen in Nederlandsch Mettray rond 1880, toen het aanbod aan ambachtsopleidingen was verbreed 
zoals op Neerbosch. (Intermetzo, archief Nederlandsch Mettray)
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Amsterdam, gecombineerd met de reizen die hij in de jaren veertig door Europa maakte – 
hij bezocht onder meer Das Rauhe Haus en Mettray – inspireerden hem tot het oprichten 
van Nederlandsch Mettray in 1851.157  
Suringars bekendheid binnen de verlicht-protestantse elite, de steun door de toplaag 
uit die kringen en de persoonlijke instemming van koning Willem II, verklaren volgens 
Dekker het succes van Nederlandsch Mettray. Dat succes werd bevorderd door de professi-
onele organisatie die Suringar rond deze instelling opbouwde, met een algemeen bestuur, 
een dagelijks bestuur en tientallen lokale afdelingen die de instelling ondersteunden. De 
afdelingsleden waren veelal mensen die beroepshalve te maken hadden met sociale en 
pedagogische problemen in hun woonplaats. Onder hen bevonden zich veel onderwijzers 
en predikanten. De vereniging achter Nederlandsch Mettray groeide uit tot 2500 leden 
in 1865, om in de jaren daarna te dalen tot ongeveer duizend in 1902.158 Suringar zelf 
heeft nooit in de landbouwkolonie gewoond. Daardoor had hij veel minder rechtstreekse 
bemoeienis met de opvoeding van de jongens dan Van ’t Lindenhout, die als oprichter en 
directeur temidden van de wezen woonde.
In Nederlandsch Mettray woonden alleen jongens. Dat was het belangrijkste element 
waarin de instelling verschilde van Neerbosch. De jongens van Nederlandsch Mettray 
waren geen criminelen. Wel waren ze, anders dan de meeste jongens van Neerbosch, in 
aanraking geweest met de politie, maar zonder dat ze waren veroordeeld. Suringar had 
zich met tegenzin tot deze doelgroep beperkt. Dat hij daar toch voor had gekozen, kwam 
doordat een van zijn belangrijkste geldschieters, Christiaan Dirk Schüller (1820-1860), als 
voorwaarde had gesteld dat het gesticht slechts verwaarloosde, niet-criminele jongens van 
protestants-christelijke huize zou opnemen. Nederlandsch Mettray leek daardoor uitein-
delijk meer op Das Rauhe Haus dan op het Franse Mettray bij Tours. In een aantal opzich-
ten vormden de jongens van Nederlandsch Mettray een afwijkende groep in vergelijking 
met hun leeftijdgenoten. Fysiek waren ze vaak klein van stuk, maar wel gezond. Waar 
ze volgens degenen die hen aanbrachten vooral mee te kampen hadden, waren morele, 
verstandelijke en maatschappelijke problemen.159 Daarmee voldeden de jongens aan de 
criteria die voor ‘verwaarloosde’ kinderen golden.
Tijdens het heropvoedingsproces lag in Nederlandsch Mettray de nadruk op moreel-
religieuze vorming, conform de verlicht-protestantse uitgangspunten van het Nut. Het 
uiteindelijke opvoedingsdoel was dat de jongens eenvoudige en godsvruchtige ambachts-
lieden zouden worden die van nut waren voor de maatschappij. De jongens zouden zich 
daarin moeten weten te redden en zich daarbij goed bewust moeten zijn van hun stand. 
Dan zouden ze zich kunnen verzoenen met de armoedige levensomstandigheden waarin 
ze zouden leven.160 

Panoptische technieken
Zowel de doelstelling als de pedagogische aanpak van Nederlandsch Mettray kwamen 
grotendeels overeen met die in penitentiaire jeugdinrichtingen. Dat hoeft niet te 
bevreemden, aangezien Suringar in zijn methodiek veel had overgenomen van Demetz, 
die expliciet voor heropvoeding van criminele jongens had gekozen. Daarnaast maakte 
Suringar gebruik van de ervaringen die vanaf de jaren dertig waren opgedaan in de eerste 
Nederlandse penitentiaire jeugdinrichtingen. Daarbij valt vooral te denken aan de discipli-
nerende, ‘panoptische’, technieken. Die waren erop gericht jongens niet alleen te straffen, 

maar ook te normaliseren, ofwel te “genezen” met behulp van vaste regels, rituelen en 
ceremonieën. Daarmee konden toezichthouders de orde handhaven en het gedrag van de 
jongens verbeteren.161
Om te zien hoe zij in verschillende situaties functioneerden, dienden de jongens op een en 
dezelfde dag in verschillende soorten verbanden samen te leven. ’s Morgens vroeg begon-
nen ze binnen een gezinssituatie in de ‘familiewoning’ met wassen en aankleden. Bij het 
appél dienden ze zich op te stellen als een peloton, moesten ze marcheren en werd hun 
kleding geïnspecteerd. Vervolgens ontbeten ze weer in familieverband en bezochten ze in 
dit verband ook de kerk. Na het ontbijt vormden de jongens zich om tot werk- en onder-
wijseenheden. Ze stonden permanent onder toezicht van het personeel dat hen, waar 
nodig, in toom hield. Het gedrag en de vorderingen van de jongens werden nauwkeurig 
gevolgd en geregistreerd. Die registratie vormde de basis voor het verstrekken van infor-
matie over hen aan de verschillende afdelingen van de vereniging achter Nederlandsch 
Mettray en aan mensen die om inlichtingen vroegen nadat een jongen de instelling had 
verlaten.162

De pedagogische verhoudingen in Nederlandsch Mettray veranderden in de eerste vijftig 
jaar van haar bestaan langzaam. In de jaren vijftig, zestig en zeventig was de opvoeding 
vooral gericht op zachtheid, liefde en affectie in de relatie tussen personeel en kinderen. 
In de praktijk bleek dat niet bij alle jongens even goed te werken, want sommige pupillen 
kregen liever een pak slag dan dat ze een gewetensonderzoek moesten ondergaan waar-
bij ze gevoelsmatig met de billen bloot moesten. De leiding van Nederlandsch Mettray 
streefde in die periode naar een ‘gezinsbenadering’, zodat de jongens in een zo normaal 
mogelijke situatie werden opgevoed.
Halverwege de jaren zeventig kwam er langzaamaan meer nadruk te liggen op orde, tucht 
en gezag. Een samenloop van omstandigheden was reden om de teugels aan te trekken: er 
trad in 1874 een nieuwe directeur aan, Andries Meeter (1817-1889), en rond die tijd kwam 
er een aantal extra moeilijke jongens naar Nederlandsch Mettray.163 Na het, vanwege de 
bestaande onrust onder de jongens, gedwongen vertrek van Meeter in 1884, bracht een 
strenger opvoedregime meer rust in de instelling. Een vergelijkbare pedagogische ontwik-
keling vond in de jaren tachtig plaats in heropvoedingsgestichten in andere Europese 
landen. Deze pedagogische veranderingen hadden in Nederlandsch Mettray verstrekkende 
gevolgen. In 1880 werden de bestaande afzonderlijke familievoorzieningen er samenge-
voegd tot grote slaapzalen. Daarmee maakte de directie volgens Dekker een einde aan “de 
illusie” dat in de landbouwkolonie gezinsopvoeding plaatsvond binnen een residentieel 
kader; een illusie die dertig jaar lang had standgehouden.164
Een verklaring voor het veranderende pedagogisch klimaat die Dekker noemt, is dat 
Nederlandsch Mettray vanaf de jaren tachtig steeds meer als eindstation werd gezien voor 
jongens met opvoedingsmoeilijkheden, van wie velen ook leermoeilijkheden hadden.165 
Hierdoor kwamen er meer kinderen van “laag gehalte” wonen, waarmee jongens met een 
lager IQ dan voorheen bedoeld zullen zijn. Het gewone lager onderwijs in de landbouw-
kolonie maakte daarom in de jaren tachtig plaats voor buitengewoon lager onderwijs. 
Dekker ziet als een oorzaak voor de toename van deze categorie jongens in Nederlandsch 
Mettray de internationale depressie in die periode, waardoor de werkgelegenheid afnam. 
Maar een duidelijk verband tussen beide ontwikkelingen noemt hij in zijn studie niet.166
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Dat er eind jaren negentig steeds meer jongeren met gedragsproblemen in Nederlandsch 
Mettray woonden, kwam volgens de directie doordat toen minder snel plaatsing voor 
jongens werd aangevraagd. Dat gebeurde vaak pas wanneer het gedrag van een jongen zo 
problematisch was geworden dat er geen pleeggezin meer te vinden was dat hem wilde 
opnemen. Vaak zou hij naar een rijksopvoedingsgesticht gezonden zijn wanneer de vereni-
ging Pro Juventute niet tussenbeide zou zijn gekomen en de jongens naar Nederlandsch 
Mettray had gezonden.167 Pro Juventute was een vereniging die zich richtte op ondersteu-
ning van criminele jongeren.
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat er sprake was van een grijs gebied in de doelgroepen 
van residentiële instellingen als Nederlandsch Mettray en penitentiaire jeugdinstellingen. 
Maar wat hier vooral van belang is, is dat in de jaren 1863 tot 1903, de periode waarin ik 
Neerbosch met Nederlandsch Mettray vergelijk, deze laatste instelling zich ontwikkelde 
tot een opvoedingsgesticht met relatief veel jongens met leer- en opvoedmoeilijkheden en 
dat er een strenger opvoedingsklimaat ontstond.

3.5.2 Opvoeding en onderwijs in Heldrings gestichten
In dezelfde periode als Suringar verdiepte Ottho Gerhard Heldring zich in de zorg voor 
verwaarloosde kinderen. Aanvankelijk voelde de predikant zich nog aangetrokken tot 
het Nut, maar in 1839 koos hij voor een orthodox-christelijke koers. Het Nut was vervol-
gens, naar zijn maatstaven, juist te weinig orthodox-protestants. Evenals Suringar deed 
Heldring inspiratie op bij onder meer Wichern.168 Hij bezocht Das Rauhe Haus in 1850 
om van Wichern te vernemen of zijn werk wel te vatten was onder de noemer ‘christe-
lijke filantropie’. Heldring zocht daarbij antwoord op vragen als: Wat verstond Wichern 
precies onder Innere Mission, de Inwendige Zending? Was dat hetzelfde als christelijke 
filantropie? Wilde Wichern er misschien een nieuwe kerk mee stichten of wilde hij de oude 
kerk herstellen? En hoe keek de Duitse predikant tegen het geloof aan? Voordat Heldring 
ergens anders over kon spreken, moest hij weten of deze “slechts Gods woord in de Bijbel 
vond, of den Bijbel zelve als Gods woord hoogachtte”.169 Houkes concludeert op basis van 
Heldrings weergave van zijn gesprek met Wichern dat Heldring eerst wilde vaststellen of 
Wichern wel rechtzinnig genoeg was. Aan Wicherns activiteiten in Das Rauhe Haus kon 
hij blijkbaar niet afzien of deze wel of niet orthodox-christelijk waren. Vooral de inténtie 
achter filantropie was voor Heldring belangrijk. Wilde filantropie christelijk zijn, dan 
moest die voor hem gebaseerd zijn op een orthodox-protestantse geloofsovertuiging.170
Twee jaar voor zijn reis naar Hamburg had Heldring in 1848 in Zetten Asyl Steenbeek 
gesticht. Dat was een instelling voor opvang van meerderjarige ‘boetvaardige gevallen’ 
vrouwen, oftewel prostituees die graag een ander leven wilden gaan leiden. In 1851 opende 
hij in Hoederloo een doorgangshuis voor verwaarloosde jongens en in 1856 in Zetten het 
gesticht Talitha Kûmi, bedoeld voor verwaarloosde meisjes onder de 16. Een vierde 
gesticht van Heldring, eveneens in Zetten gevestigd, was het in 1863 geopende Bethel. 
Deze instelling was bestemd voor verwaarloosde meisjes vanaf 15 jaar die het risico liepen 
om in de prostitutie te belanden.171 Met het oprichten van diverse tehuizen maakte 
Heldring dus onderscheid in doelgroepen. Hij kon daardoor specifieke, gedifferentieerde 
hulp bieden aan verschillende groepen jongens, meisjes en vrouwen.172 Evenals Suringar 
vestigde Heldring zich niet dicht bij een van zijn gestichten, maar bleef hij wonen in 

Hemmen, waar hij predikant was. Zijn woonplaats was wel dicht bij Zetten, zodat hij meer 
bemoeienis met de gang van zaken zal hebben gehad dan Suringar. 

De meisjes en vrouwen uit de verschillende tehuizen in Zetten werden van elkaar geschei-
den gehouden om te voorkomen dat ‘lichtere gevallen’ besmet werden door mensen die 
in zedelijk opzicht dieper waren gezonken. Opmerkelijk is dat in de Zettense gestichten 
ook heropvoeders zelf van schuldbesef werden doordrongen. Heldring stelde namelijk 
dat zij als lid van de maatschappij medeverantwoordelijkheid droegen voor het kwaad dat 
daarin bestond.173 Om de opvoeding van de meisjes te laten slagen, verwachtte hij van zijn 
medewerksters dat zij “eenvoudige, godvruchtige Christinnen” waren, “die uitmunten in 
nederigheid en dienende liefde”.174
In Talitha Kûmi werd de huisorde bepaald door verschillende soorten bezigheden van de 
meisjes, zoals koken, afwassen, de was doen en mangelen. Hun bezigheden werden om de 
drie maanden gewisseld. Meisjes die in minder gewilde werkzaamheden hun best hadden 
gedaan, kregen als beloning het meest gewilde werk. Het meest eervolle was het werken in 
het huis van de directie. Het werken in de tuin, zoals aardappels rooien, was bedoeld om 
het lichaam te harden. Daarvoor zou de “frissche Geldersche lucht” zeer geschikt zijn.175 
Daarmee stemde ook Heldring in met het onder meer door Locke en Rousseau beïnvloede 
verlichtingsideaal van opvoeding in de natuur.
Het handhaven van een duidelijke huisorde was volgens Heldring het belangrijkste 
opvoedingsinstrument om kinderen slecht gedrag af te leren. Daarbij kon het dagelijks uit 
de Bijbel lezen dienen om bijvoorbeeld stelen tegen te gaan. Bij dat laatste hielp ook het 
bij de meisjes inprenten van een sterk besef van het recht van eigendom. In de tehuizen 

Talitha Kûmi, het gesticht van Heldring voor verwaarloosde meisjes onder de 16 jaar. 
(Illustratie uit Gerdes, Christelijke philantrophie in Nederland (1880))
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moesten zij daarom alles wat zij kregen bewust tot hun eigendom maken en zelf beheren, 
van hun klompen tot hun nachtkleding. Daarom werden ook al hun bezittingen genum-
merd. In Heldrings gestichten werd daarnaast veel aandacht geschonken aan zang. Dat 
zou de kinderen beschaven en het ruwe karakter verzachten. Hierin stemde de aanpak van 
Heldring overeen met die van Wichern.176
Conform Heldrings uitgangspunten kende Talitha Kûmi voor negentiende-eeuwse begrip-
pen een relatief mild strafklimaat. Welke straf een meisje er kreeg, was afhankelijk van 
de ernst van de bepaalde situatie en bleef bij voorkeur beperkt tot een straf die op het 
gemoed werkte. Bij slecht gedrag varieerde dat van het inhouden van een, normaal wel 
geschonken, cadeautje tot, in het uiterste geval, slaag. Maar dat laatste gebeurde alleen 
bij ernstige overtredingen, zoals bij diefstal. Als een van de strengste straffen ervoeren de 
meisjes het zondags in gewone kleren moeten lopen.177
Om de slagingskans van de opvoeding in zijn gestichten zo groot mogelijk te maken, 
sneed Heldring net als Suringar welbewust de band door met het oude milieu van de 
kinderen. Van familie verwachtte hij namelijk tegenwerking bij de heropvoeding.178 
Wanneer een kind het zo goed had gehad bij zijn familie, redeneerde hij, dan had het 
er moeten blijven. Door contact met familie te onderhouden, zou het opnieuw slechte 
invloed ondergaan.179 Op dit punt verschilde hij diametraal van Wichern, die de band 
met de ouders van zijn pupillen juist aantrok in de hoop zo niet alleen de kinderen in Das 
Rauhe Haus, maar hele gezinnen te kunnen redden.180

Ondanks hun verschillende visies op het leven en de rol van het geloof daarin, deelden 
Heldring en Suringar veel opvoedkundige opvattingen en waardeerden ze elkaars werk.181 
Pedagogische opvattingen waarin ze overeen stemden, betroffen het gezin als het belang-
rijkste element in de opvoeding en het streven kinderen te leren leven conform burgerlijke 
fatsoensnormen. Dat zou het beste bereikt kunnen worden in een veilige omgeving in 
een godvrezend gezin onder leiding van een liefhebbende vader en moeder. Daarbij lag de 
nadruk op het vormen van het geweten van kinderen. Niet alleen hun gedrag was belang-
rijk, maar ook hun innerlijke overtuiging die tot het juiste gedrag leidde. Bij de vorming 
van deze opvoedkundige ideeën was tot het einde van de negentiende eeuw in Nederland 
geen sprake van een wetenschappelijke benadering van de pedagogiek. Deskundigen 
baseerden zich op praktische ervaringen of op hun geloof. Velen, onder wie protestants-
christelijke opvoeders, hadden zelfs een afkeer van pedagogische theorie.182
Zowel in Nederlandsch Mettray als in de gestichten van Heldring werden kinderen ervan 
doordrongen dat ze na voltooiing van hun opvoeding in de maatschappij een positie in 
de lagere standen zouden innemen.183 De opleiding van jongens in Nederlandsch Mettray 
en van meisjes in Zetten, bereidde hen voor op een maatschappelijke positie die bij hun 
stand paste. Eenzelfde verklaring als die Dekker geeft voor het succes van Nederlands 
Mettray, namelijk de steun van de verlicht-protestantse elite, zou voor Heldrings instellin-
gen kunnen gelden. Ook die werden ondersteund en gefinancierd door de elite, namelijk 
het orthodox-protestantse deel daarvan dat zich tot het Reveil voelde aangetrokken en 
de pedagogische en theologische uitgangspunten van Heldring deelde. De vraag is of deze 
verklaring van Dekker ook opgaat voor de sterke groei van de weesinrichting Neerbosch, 
die door datzelfde Reveil werd beïnvloed en door deels dezelfde achterban werd gesteund. 

3.6 Onderwijsvernieuwingen
De nieuwe opvoedkundige, door de Verlichting beïnvloede idealen kregen vanaf de acht-
tiende eeuw veel invloed in het onderwijs.184 In Nederland wonnen vanaf de Franse Tijd 
nieuwe onderwijsconcepten van de filantropijnen aan invloed. Geïnspireerd door Lockes 
en Rousseaus opvoedkundige ideeën was deze stroming in de verlichtingspedagogiek in 
de achttiende eeuw gaan experimenteren met nieuwe onderwijsmethoden.185 Veel van 
hun pedagogische en didactische werken werden in het Nederlands vertaald en op scholen 
ingevoerd.186 Ook in Neerbosch kregen de nieuwe onderwijsmethoden invloed, al was het 
maar doordat veel vernieuwingen verplicht waren gesteld in de onderwijswet van 1857. 
Daarom ga ik in deze paragraaf in op onderwijsvernieuwingen in de negentiende eeuw. 
Hoe die vernieuwingen in de onderwijswetten van 1857, 1878 en 1889 werden opgenomen, 
hangt samen met de schoolkwestie. Daarom besteed ik ook daar aandacht aan.

3.6.1 Didactische vernieuwingen
Belangrijk bij de filantropijnen en hun Nederlandse navolgers was het, sterk door Locke 
benadrukte, belang van aanschouwelijk, op ervaring gericht onderwijs. Daarin gaven zij veel 
aandacht aan de natuurlijke ontwikkeling van kinderen en aan het belang van zintuiglijke 
waarnemingen. In navolging van Locke meenden zij dat vooral ruiken, proeven, voelen, zien 
en horen kinderen hielpen in hun leerproces.187 Een Nederlandse onderwijzer die verlichte 
inzichten in zijn lesmethoden verwerkte en waarvan bekend is dat die op de lagere school 
van Neerbosch werden gebruikt, was Roelf Gerrit Rijkens (1795-1855). Hij was leraar aan 
de Rijkskweekschool in Groningen. Rijkens maakte in zijn lessen intensief gebruik van 
zintuiglijke ervaringen en onder zijn leiding leerden kinderen met een nieuwe, op ervarin-
gen gerichte leermethode hun omgeving ontdekken.188 De principes van aanschouwelijk 
onderwijs paste Rijkens ook toe op het rekenonderwijs. Begin jaren dertig ontwikkelde hij 
een rekenmethode die aansloot bij het Duitse hoofdrekenonderwijs. Daarvan was hij onder 
de indruk geraakt vanwege de goede resultaten die ermee werden geboekt. Naderhand paste 
hij zijn methode aan de ideeën aan van de Duitse muziekpedagoog Ernst Julius Hentschel 
(1804-1875), wiens standaardwerk over rekenen in 1842 verscheen.189
Zowel Hentschel als Rijkens hanteerden in hun rekenonderwijs het aanschouwelijk onder-
wijsprincipe. Rijkens koos in zijn rekenopgaven bijvoorbeeld voor het gebruik van knik-
kers en appels om kinderen te leren tellen. Dat hij veel aandacht gaf aan hoofdrekenen was 
omdat een kind volgens hem eerst een som uit zijn hoofd moest kunnen uitrekenen voordat 
hij die op mocht schrijven. Een belangrijk middel daarbij was het uit het hoofd leren van 
de tafels van vermenigvuldiging.190 De aandacht voor het hoofdrekenen werd door andere 
onderwijzers overgenomen, wat in de jaren vijftig onder meer resulteerde in een serie 
sommenboekjes van de Weesper schooldirecteur Anne Leonard Boeser (1821-1885).191
Zowel de boekjes van Boeser als de rekenmethode van Hentschel-Rijkens werden op de 
lagere school van Neerbosch gebruikt. Hoewel orthodoxe protestanten weinig moesten 
hebben van verlichte opvoedingsidealen, gebruikten ze in hun onderwijs wel de op die 
pedagogiek geënte lesboeken en lesthoden. Evenals de filantropijnen vonden ze het 
belangrijk, bleek bij de beschrijving van de orthodox-protestantse opvoedkundige ideeën, 
om in het onderwijs aan te sluiten bij de geschiedenis en de natuur.
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3.6.2 De schoolkwestie en onderwijsvernieuwing
Terwijl ze lesmethoden wel overnamen, namen orthodox-protestanten afstand van de 
centrale plaats die de deugd en het vormen van kinderen tot goede staatsburgers innamen 
in de verlichtingspedagogiek. Dat streven kwam sterk tot uiting in de onderwijswet van 
1806 en in het onderwijs op de openbare scholen.192 In die wet was ook het onderscheid 
tussen het openbaar en bijzonder onderwijs vastgelegd. Het onderscheid tussen beide was 
dat openbaar lager onderwijs werd bekostigd door de lokale overheid, terwijl bijzondere 
scholen, die door particulieren werden opgericht en bestuurd, uit eigen middelen moes-
ten worden betaald.193 Hoe dit onderscheid in de praktijk verder uit zou werken, was bij 
invoering van de wet nog onduidelijk. De schoolkwestie, of schoolstrijd waar het over de 
politieke kant van de zaak gaat, draaide om dit verschil en speelde zich af tussen confes-
sionele en liberale partijen.
Het eerste pijnpunt voor veel orthodoxe protestanten en katholieken was dat alleen na 
toestemming van de lokale overheid een bijzondere school mocht worden opgericht. De 
overheid kon daardoor de groei van het aantal particuliere scholen tegenhouden, onder 
meer met als argument dat de kwaliteit daarvan vaak te wensen overliet.194 Op gods-
dienstig vlak werd de schoolkwestie daarnaast gevoed door bezwaren van katholieken en 
orthodox-protestanten tegen het verlicht-protestantse godsdienstonderwijs.195
Het conflict dat in de onderwijswet van 1806 verborgen lag, openbaarde zich in de jaren 
veertig. Dat kwam doordat het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs 
steeds meer werd ervaren als een vorm van achterstelling en oneerlijke concurrentie. Voor 
katholieken ging het daarbij vooral om de déprotestantisering van de openbare school; 
voor orthodox-protestanten was het belangrijkste streven dat ze de openbare school juist 
een protestantser karaker wilden geven. Maar de overheid streefde naar een uniform, 
gecentraliseerd onderwijsstelsel dat de nationale eenheid diende te bevorderen. Daarom 
was het onder meer verboden om op scholen uit de Bijbel te lezen en leerstellig gods-
dienstig onderwijs te verzorgen.196 Dat gold bijvoorbeeld onderwijs uit de Heidelbergse 
catechismus, die orthodox-gereformeerden juist veel gebruikten.197
Deze tegenstellingen vonden een voorlopige oplossing in een onderwijsartikel in de 
grondwet van 1848. Daarin werd de vrijheid van onderwijs vastgelegd, maar de praktische 
uitwerking ervan moest nog worden vormgegeven.198 Die kwam in 1857 tot stand, toen het 
parlement de onderwijswet aanvaardde van minister Van der Brugghen. Met de nieuwe 
wet in de hand mochten ouders een eigen schoolvereniging oprichten waarmee ze vervol-
gens een bijzondere school van hun eigen geloofsrichting konden opzetten. Op dergelijke 
bijzondere scholen mocht, in tegenstelling tot openbare, wel godsdienstonderwijs worden 
gegeven.199 Wat niet veranderde, was dat het bijzonder onderwijs verstoken bleef van 
overheidssubsidie. Dat was overigens zo geregeld omdat zowel liberalen als confessionele 
partijen daartegen hadden gestemd. Volgens de liberalen zou dat ongrondwettig zijn, 
terwijl katholieke en protestantse parlementariërs met de staatssubsidie ook de gevreesde 
staatsinvloed op het onderwijs mee zagen komen.200
Door de onderwijswet van 1857 groeide langzaamaan het percentage kinderen dat bijzondere 
scholen bezocht. Die groei bleef beperkt, omdat voor ouders het openbaar onderwijs veel 
goedkoper was. In tegenstelling tot het bijzonder onderwijs hoefde het namelijk geen kosten-
dekkend schoolgeld te heffen dankzij financiële bijdragen van de lokale overheid. Daarbij 

kwam dat kinderen van armen voortaan vrijgesteld waren van het betalen van schoolgeld op 
openbare scholen, terwijl aan bijzondere scholen wel kosten waren verbonden.201

Kwaliteitsverbeteringen in het onderwijs
De onderwijswet van 1857 bevorderde ook de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 
Die verbeteringen werden bereikt door uitbreiding van het aantal verplichte vakken en 
bepalingen met betrekking tot de klassengrootte. Naast de basisvakken lezen, schrijven en 
rekenen, werden geschiedenis, aardrijkskunde, kennis der natuur, zingen, en ‘vormleer’, een 
combinatie van meetkundig rekenen en tekenen, verplicht. Daarnaast werden facultatieve 
vakken ingevoerd, zoals moderne talen, handwerken en, in navolging van Duitsland en dan 
vooral Pruisen, ook gymnastiek. Dat was in Duitsland onder invloed van onder meer de 
filantropijnen als schoolvak ingevoerd.202 Ook op organisatorisch vlak werden verbeteringen 
doorgevoerd. Wanneer klassen meer dan zeventig leerlingen telden, moest de onderwijzer 
een kwekeling inschakelen. Telde een school meer dan honderd leerlingen, dan was een 
hulponderwijzer verplicht.203 Daarnaast werd er een minimumsalaris ingevoerd. Voor een 
hoofdonderwijzer bedroeg dat 400 gulden per jaar met vrije woning en tuin.204
Met de onderwijswet van 1878 werden verdere verbeteringen doorgevoerd. Allereerst 
stelde de wet hogere eisen aan het onderwijs en aan de schoolorganisatie. Bij klassen 
met meer dan honderd leerlingen werd het bijvoorbeeld verplicht een scheidingswand te 
plaatsen tussen de klassen van hoofd- en hulponderwijzers.205 En kwekelingen mochten 
niet langer meer zelfstandig voor de klas staan. Daarnaast werd het herhalingsonder-
wijs gestimuleerd. Deze vorm van avondonderwijs bestond al jaren en was bedoeld als 
herhaling van en aanvulling op het lager onderwijs.206 Ook moesten scholen werken met 
kleinere klassen en werden de kwaliteitseisen aan schoolgebouwen aangescherpt doordat 
meer licht, lucht en ruimte verplicht werd. Deze voorschriften leidden tot problemen, 
want ook het niet door de overheid bekostigde bijzonder onderwijs moest voldoen aan de 
nieuwe kwaliteitseisen.207
De extra kosten die het voldoen aan de nieuwe wetgeving met zich meebracht, kwamen 
voor ouders bovenop de kosten voor het in stand houden van bijzondere scholen. Dat 
terwijl gemeenten bij hen ook nog eens belastingen inden voor het openbaar onderwijs. 
Het effect van deze regeling was dat bijzondere scholen vaak duurder én slechter onder-
wijs boden.208 De hoge kosten van bijzonder lager onderwijs belemmerden de groei ervan. 
Desondanks nam door de economische groei het percentage schoolgaande kinderen dat 
een bijzondere lagere school bezocht langzaam maar zeker toe: van 22 procent in 1860 tot 
25 procent in 1880.209
De kwaliteitsverbeteringen voor het onderwijs en de groeiende onderwijsdeelname 
leidden tot een sterke daling van het analfabetisme.210 Ondertussen voelden veel ortho-
dox-protestantse ouders zich onder deze nieuwe wetgeving onrechtvaardig behandeld. 
Daardoor spitste de schoolkwestie zich vanaf 1878 toe op financiële gelijkberechtiging van 
het openbaar en bijzonder onderwijs. De onvrede werd nog datzelfde jaar onder leiding 
van Kuyper gemobiliseerd via een massaal volkspetitionnement tegen de nieuwe wet.211 
Het oplaaien van de schoolstrijd in dat jaar leidde tot een sterkere polarisatie tussen 
liberalen en confessionelen.212 Het effect van het volkspetitionnement bleef op korte 
termijn beperkt, want het bijzonder onderwijs bleef verstoken van overheidssubsidies. 
Dat veranderde 11 jaar later met de onderwijswet van het kabinet Mackay (1888-1891). Dit 
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kabinet was tot stand gekomen dankzij de parlementaire meerderheid die protestanten en 
katholieken intussen samen hadden verworven na uitbreiding van het kiesrecht in 1887. 
De confessionelen kregen daardoor meer invloed op wetgeving.
In de onderwijswet-Mackay van 1889 werd voor het eerst een gedeeltelijke subsidiëring 
van het bijzonder onderwijs vastgelegd. Ook Neerbosch mocht vanaf dat jaar aanspraak 
maken op subsidie voor de eigen lagere school, maar zag daar tot 1899 van af.213 Het 
gevolg van de nieuwe wetgeving was dat het percentage kinderen op bijzondere lagere 
scholen tussen 1860 en 1900 toenam van 22 tot 31 procent.214 Het kabinet Kuyper (1901-
1905) regelde in 1905 een verdergaande financiering van het bijzonder onderwijs. De 
onderwijspacificatie van 1917 voorzag uiteindelijk in volledige financiële gelijkstelling 
van openbaar en bijzonder onderwijs, die werd vastgelegd in de lager-onderwijswet van 
1920.215 Daarmee was de schoolkwestie ten einde.

Op den Klokkenberg
Een belangrijke impuls tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs ging uit van de 
verbeterde opleiding tot onderwijzer. Veel onderwijzers werden in de praktijk opgeleid 
door schoolhoofden. Wanneer enkele schoolhoofden de krachten bundelden en ’s avonds 
theorielessen gaven, ontstonden zogenaamde normaalscholen. Daarnaast ontstonden in 
de negentiende eeuw ook dagopleidingen voor onderwijzers, zogenaamde kweekscholen. 
Die golden als de beste opleidingen omdat ze meer theorie aanboden. De belangrijkste 
kweekscholen waren die in Groningen, waar Rijkens lesgaf, en Haarlem, die onder leiding 
stond van de Pieter Johannes Prinsen (1777-1854). Prinsen verbeterde onder meer het 
leesonderwijs door invoering van de klankmethode die de oude spelmethode verving. Bij 
de klankmethode leerden kinderen eerst de natuurlijke klank van letters vanuit de woord-
klank in plaats van dat ze eerst de letters van het alfabet afzonderlijk leerden benoe-
men.216 In 1825 was de klankmethode op bijna alle scholen in gebruik.217
Eén opleiding tot onderwijzer duikt geregeld op in de geschiedenis van Neerbosch en 
verdient daarom een iets uitgebreidere introductie. Dat is de opleiding voor onderwijzers 
Op den Klokkenberg, een ‘schoolklasse tot vorming van kweekelingen voor het christelijk 
onderwijs’. Deze opleiding werd in 1846 opgericht door Van der Brugghen, de man achter 
de onderwijswet van 1857. Hij nam het initiatief tot oprichting van de onderwijzersop-
leiding twee jaar nadat hij de eerste particuliere christelijke lagere school van Nederland 
had gesticht, eveneens in Nijmegen. De onderwijzersopleiding was aanvankelijk meer een 
normaalschool dan een kweekschool: de nadruk lag in de eerste jaren op de praktijkoefe-
ning van de leerlingen op de nabijgelegen lagere school Op den Klokkenberg. Vanaf 1849 
kwam er meer nadruk te liggen op het eigen theoretische onderwijs aan de studenten en 
ontwikkelde de opleiding zich tot een kweekschool. Op De Klokkenberg was daarmee de 
eerste dagopleiding voor orthodox-protestantse onderwijzers. De school werd in de eerste 
decennia van haar bestaan financieel in stand gehouden door onder meer het Reveilnet-
werk van Christelijke Vrienden. De pedagogiek droeg er een Reveilstempel. Dat blijkt uit 
de wijze waarop er nadruk werd gelegd op het belang van een eenvoudig geloofsleven, 
een vriendelijke sfeer, een duidelijk en mild strafklimaat en het stimuleren van “de vreeze 
Gods, de liefde tot de Heiland, de eerbied voor de Heilige Schrift”, zoals Nicolaas Beets het 
ideaal van Van der Brugghen omschreef.218
De jongens-kwekelingen maakten op de kweekschool volle dagen van 7 uur ’s morgens tot 

9 uur ’s avonds. Nadat de opleiding zich had ontplooid tot een volwaardige dagopleiding, 
begonnen ze er met gebed, zingen en Bijbelonderwijs. Daarnaast ontvingen ze wekelijks 
44 uur les in vakken als wiskunde, schrijven, muziek, rekenen, aardrijkskunde en spraak-
leer, geschiedenis en de moderne talen Frans en Duits. Ondertussen moesten ze van 9 
tot 12 en van 2 tot 4 de onderwijzers op de lagere school assisteren bij het onderwijs. De 
directeur die de onderwijzersopleiding bekend zou maken, was de onderwijzer Hubertus 
Adrianus Gerretsen (1818-1873).219 De meeste van zijn leerlingen werkten na hun studie 
binnen het bijzonder onderwijs, onder meer op de lagere school van Neerbosch. Diverse 
jongens van Neerbosch zouden er ook hun opleiding tot onderwijzer volgen.

3.7 Neerbosch en de zorg voor verwaarloosde wezen
Uit de in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen bleek dat de Nederlandse traditie van 
wezenzorg en het voorbeeld van nieuwe instellingen als Das Rauhe Haus in Hamburg en 
Mettray bij Tours, Nederlandse filantropen hebben geïnspireerd tot vernieuwingen in de resi-
dentiële zorg voor kinderen. De richting die hun werk nam, werd beïnvloed door maatschap-
pelijke ontwikkelingen als de epidemiologische en demografische transities. Vanaf de jaren 
zestig leidden die uiteindelijk tot een forse vermindering van het aantal wezen. Daarnaast 
zorgde toenemende welvaart en nieuwe wetgeving tot een sterke terugloop van schoolver-
zuim. Ook nam de aandacht voor verwaarloosde kinderen sterk toe. Die laatste groep viel 
steeds meer op doordat de diverse verbeteringen grotendeels aan hen voorbijgingen. 
Deze ontwikkelingen zouden onder meer het dagelijks leven in Neerbosch beïnvloeden en 
veel onderwijsvernieuwingen zouden daar ook hun beslag krijgen. Hetzelfde gold voor de 
nadruk die orthodoxe protestanten in onder meer Reveilkringen legden op een liefdevolle 
opvoeding en de belangrijke plek die vooral de moeder daarin diende in te nemen. Maar 
orthodox-protestantse opvoedkundigen uit het Reveil, die Van ’t Lindenhout en Neer-
bosch zouden beïnvloeden, deelden niet het verlichte ideaal om kinderen voor alles tot 
deugdzame burgers op te voeden. Zij hielden vast aan het uitgangspunt dat het bevorde-
ren van het geloofsleven het belangrijkste was.
In de komende hoofdstukken zal blijken dat de door het Reveil beïnvloede Van ’t Linden-
hout veel opvoedingsidealen daarvan zou overnemen, maar dat hij soms ook een eigen weg 
zou kiezen. Op diverse punten inzake de zorg voor wezen en verwaarloosde kinderen nam 
hij uitgesproken standpunten in. Dat betrof bijvoorbeeld de zorg voor kinderen met licha-
melijke of verstandelijke beperkingen en zijn kijk op residentiële versus pleegzorg. Voordat 
ik verder inga op deze en andere onderwerpen in relatie tot de weesinrichting Neerbosch, 
is het van belang om het leven van Johannes van ’t Lindenhout te bestuderen. Als oprich-
ter van de weesinrichting vervulde hij daar namelijk een dominante rol in, zoals al in het 
hoofdstuk over de Neerboschkwestie bleek. Hij beïnvloedde in sterke mate het pedagogi-
sche klimaat dat er heerste in de veertig jaar waarover dit onderzoek zich uitstrekt.
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  Johannes van ’t Lindenhout

Johannes van ’t Lindenhout op ongeveer 64-jarige leeftijd. 
(Foto Hendrik Born, Nijmegen; Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

Hoofdstuk 4
Johannes van ’t Lindenhout

“Die man was er niet alleen de stichter, maar is er de ziel van.”1 Deze constatering deed de 
Amsterdamse predikant Tonco Modderman begin 1876 over de positie die Van ’t Linden-
hout binnen Neerbosch innam. Die geeft aan dat voor buitenstaanders de naam van de 
oprichter en de instelling al 13 jaar na de start van het weeshuis in 1863 onverbrekelijk met 
elkaar waren verbonden. Daarmee waren Van ’t Lindenhout en Neerbosch geen uitzonde-
ring. In veel andere residentiële instellingen die in de negentiende eeuw werden gesticht, 
nam de initiatiefnemer in meer of mindere mate een vergelijkbare dominante plaats in. 
Dat gold voor Wichern en Das Rauhe Haus, Demetz en Mettray, Heldring en de Zettense 
gestichten en Suringar en Nederlandsch Mettray.

Mijn zoektocht naar de achtergronden van het ontstaan en de groei van Neerbosch en 
naar de rol die de protestants-christelijke signatuur daarin speelde, vervolg ik daarom met 
een beschrijving van het leven van Jan van ’t Lindenhout, of Johannes zoals hij zichzelf 
later noemde. De uitgesproken protestants-christelijke signatuur van de weesinrichting 
Neerbosch, waarvan ik het onstaan meer in detail in het volgende hoofdstuk beschrijf, 
valt namelijk grotendeels te begrijpen vanuit de maatschappelijke en religieuze achter-
grond van de oprichter. Wie die man was, welke godsdienstige invloeden hij onderging en 
welke filantropen uit binnen- en buitenland zijn voorbeelden waren, zien we wanneer we 
zijn levensloop nagaan. Zijn persoonlijke ontwikkeling en die invloeden bepaalden uitein-
delijk de positie die hij zou innemen in protestants-christelijk Nederland. Over dit laatste 
handelt het laatste gedeelte van dit hoofdstuk.

4.1 1836-1855: een boerenzoon uit Beuningen
Jan van ’t Lindenhout werd geboren op 4 september 1836 in Herveld, een dorp in de Over-
Betuwe nabij Zetten en Valburg. Hij kwam ter wereld in het huis van zijn grootouders 
van moeders kant. Iets zuidelijker, aan de overkant van de Waal, groeide hij op: in het 
plattelandsdorp Beuningen. Dat lag ten westen van Nijmegen in het Land van Maas en 
Waal. Tot het einde van de negentiende eeuw deelde in Beuningen een protestantse elite 
van grootgrondbezitters de lakens uit. De veel grotere groep katholieke bewoners telde 
veel keuterboeren en kleine fruit- en tabakstelers. Getuige de geboorteakte van Jan was 
zijn vader Jan Jacob van ’t Lindenhout (1803-1894) timmerman, maar later werd deze een 
welgestelde landbouwer met knechten in loondienst.2 Daarmee behoorde het gezin Van 
’t Lindenhout tot de gegoede protestantse middenstand in Beuningen, wat ook blijkt uit 
de erfenissen in hectares land die Jan later zou erven van in ieder geval zijn moeder.3
Naast Jan kregen zijn ouders nog een zoon, Hendrik (1839-1854), en twee dochters, Catharina 
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Arnoldina (1843-1925) en Anna Alberta (1846-1928). Van ’t Lindenhout senior en zijn vrouw 
Derkje Gertzen (1805-1884) waren gelovige mensen die elke zondag kerkten in de plaatselijke 
Nederlands-hervormde dorpskerk in Beuningen.4 Daar luisterden ze naar Petrus van der Mark 
(1796-1877), die daar 49 jaar lang, van 1823 tot 1877, predikant zou blijven. Van der Mark was de 
eerste predikant van deze kerkelijke gemeente nadat die in 1823 was ontstaan door een fusie 
van de drie Nederlands-hervormde gemeenten van de dorpen Beuningen, Ewijk en Weurt.5 
In zijn jeugd was Jan vaak ziek en leerde hij slecht, maar vanaf zijn 15e werd hij, vertelde hij 
zelf later, steeds leergieriger. Vanaf die tijd las hij veel en probeerde hij van alles tegelijk te 
leren: aardrijkskunde, geschiedenis, Frans, Duits en Engels. Dat deed hij dan ook nog eens 
“ver boven mijn ontwikkeling”, zo blikte hij in 1888 terug op zijn jeugdjaren.6 In zijn dorst 
naar kennis werd hij beïnvloed door de hervormde predikant Louis Suson Pedro Meyboom 
(1817-1874) die tot 1851 predikant was geweest in Nijmegen en als leerling van Hofstede 
de Groot een representant was van de Groninger Richting.7 Meybooms faam als geleerde 
drong ook door in de kleine protestantse gemeenschap in Beuningen.8 Van ’t Lindenhout 
was ervan geporteerd dat Meyboom, in navolging van zijn leermeester Hofstede de Groot, 
veel aandacht had voor het gemoedsleven van de gelovige en dat hij de liefde van God voor 
de mensen boven de orthodox-gereformeerde leer van de uitverkiezing stelde.9
Zijn studiezin bracht Jans ouders ertoe om hem in 1855 op zijn 16e naar een kostschool 

in Nijmegen te sturen.10 Dat zijn ouders 
zijn studiezin zo laat opmerkten, wijst 
er mogelijk op dat Jan eerder normaal 
begaafd was dan bijzonder intelligent 
omdat zijn leergierigheid dan ongetwij-
feld eerder was opgevallen. Samen met 
een neef studeerde hij daar bijna drie jaar 
lang en zijn ouders zagen hem al theolo-
gie studeren en predikant worden.11 Het 
predikantschap was in de jaren vijftig 
een aantrekkelijke functie die garant 
stond voor sociaal aanzien.12 Aangezien 
de Van ’t Lindenhouts in Beuningen zelf 
tot de onderkant van de gegoede stand 
behoorden, kan dat erop wijzen dat zijn 
ouders ook gericht waren op het aanzien 
dat via Jan op hen zou kunnen afstralen. 
Op de kostschool kwam Jan erachter dat 
zijn leerachterstand behoorlijk groot was. 
Jan werd van “groot geleerde” – in eigen, 
jeugdige ogen – gedegradeerd tot “boeren-
jongen”.13 Hij zette alles op alles om 
zijn achterstand in te lopen op de 8- tot 
11-jarige jongens waarmee hij als 15-jarige 
samen in de schoolbanken zat. Soms 
maakte hij nachten van drie uur om die Johannes van ’t Lindenhout op ongeveer 16-jarige leeftijd 

tijdens zijn kostschooljaren in Nijmegen. 
(Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

schande maar uit te wissen.14 Aan zijn streven lag, ook volgens hemzelf, een licht minder-
waardigheidsgevoel ten grondslag.15
Tijdens zijn kostschooljaren nam Van ’t Lindenhout een steeds kritischer houding aan 
tegenover het orthodox-christelijke geloof dat hij van huis uit had meegekregen. Zijn 
kennismaking met nieuwe wetenschappelijke inzichten maakte dat hij niet langer kon 
geloven in het bestaan van de wonderen die hij in de Bijbel las, zo blikte hij in 1888 terug. 
Hij verklaarde ze voortaan vanuit zijn kennis van de natuurkunde. Achteraf verweet hij 
dat onder meer de directeur, die ook de hoofdonderwijzer van het instituut was. Deze 
man bezocht weliswaar trouw de kerk bij een “geloovig predikant”, maar leefde volgens 
Van ’t Lindenhout niet naar zijn geloof. De kostschool was volgens Van ’t Lindenhout “een 
model in miniatuur van het neutraal onderwijs”.16 In orthodox-protestantse kringen gold 
de aanduiding ‘neutraal’ in 1888, toen Van ’t Lindenhout dit schreef, allesbehalve als een 
aanbeveling. Het betekende daar sinds de onderwijshervorming van 1857 vooral dat het 
onderwijs onvoldoende christelijk was.
Zijn afkeer van de kerk werd nog eens versterkt door de hypocrisie die hij bij gelovigen 
meende te ontwaren. Van ’t Lindenhout keurde het bijvoorbeeld af dat Van der Mark wel 
eens een borrel nam. Zelf taalde hij niet naar sterke drank, verhaalde hij later, en zodra 
hij hoorde van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank werd hij 
daar lid van. Dat zou hij zijn hele leven blijven.17 Van ’t Lindenhouts kritiek op gelovigen 
vertaalde zich in wat hij zelf een felle anti-rooms-katholieke houding noemde. Vooral de 
Beuningse pastoor moest het bij hem ontgelden. “In hun kerk was alles bedrog en leugen”, 
beschreef hij dertig jaar na dato zijn jeugdige houding tegenover de kerk van het meren-
deel van zijn dorpsgenoten.18

Eerste en tweede bekering
De ontwikkeling die hij tussen zijn 15e en 18e jaar doormaakte, kleurt in Van ’t Linden-
houts autobiografie tamelijk zwart. Het is mogelijk dat hij zijn jeugd extra donker schetste 
om zijn latere bekering te kunnen laten oplichten, zoals in orthodox-protestantse kringen 
vaker gebeurde. Die omslag werd ingeleid toen zijn ouders hem in 1855 op zijn achttiende 
naar huis haalden omdat zijn ruim twee jaar jongere broer Hendrik op sterven lag. De 
jongen overleed in augustus van dat jaar.19 Na Hendriks overlijden werd van Jan verwacht 
dat hij in Hendriks plaats de boerderij van zijn vader zou overnemen.20
Het overlijden van zijn broer greep Van ’t Lindenhout sterk aan en hij gaf dat later zelf 
aan als de belangrijkste verklaring voor zijn eerste bekering. Al gauw ging in het dorp het 
gerucht dat hij krankzinnig was geworden, schreef hij 34 jaar later, en werd hij er uitge-
scholden voor afgescheidene of ‘Koksiaan’ – een volgeling van de inmiddels overleden 
predikant Hendrik de Cock, leider van de afgescheidenen.21 Van ’t Lindenhout begon 
stichtelijke lectuur te lezen, waaronder John Bunyans Christenreis naar de eeuwigheid, die 
hij kocht van een Bijbelcolporteur die bij zijn ouders aan de deur kwam.22 Het contact 
met deze Bijbelcolporteur wekte bij hem het verlangen hetzelfde werk te gaan doen, 
ook omdat het werk op de boerderij hem, stelde hij later, totaal niet lag.23 In plaats van 
zich verder voor te bereiden op een bestaan als boer, werd hij als 20-jarige rondreizend 
Bijbelcolporteur zonder vast inkomen.24 Zijn ouders en zussen waren niet blij met zijn 
colportageplannen, schreef hij later, maar wezen die niet direct af. Andere familieleden 
waren er volgens hem veel feller op tegen dat hij zou gaan colporteren. In 1915 stelde Van 
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’t Lindenhout in zijn autobiografische Lichtstralen aan mijn levensavond, dat hij door deze 
stap “geheel buiten de familiekring gesloten” werd.25 Dat klinkt wat al te dramatisch, want 
zijn ouders gaven toe aan zijn verlangen en Jan zou tijdens zijn reizen grotendeels leven 
op kosten van zijn vader.26
Zijn échte bekering moest, volgens hemzelf, toen nog plaatsvinden. Die vond volgens 
zijn autobiografie plaats aan het begin van zijn eerste colportagereis in 1856. Dat was dus 
na zijn eerste religieuze ervaring na het overlijden van zijn broer, twee jaar eerder. Deze 
tweede bekering vond plaats toen hem, naar eigen zeggen, de moed in de schoenen was 
gezonken na enkele laatdunkende opmerkingen van een bekende uit Beuningen die in 
een rijtuig de vermoeide Van ’t Lindenhout passeerde op zijn voettocht als colporteur. 
Toen gebeurde het: “Ik viel onder een grooten boom op mijn knieën, en het was daar dat 
de zelfovergave van mijn persoon in het werk van den Heer plaats vond. Een stroom van 
onuitputtelijke blijdschap vloeide nu mijne ziel binnen.”27

4.2 1856-1863: colporteur en evangelist
Zijn bekeringservaring in 1856 gaf Van ’t Lindenhout de definitieve zet om door te gaan op 
de weg die hij was ingeslagen. Ook toen hij 33 jaar later op deze gebeurtenis terugblikte, 
verzekerde hij zijn lezers “dat voor mij niets meer zekerheid heeft dan wat ik in die dagen 
heb ondervonden, ja, dat dit mijn troost en sterkte is gebleven tot den dag van heden en 
ik daarop gerust de eeuwigheid te gemoet ga”.28 Maar zijn werk zou niet bij dat van Bijbel-
colportage blijven, want al binnen enkele jaren ontwikkelde hij zich tot evangelist, zoals 
hieronder blijkt.

4.2.1 1856-1858: van colporteur tot evangelist
Het beroep van colporteur was in de negentiende eeuw in opkomst. Voor velen van hen 
was hun beroep een van de weinige manieren waarop ze in economisch zware tijden in 
staat waren hun gezin te onderhouden. Het imago van deze beroepsgroep was ronduit 
slecht. Ze stonden bekend om hun gladde praatjes, opdringerige verkooptechnieken, 
slechte service, vrijpostigheid, zedeloosheid en een bedenkelijke kwaliteit van hun 
producten. Velen van hen kwamen uit de laagste standen en alleen daarom al meenden 
veel burgers dat zij een lage moraal hadden.29 In de jaren veertig kwam de huis-aan-huis-
verkoop van boeken als hoofdberoep op en dit zou uiteindelijk de bekendste variant van 
colportage worden.30 Voor veel evangelisten was Bijbelcolportage een van de onderdelen 
van hun werk. Ze hadden daarbij te lijden onder de slechte naam van de beroepsgroep, 
ook al verkochten ze nog zulke keurige, stichtelijke lectuur en deelden ze Bijbeltrakta-
ten uit.31 Ook Van ’t Lindenhout memoreerde later dat omstanders hem uitjouwden of 
uitscholden als “Geus” of “Jood” en hem nauwelijks serieus namen.32
Dat zijn ouders hem steunden in zijn besluit om Bijbelcolporteur te worden is bijzonder. 
Het was namelijk zo goed als zeker een keuze voor een armoedig bestaan, terwijl ook het 
voortbestaan van het familiebedrijf hierdoor onzeker werd. Mogelijk meenden ook Jans 
ouders dat een roeping van God belangrijker was dan de boerderij. Dat ze daar gevoelig 
voor kunnen zijn geweest, blijkt uit de band die zij onder meer hadden met Budding.33 Een 
andere mogelijkheid is dat, gezien Jans latere verbale gaven en soms eigenwijze houding, 
zijn ouders ertoe besloten zich neer te leggen bij een besluit dat voor hem vast stond. 
Uiteindelijk zou hij ruim twee jaar, van 1856 tot 1858, door het land trekken. Tijdens 

die reizen ontmoette hij diverse mensen die tot het Reveil behoorden. Dat waren onder 
meer Heldring en mensen uit diens netwerk van de Christelijke Vrienden, zoals Elout van 
Soeterwoude, Capadose en Mackay. Van ’t Lindenhout ging graag in op uitnodigingen 
van deze mannen uit het Reveil om Bijbellezingen te houden in hun huizen. Behalve dat 
hij in deze welgestelde families een goed onthaal kreeg, voelde hij zich bij hen thuis en 
daarmee koos hij bewust voor de invloedsfeer van deze opwekkingsbeweging. De invloed 
van het Reveil verklaart onder meer waarom Van ’t Lindenhout in zijn autobiografische Na 
vijf-en-twintig jaren uit 1888 nadrukkelijk zijn tweede en volgens hem pas échte bekering 
beschreef. Het kunnen vertellen over een worsteling met het geloof, het kunnen aanto-
nen van een bekeringsmoment en het getuigen van tekenen van Gods leiding in het eigen 
leven, waren in Reveilkringen belangrijk.
Vooral de kennismaking met de stug ogende Heldring werd voor Van ’t Lindenhout van 
belang. Deze predikant was tot eind jaren vijftig Van ’t Lindenhouts geestelijk leidsman. 
Heldring, in Van ’t Lindenhouts ogen een nuchtere man die “wars van alle dweperij” was, 
werd voor hem de “leermeester voor de praktijck van ’t geestelijk leven” en hij diende 
hem vaak van advies.34 Bij nadere kennismaking viel het best mee met de stugheid van 
de predikant met “dat donkere oog, met die zware wenkbrauwen, die gesloten mond, die 
maar weinig sprak maar immer een woord op zijn pas wist te zeggen, dat ietwat gefronsde 
voorhoofd met diepe groeven, (…) de licht gebogen houding, die statige, langzame tred”, 
aldus Van ’t Lindenhout bij Heldrings overlijden in 1876.35

Evangelist
Een van Heldrings Christelijke Vrienden, de Utrechtse jurist jonkheer Anthony Michael 
Cornelis van Asch van Wijck (1808-1874), hoorde in die jaren over Van ’t Lindenhouts werk 
en nodigde hem “dringend” uit – zo schrijft Van ’t Lindenhout zelf – enige tijd bij hem 
te komen te logeren zodat ze konden kennismaken.36 Bij Van Asch van Wijck ontmoette 
Van ’t Lindenhout een kennis van de jonkheer die op een buitenplaats in de gemeente De 
Vuursche bij Baarn woonde. Deze kennis verzocht hem in 1857 Bijbellezingen te komen 
houden voor de arbeiders op zijn landgoed.37 Zijn logeerpartij in De Vuursche bete-
kende het einde van zijn colporteurschap en het begin van zijn werk als evangelist. Van 
’t Lindenhout hoefde niet langer langs de deuren te gaan met boeken en lectuur, maar 
trok steeds meer aandacht met Bijbellezingen op vaste locaties. Een van de nieuwsgierigen 
die in Baarn naar hem kwam luisteren, was August Ferdinand Carl Schwartz (1817-1870), 
predikant in de Vrije Schotse Kerk in Amsterdam en oprichter van het Schots Semina-
rie, waar zendelingen en evangelisten werden opgeleid. Schwartz maakte deel uit van de 
Amsterdamse Reveilkring.38
In Baarn bezocht Van ’t Lindenhout ook arme boerengezinnen die op de heide tussen 
Baarn en Hilversum woonden. Zijn kennismaking met deze gezinnen vond plaats twee 
jaar nadat er een eind gekomen was aan de economisch ‘zwarte jaren’, die tot zware 
armoede op het platteland hadden geleid. Bij veel gezinnen zag hij weeskinderen rond-
lopen die daar, stelde hij later, terechtgekomen waren via diaconieën en armenbesturen 
uit de grote steden. Die hadden de kinderen bij de boeren uitbesteed, zoals in de negen-
tiende eeuw vaak voorkwam. Het dorp Hilversum bijvoorbeeld, beschikte niet over een 
eigen weeshuis, zodat de wezenzorg op het omliggende platteland onderhands geregeld 
werd.39 Het geld dat boeren voor de opvoeding en scholing van wezen ontvingen, was 
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een welkome aanvulling op hun karige inkomen. Volgens Van ’t Lindenhout bestond er 
daarom onder deze boeren een ware wedijver om een weeskind in huis te krijgen. Derge-
lijke praktijken betitelde hij later als “slavenhandel” en “een slavenmarkt voor blanke 
kinderen”.40 Ondertussen zag hij dat de kinderen het bij hun ‘werkgevers’ vaak slecht 
hadden. Wanneer er niet langer voor hen betaald werd, schreef Van ’t Lindenhout in 1888, 
verdwenen ze vaak zonder dat iemand wist waar naar toe.41

Overwerkt
Het werk in Baarn trok een zware wissel op Van ’t Lindenhouts gezondheid. Hij raakte 
overwerkt en moest daarom in de loop van 1857 terugkeren naar zijn ouderlijk huis in 
Beuningen. Maar al spoedig nadat hij was hersteld, begon hij weer Bijbellezingen te 
houden. Dat deed hij met toestemming van zijn ouders in de keuken van zijn ouderlijk 
huis, waaruit blijkt dat de mogelijke weerstand tegen zijn evangelisatiewerk van zijn 
ouders in ieder geval niet lang heeft geduurd.42
Korte tijd later gaf Van ’t Lindenhout gehoor aan een, volgens hemzelf opnieuw “drin-
gende” uitnodiging om te komen spreken, ditmaal van Steven van den Berg (1813–1881) 
uit het dorp Wely, bij Dodewaard in de Neder-Betuwe.43 Van den Berg was een eenvoudige 
man, een keuterboer die sinds zijn bekering halverwege de jaren veertig in bevindelijke 
kringen verkeerde. Hij was tot inkeer gekomen onder prediking van de evangelist Grim 
en onderhield onder meer contact met Heldring, die in Van den Berg “een der schoonste 
vruchten” van een opwekking in de Betuwe zag.44 Rondtrekkende Bijbelcolporteurs en 
evangelisten hielden op uitnodiging van Van den Berg bij hem aan huis Bijbellezingen. 
Naast Van ’t Lindenhout, die er naar eigen zeggen ruim tweehonderd keer zou spreken, 
bevonden zich daaronder ook Grim, de Bijbelcolporteur Wolff en de afgescheiden predi-
kant Anthony Brummelkamp.45
Naast Wely trok Van ’t Lindenhout aandacht tijdens lezingen in de Over-Betuwe, de streek 
waar zijn familie van moederskant woonde. Hij bezocht dorpen als Valburg, Zetten, en 
Randwijk. Eind 1857 sprak hij ook voor het eerst op uitnodiging voor een kleine groep 
behoudende christenen in Nijmegen.46 Enige tijd daarna bracht Schwartz Van ’t Linden-
hout in contact met Capadose, onder wiens patronaat Schwartz stond als arme, van 
oorsprong Asjkenazische jood.47 Zijn groeiende bekendheid als evangelist in de Betuwe en 
in Nijmegen bracht, volgens Van ’t Lindenhout, tenslotte ook Capadose ertoe een “drin-
gend” beroep op hem te doen. En wel om als evangelist in dienst te treden van de NEPV.48

4.2.2 1858-1862: in dienst van de NEPV 
Van ’t Lindenhout gaf toe aan Capadoses verzoek en werd in 1858 evangelist in dienst van 
de NEPV met als werkterrein Nijmegen en omgeving. Daar nam hij de plaats in van Johan 
Strickling met wie hij rond Soest en De Vuursche had samengewerkt, maar die zich bij de 
Darbisten had aangesloten, waar hij als niet-theologisch geschoolde evangelist in volle 
rechten voorganger mocht zijn.49 Daar kon het NEPV-bestuur niet mee leven, daar het 
uitdrukkelijk Nederlands-hervormd wilde blijven en geen afgescheiden gemeenten wilde 
steunen. Vandaar dat Van ’t Lindenhout, conform het NEPV-beleid, als evangelist een 
hervormde predikant als mentor naast zich kreeg. Dat werd NEVP-bestuurslid Heldring.50 
Van ’t Lindenhout bleef werken waar hij eerder al actief was: in Nijmegen, Wely, Zetten 
en Valburg. In 1903 blikte hij uiterst tevreden terug op de resultaten van zijn werk in die 

contreien. “Kermissen werden afgeschaft, herbergen gesloten”, schreef hij dat jaar over de 
sluiting van deze, volgens orthodox-protestanten, plaatsen van verderf. Tegelijk werden 
initiatieven genomen als het oprichten van “Zondagsscholen en Jongelingsvereenigin-
gen”.51 Financieel had Van ’t Lindenhout het als NEPV-evangelist niet breed. Dat blijkt 
uit de geregelde verzoeken die hij aan het NEPV-bestuur deed om extra geld. Dat had hij 
nodig omdat hij af en toe een assistent-evangelist naast zich kreeg die hij op eigen kosten 
diende te onderhouden. Van augustus 1860 tot april 1861 was dat Hendrik Gladbeek en, 
nadat deze door de NEPV naar Zutphen was overgeplaatst, vanaf april 1861 tot februari 
1862 Jean George Looman (1821-1889).52
In de boerderij van Steven van den Berg in Wely bleef Van ’t Lindenhout een volle huiska-
mer trekken wanneer hij er zijn boodschap verkondigde. Daarin stond een sterk appel-
lerende oproep tot bekering van een zondig leven centraal.53 Ook vond hij weerklank bij 
orthodox-protestanten in Nijmegen die zich niet thuis voelden bij de moderne prediking 
binnen de Nederlandse Hervormde Kerk.54 Met zijn bevindelijke prediking trok Van 
’t Lindenhout daarnaast toehoorders uit de Waalse en Lutherse gemeenten in Nijmegen 
en uit de Nijmeegse Reveilkring. Het NEPV-bestuur kon tevreden zijn over zijn evangelist, 
want het ontving uit Nijmegen goede referenties over hem.55
Van ’t Lindenhouts optreden en het toenemende aantal toehoorders, stimuleerden zijn 
vrienden in Nijmegen in 1861 een zelfstandige ‘evangelisatie’ te stichten.56 Dat hield in 
dat zij dat jaar een huis kochten waarin Van ’t Lindenhout een evangelisatielokaal kon 
vestigen om Bijbellezingen te houden. De zaal kon ruim tweehonderd mensen herber-
gen.57 Daarnaast startte hij er een zondagsschool, een nieuwe vorm van Bijbelonderwijs 
aan kinderen die eind achttiende eeuw ontstaan was in Groot-Brittannië en door Abraham 
Capadose waarschijnlijk in 1836 in Nederland was geïntroduceerd.58 In zondagsscho-
len werden kinderen in de lagereschoolleeftijd onderwezen in christelijke waarden en 
normen, maar leerden ze ook lezen en schrijven. Alle kinderen waren er welkom, maar in 
de praktijk waren het vaak protestants-christelijke kinderen die er naar toe kwamen.59
Het evangelisatielokaal van Van ’t Lindenhout bevond zich in het centrum van de stad 
aan de Doddendaal, de straat waaraan ook het rooms-katholieke weeshuis stond. Enkele 
straten verderop, richting de Waal, stond het tweede Nijmeegse weeshuis, dat van protes-
tantse signatuur was. Tijdens zijn werk voor de NEPV leerde Van ’t Lindenhout zo van 
dichtbij het leven kennen van de Nijmeegse stadswezen.

Huwelijk met Hendrina Sipman
In het jaar waarin de evangelisatie in Nijmegen gestalte kreeg, huwde Van ’t Lindenhout 
op 24-jarige leeftijd zijn even oude, verre achternicht Hendrina Sipman. Het echtpaar 
vestigde zich op een bovenwoning aan de Doddendaal boven het evangelisatielokaal.60 
Met Hendrina was Van ’t Lindenhout sinds 1859 verloofd. Tijdens zijn evangelisatiereizen, 
die hij te voet aflegde, had hij af en toe bij zijn (aanstaande) schoonouders nabij Rand-
wijk gelogeerd.61 In 1855, hetzelfde jaar waarin Van ’t Lindenhout volgens eigen zeggen 
tot bekering kwam, had ook Hendrina “de Heer leren kennen”, zoals een bekering in 
orthodox-protestantse kringen wel werd genoemd. Dat verzekerde Van ’t Lindenhout in 
ieder geval het NEPV-bestuur toen hij in 1860 per brief om toestemming vroeg voor zijn 
huwelijk. Hij vroeg zich daarbij wel af of de NEPV hem na zijn huwelijk wel in dienst zou 
willen houden. Zo niet, dan moest hij omzien naar een andere betrekking. Het bestuur 
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kon hem gerust stellen: het had geen probleem met een getrouwde evangelist.62 Het huwe-
lijk tussen Van ’t Lindenhout en Hendrina Sipman werd op 21 maart 1861 bevestigd door 
Heldring in het Nederlands-hervormde kerkje in Hemmen.63 
Wat de bekering van Hendrina betreft zou Van ’t Lindenhout later schrijven dat het vooral 
de gesprekken met ds. Budding uit Goes waren geweest die zijn vrouw “tot Christus” 
brachten.64 Budding had veel invloed in de Betuwe, waar hij zelf vandaan kwam en nog 
steeds veel familie van hem woonde. Het is goed mogelijk dat Hendrina via haar familie in 
de Betuwe al onder zijn gehoor was geweest.65 Het is ook mogelijk dat de gesprekken met 
Budding haar, in Van ’t Lindenhouts ogen, pas écht tot geloof brachten. Het is onduidelijk 
of mogelijke contacten tussen Hendrina en Jan voor 1855 van invloed zijn geweest op de 
bekering van een van beiden in dat jaar.
Hendrina was geboren op 15 april 1836 in het dorp Heteren bij Randwijk in de Over-
Betuwe. Ze was de dochter van de tabaksplanter Derk Sipman (1802-1876) en zijn vrouw 
Naleken de Jager (1800-1868). Als boerenfamilie genoot de familie Sipman een redelijke 
welstand, daar in de tweede helft van de negentiende eeuw de tabaksteelt in de Over-
Betuwe sterk groeide dankzij de toenemende populariteit van de sigaar.66 Zoals een 
huisvrouw in de negentiende eeuw betaamde, hield Hendrina zich na haar huwelijk met 
Van ’t Lindenhout vooral bezig met het huishouden. Dat deed ze samen met een zoge-
naamd ‘loopmeisje’, een meisje dat op afroep werkzaamheden kwam verrichten.67 Hun 
dochter Derkje (Dina) (1861-1919) werd negen maanden na hun huwelijk geboren op 16 
december 1861. Naast de zorg voor hun kind assisteerde Hendrina haar man in zijn 

evangelisatiewerk in Nijmegen en later 
in de weesinrichting. Ze richtte 
meisjes- en vrouwenverenigingen op in 
Nijmegen en gaf les op de 
zondagsschool.68
Na Dina werden Derk, in 1863, en 
Jacob, in 1864, geboren. Tot 1874 zou 
het echtpaar nog drie dochters krijgen, 
waarvan de eerste twee de volwas-
senheid niet zouden bereiken. Anetta 
(1866-1867) stierf als baby en Johanna 
Hendrika (1867-1882) overleed op 
14-jarige leeftijd. Alleen Annette Maria 
(1874->1939) zou, evenals haar broers 
en oudste zus, volwassen worden.69 
Voor zover uit de bronnen valt op te 
maken, hadden Van ’t Lindenhout en 
zijn vrouw een hechte band met elkaar. 
Na het overlijden van zijn vrouw in 
1900 schreef hij een In memoriam van 
150 pagina’s en gaf die uit via Neer-
bosch’ uitgeverij. In diverse andere 
geschriften laat hij zien dat hij veel 
geloofzaken met haar deelde.

Hendrina Sipman, echtgenote van Johannes van ’t Lindenhout 
en directrice van de weesinrichting. 
(Foto Wilhelm Ivens, Nijmegen; Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

4.2.3 1862-1863: opnieuw onbezoldigd evangelist
Een jaar na zijn huwelijk ontstonden strubbelingen tussen Van ’t Lindenhout en het NEPV-
bestuur. In een brief van 17 januari 1862 sprak het bestuur uit dat men weliswaar uiterst 
tevreden was over zijn werk, maar gaf het Van ’t Lindenhout wel een reprimande omdat hij 
“tegen zijne instructie heeft gehandeld door de uitgave van een strijdschrift zonder voor-
kennis van het Bestuur”.70 Waar dit strijdschrift over handelde en waar het is gepubliceerd, 
is onbekend. Bovendien uitte Heldring binnen het NEPV-bestuur bezwaren tegen de inhoud 
van de prediking van zijn leerling, maar die bezwaren trok hij twee maanden later weer in 
nadat ze er een gesprek over hadden gevoerd.71 Onduidelijk is welke bezwaren Heldring 
precies tegen Van ’t Lindenhouts Bijbellezingen had, maar mogelijk had dat te maken 
met de toenadering tussen Van ’t Lindenhout en Budding. Budding was een afgescheiden 
predikant, wat Heldring al erg genoeg vond, omdat met de Afscheiding de eenheid van de 
nationale kerk was verbroken. Daarbij kwam dat Budding in die periode ook nog eens expli-
ciet afstand nam van enkele gereformeerde dogma’s die Heldring hoogachtte, zoals de leer-
stukken van de uitverkiezing en van de drie-eenheid. De toenadering tot Budding blijkt uit 
het gegeven dat Van ’t Lindenhout zijn dochter Dina, pas in december 1862, door Budding 
liet dopen en niet door Heldring.72 Dat die doop zolang op zich liet wachten, zal te maken 
hebben met het gegeven dat Budding vanuit Goes slechts incidenteel in Nijmegen kwam.
Tegen die tijd was Van ’t Lindenhout al uit dienst getreden van de NEPV. De aanleiding 
daarvoor was dat hij kritiek had geuit op het voornemen van het bestuur om de evangelist 
C.A. Behrends (1813-?) in dienst te nemen. Van ’t Lindenhout had volgens het bestuur 
negatieve geruchten over Behrends de wereld in geholpen. De nieuwe evangelist zou zich 
volgens die geruchten als predikant niet goed hebben gedragen toen hij nog in Amerika 
woonde, waarheen hij in 1846 op 33-jarige leeftijd vanuit Drenthe met zijn gezin was 
geëmigreerd.73 Het NEPV-bestuur benoemde Behrends toch op proef en verzocht Van 
’t Lindenhout naar Den Haag te komen om de zaak te bespreken. Dat gesprek vond plaats 
in de zomer van 1862 met Elout van Soeterwoude, de voorzitter van het NEPV-bestuur. 
Daarin erkende Van ’t Lindenhout tegenover de voorzitter in deze zaak “hoogst onvoor-
zigtig te hebben gehandeld”, maar gaf hij ook aan niet langer in dienst te willen blijven.74

4.3 De start van het weeshuis
De directe aanleiding om ontslag te nemen bij de NEPV lag volgens Van ’t Lindenhouts 
eigen zeggen in het voornemen van het bestuur om Behrends te benoemen tot evangelist. 
De diepere reden voor zijn vertrek lag waarschijnlijk in zijn kennismaking via Budding 
met de geschriften van George Müller.75 George Müller (1805-1898) was een Britse zende-
ling van Duitse afkomst die zich bewoog onder de volgelingen van John Darby en onder 
methodisten en baptisten.76 Hij had in 1836 een weeshuis geopend in Bristol waar hij in 
de loop der tijd duizenden wezen had verzorgd. Daarbij, en dat raakte Van ’t Lindenhout 
en zijn vrouw diep, leefde hij volledig ‘uit de hand des Heeren’.77 Dat wil zeggen dat Müller 
geen salaris of vast inkomen ontving, maar zich volledig afhankelijk stelde van Gods 
leiding in het ontvangen van voldoende giften voor zijn werk.78 Het enige wat hij deed 
volgens de autobiografie die Van ’t Lindenhout las, was om die giften bidden. Hij vroeg, 
volgens zijn eigen getuigenis, nooit expliciet om bijdragen voor zijn werk. Hetzelfde prin-
cipe, las Van ’t Lindenhout in dezelfde periode, had de Duitse piëtist Hermann Francke in 
zijn tijd gehanteerd.79
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Het was zijn echtgenote die Van ’t Lin-
denhout stimuleerde om evenals Müller 
uit de ‘hand Gods’ te gaan leven.80 Over 
het moment waarop deze beslissing 
viel, schreef Van ’t  Lindenhout later: 
“Wij bogen onze knieën en gaven ons te 
zamen geheel over, ook wat onze tijde-
lijke zaken aanging, in ’s Heeren hand.”81 
Een direct gevolg van dit besluit was dat 
er tijdens de Bijbellezingen geen collec-
tes meer werden gehouden. In plaats 
daarvan hing Van ’t  Lindenhout bus-
sen op in het evangelisatielokaal waar 
bezoekers anoniem giften in konden 
deponeren.82 Of dat in de praktijk ook 
zo werkte, valt te bezien, daar hij later 
zelf melding maakte van collectes voor 
het werk onder wezen.83 
Het stichten van een weeshuis was overi-
gens nog niet Van ’t Lindenhouts bedoe-
ling toen hij er samen met zijn vrouw voor 
koos om onbezoldigd te gaan werken.84 
Het betekende wel dat ze naar andere 
inkomsten moesten omzien nu die van de NEPV wegvielen. Dat ze daarin slaagden, was te 
danken aan de inmiddels omvangrijke kring van toehoorders bij de Bijbellezingen in 
Nijmegen. Onder hen bevonden zich onder meer mejuffrouw Maria Christina Quack 
(1794-1872),85 telg uit een vooraanstaand Nijmeegs geslacht en mogelijk ook de welvarende 
kruidenier Hendricus Duijs (1811-1889).86 Daarnaast behoorden er leden toe uit de 
Nijmeegse Reveilkring, zoals de Waals-hervormde adellijke families Mackay, Singendonck 
en Van Lynden.87 Met hun steun kon Van ’t Lindenhout blijven werken in het evangelisa-
tielokaal aan de Doddendaal. Zijn werk bleef al die tijd ook aandacht trekken van vrienden 
uit Beuningen, zoals de welvarende boerenfamilie Jansen, waarvan leden zich in het 
evangelisatielokaal aan de Doddendaal onder zijn gehoor bevonden.88 Wat de NEPV 
betreft: Van ’t Lindenhout bleef achter de doelstellingen van die vereniging staan en vanaf 
1870 zou hij er decennia lang bestuurslid van zijn.89 

4.3.1 De keuze voor het stichten van een weeshuis
Volgens een verslag over de wezenarbeid van Van ’t Lindenhout uit januari 1865, werd hij 
begin 1863 tijdens zijn persoonlijke dagelijkse Bijbelstudies vaak bepaald bij de Bijbeltekst 
Jakobus 1:27. In de destijds gangbare Statenvertaling las hij daar: “De zuivere en onbe-
vlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: weezen en weduwen bezoeken in hunne 
verdrukking, en zichzelven onbesmet bewaren van de wereld.”90 Van ’t Lindenhout vroeg 
aan God of Hij iemand wilde geven die zich voor Nederlandse wezen zou gaan inzet-
ten zoals Müller en Francke dat hadden gedaan, schreef hij in dit verslag. Toen hij dat 
vertelde tijdens zijn Bijbellezingen in het evangelisatielokaal, werd er, verzekerde hij later, 

Ds. George Müller, inspirator van Van ’t Lindenhout, samen 
met zijn vrouw Mary Groves (The George Müller Charitable Trust, Bristol)

Tekening van de voorgevel van de voormalige herberg aan de 
Lange Brouwerstraat in Nijmegen waar Van ’t Lindenhout zijn 
eerste weeshuis opende. (Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

“zonder dat hierom gevraagd werd” 
een kleine gift geschonken voor werk 
onder wezen.91 Deze gebeurtenis zette 
hem en zijn vrouw aan het denken en 
uiteindelijk besloten ze om weesmeis-
jes op te vangen. Dat besluit nam het 
echtpaar in maart 1863.92 Aanvanke-
lijk was zijn vrouw fel tegen dat plan 
en pas na aandringen, verhaalde Van 
’t Lindenhout in zijn In memoriam voor 
zijn vrouw uit 1900, stemde ze alsnog 
met zijn plannen in. Op Hemelvaarts-
dag 14 mei 1863 hield Van ’t Linden-
hout na afloop van een Bijbellezing in 
zijn evangelisatielokaal voor het eerst 
een collecte voor het weeshuis dat hij 
wilde stichten.93 
De plannen voor het opvangen van 
arme weesmeisjes waren in het voor-
jaar van 1863 allesbehalve positief 
ontvangen. Niet alleen mensen van 
buiten zijn kennissenkring, maar ook 
veel vrienden protesteerden tegen de 
plannen van het echtpaar. Allereerst 
vroegen deze mensen zich af hoe hij de 
kosten zou dekken die met de opvang 
waren gemoeid. Voor anderen was het 
de vraag waar hij dan wel die ouder-

lozen zou kunnen vinden, want aan hen waren ze niet bekend. “Men sprak het destijds 
zelfs onverholen uit, dat het ons door de politie of langs anderen weg verhinderd moest 
worden, voort te gaan arme kinderen, zonder dat wij genoeg kapitaal bezaten tot hunne 
verzorging, uit alle deelen van ons land tot ons te laten komen, en beweerde dat dit tot 
groote ellende en tot schade voor de gemeente Nijmegen zou aanleiding geven”, schreef 
Van ’t Lindenhout in 1893.94 Het zou bovendien onverantwoord zijn om met een gezin met 
twee kleine kinderen een dergelijk avontuur aan te gaan.95 Maar het echtpaar zette door. 
Vooral dat het soms goede bekenden waren die hen van hun voornemen probeerden af te 
houden, stuitte Van ’t Lindenhout tegen de borst. Dat hij dat nog in 1915 in zijn herinne-
ringen beschreef, lijkt erop te wijzen dat die weerstand hem behoorlijk heeft gegriefd en 
dat hij na al die jaren alsnog zijn gelijk wilde bewijzen.96 

Bij enkele andere van zijn kennissen kon Van ’t Lindenhouts voornemen wel op sympathie 
rekenen. In dezelfde maand waarin hij zijn circulaire verstuurde, in juni 1863, bood een 
van zijn toehoorders namelijk aan een groter onderkomen te kopen dat dienst kon doen 
als weeshuis. Het was de landbouwer Jan Theodorus Lijbers (1827-1904) uit Dodewaard, 
die met dat voorstel kwam toen hij bij Van ’t Lindenhout logeerde.97 Lijbers vroeg aan 
zijn gastheer wat hij zou doen wanneer er arme wezen naar Van ’t Lindenhout toe zouden 
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komen zoals dat bij Müller het geval was. Van ’t Lindenhout antwoordde “verblijd” dat hij 
ze dan gratis wilde opnemen, aldus zijn verslag uit 1865.98 De koop van het nieuwe huis 
ging door en in juni 1863 kon Van ’t Lindenhout een circulaire verzenden aan driehon-
derd vrienden onder de “broeders en zusters, die hem van nabij bekend waren”.99 Daarin 
ontvouwde hij zijn plannen voor het weeshuis en verzocht hij om financiële steun.100 Hij 
deed dat overigens tegen de wil van zijn vrouw, die nog meer dan hijzelf wilde afwachten 
wat God hen zou geven.101 Blijkbaar hadden beide echtelieden een iets andere geloofsbe-
leving en had Van ’t Lindenhout meer de neiging handelend op te treden dan zijn meer 
afwachtende echtgenote. 
Degenen die deze brochure begin juni 1863 ontvingen, waren waarschijnlijk mensen uit 
Reveilkringen en kennissen die hij tijdens zijn colportage- en evangelisatiereizen had 
leren kennen, zoals zijn connecties binnen de NEPV, de toehoorders bij zijn Bijbellezingen 
in Nijmegen, maar ook de vrij-evangelische kringen rond Witteveen in Ermelo, Budding 
in Goes en Mooij in Middelburg. In de circulaire maakte Van ’t Lindenhout voor het eerst 
in bredere kring bekend wat hij precies nastreefde en vatte hij zijn streven samen in 
vier punten.
Als zijn eerste en belangrijkste voornemen formuleerde hij: “Wij wenschen alle weezen 
gratis op te nemen, om met hen uit de hand des Heeren te leven, vertrouwende op de 
belofte van Hem, die gezegd heeft, dat Hij een Vader is der weezen. Wij gelooven daarom, 
dat de Heere ons datgene zal schenken, wat wij noodig hebben tot hun onderhoud, 
voeding en kleeding als anderszins, zonder een vast kapitaal te hebben voor de toekomst, 
of vaste jaarlijksche contributieën te ontvangen.”102 Het tweede punt betrof zijn hoofddoel 
met de opvoeding van de kinderen: de godsdienstige vorming. Onderwijs en opvoeding 
zouden daarom gebeuren met de Bijbel als leidraad: “Wetende dat het geloof is uit het 
gehoor, en het gehoor door het woord Gods”, zo citeerde hij Romeinen 10 vers 17. Die 
doelstelling sloot aan bij wat andere Reveilinitiatieven kenmerkten: inzet voor de laagste 
stand door expliciete evangelisatie. Dat blijkt ook uit de manier waarop hij begin 1865 
zijn verslag over zijn werk onder wezen ondertekende: “Uw Broeder in Christus, Joh. 
van ’t Lindenhout, evangelist.”103 Het derde punt in de brochure van juni 1863 betrof de 
“tijdelijke opvoeding” van de weesmeisjes.104 Zij zouden een “eenvoudige opvoeding” krij-
gen om hen “in de toekomst als bekwame dienstmeisjes te kunnen plaatsen”.105 Als vierde 
aandachtspunt in de circulaire beschreef hij aan welke voorwaarden potentiële mede-
werkers zouden moeten voldoen. Ze moesten gelovig zijn en bereid zijn zonder salaris 
te werken.

4.3.2 De komst van de eerste wezen
Het gebouw dat Lijbers voor Van ’t Lindenhout had gekocht, was een bouwvallige, 
voormalige herberg aan de Lange Brouwerstraat in Nijmegen. Deze werd in gereedheid 
gebracht voor de opvang van wezen, waarbij er steeds weer, verhaalt Van ’t Lindenhout 
in diverse geschriften, op de meest onverwachte manieren voldoende geld op tafel kwam 
om het initiatief verder gestalte te geven. De ene keer gebeurde dat via een collecte en een 
andere keer door giften in natura, zoals de eerste ijzeren ledikanten die aan het weeshuis 
werden geschonken.106 Uiteindelijk ontving hij voor ruim 270 gulden aan giften tussen 
1 juni, vlak voordat hij de circulaire verzond, en 1 november 1863.107 De indruk die deze 
beschrijving uit 1915 wekt, is dat het financieel magere tijden waren voor het gezin Van 

’t Lindenhout. Dat blijkt toch anders te liggen, want in de twee jaar waarin hij als zelf-
standig evangelist in Nijmegen werkte, meldde hij in een jubileumuitgave van de NEPV in 
1878, ontving hij aan giften ruim 3.000 gulden.108 Voor die tijd was dat een kapitaal, want 
in de tweede helft van de negentiende eeuw bedroeg het jaarsalaris van een hoofdonder-
wijzer tussen de 500 tot 600 gulden.109 Het bedrag dat hij specifiek voor de wezenzorg 
kreeg, was waarschijnlijk veel lager, maar beide geldstromen vloeiden al snel ineen, zagen 
we in hoofdstuk 1. 
Na een opknapbeurt en de geboorte in juni 1863 van een tweede kind, hun oudste zoon 
Derk, verhuisde het echtpaar Van ’t Lindenhout die zomer naar het nieuwe huis. Rond de 
verhuizing speelden zich volgens de jonge vader wonderlijke gebeurtenissen af. Zo hield 
de pasgeboren Derk aan de verhuizing een, naar de huisarts meende, dodelijke bronchitis 
over. Maar Hendrina bleef bidden om herstel van de jongen, schreef Van ’t Lindenhout 
na haar overlijden in 1900. “Dit is dan ook gebeurd”, voegde hij daar dat jaar als vanzelf-
sprekend aan toe, al ontkende hij niet dat het een zware tijd voor hem en zijn vrouw 
was geweest.110 Na de verhuizing naar de voormalige herberg en de ingebruikname van 
een aantal vertrekken voor een zondagsschool, de wekelijkse Bijbellezingen en enkele 
privévertrekken voor zijn gezin, bleven er nog 19 vertrekken over.111 Ondanks de renova-
tiewerkzaamheden bleef het gebouw er armetierig uitzien. Nog 13 jaar later verwachtte 
de met Van ’t Lindenhout bevriende jeugdboekenschrijver en dichter Eduard Gerdes, dat 
het voormalige weeshuis binnenkort zou instorten, zo armoedig vond hij het er in 1879 
uitzien.112 
Van augustus tot oktober 1863 bleven zowel de gevraagde financiële bijdragen als de 
eerste wezen grotendeels uit, waardoor bij het echtpaar, zoals Van ’t Lindenhout later 
zou schrijven, de twijfel toesloeg.113 Zoals bleek, hadden ze het financieel niet krap. Het 
is waarschijnlijker dat ze in de zomer van 1861 vooral gebukt gingen onder de kritiek die 
ze ook van sommige bekenden over zich heenkregen. Voor geestelijke steun konden ze 
in die periode niet alleen terecht bij vrienden uit Nijmegen, maar ook uit Goes, zoals bij 
Budding. “Aan Joh. van ’t Lindenhout, Evangelist. Genade en vrede! (…) Twijfel niet, uw 
beginsel is van de Heere”, had hij Van ’t Lindenhout begin januari 1863 geschreven over 
het leven uit Gods hand.114
Tot juni 1863 hadden Van ’t Lindenhout en zijn vrouw het voornemen om alleen wees-
méisjes op te nemen. De meisjes zouden in het weeshuis door mevrouw Van ’t Lindenhout 
voor “allerlei huiselijke bezigheden gebruikt worden”, zodat ze zich huishoudelijke vaar-
digheden konden eigen maken.115 Naast de geestelijke opvoeding zouden ze les krijgen 
in onder meer lezen, schrijven en rekenen. Maar al voordat het eerste weesmeisje naar 
Nijmegen kwam, breidden de Van ’t Lindenhouts hun doelgroep uit met arme jóngens-
wezen. Hun motief daarvoor was, wat Van ’t Lindenhout noemde, een verdiept inzicht in 
wat God wilde. “Doch de Heere heeft ons doen zien, dat wij ook de jongens niet mochten 
voorbijgaan. Hij is voor beiden een Vader”, zo formuleerde hij dat begin 1865 als toevoe-
ging aan de tekst van de circulaire van anderhalf jaar eerder.116
Mogelijk was de aanleiding voor deze omslag dat het echtpaar Van ’t Lindenhout in 
augustus als eerste de vraag kreeg om twee verweesde jóngens op te vangen in plaats van 
meisjes.117 Maar de preciese reden waarom hij en zijn vrouw besloten ook jongens op te 
nemen, vermeldt Van ’t Lindenhout nergens. Dat geldt in de beginjaren van de weesin-
richting vaker voor argumenten die hij gebruikte waneer hij een beslissing verantwoordde. 

  I| 

  1|

  2|

  3|

  4 |

  5|

  6|

  7| 

  8| 

  9| 

 10|

 11|

 E|



  4.3 De start van het weeshuis |143142| Johannes van ’t Lindenhout 

Voor hemzelf, en blijkbaar ook voor zijn achterban, bevatte een beroep op de Bijbel of op 
gegroeid geloofsinzicht voldoende overtuigingskracht. Dezelfde argumentatiewijze werd 
soms door Budding gehanteerd.118 In latere jaren gebruikte Van ’t Lindenhout vaker ratio-
nele argumenten. Dat tonen zijn eigen geschriften, de enige informatiebron over de begin-
periode, en verslagen van gesprekken die anderen met hem hadden. Dergelijke verslagen 
kwamen vaker naar buiten naarmate de weesinrichting groeide en bekender werd.
Lijbers verhuurde ondertussen het pand aan de Lange Brouwerstraat vanaf 1 november 
1863 voor twintig jaar aan Van ’t Lindenhout voor de opvang van wezen.119 Nog diezelfde 
dag verwelkomde het echtpaar, beide echtgenoten waren toen 27 jaar oud, hun eerste 
weesmeisje. Het was Pietje Velders uit het dorp Aalten in de Achterhoek. Ze was 14 jaar 
oud en was zwaar verwaarloosd. In Aalten had ze jaren in de grootste armoede geleefd, 
uitbesteed bij een arm boerengezin, memoreerde Van ’t Lindenhout in 1888.120 Ze droeg 
bij haar komst slechts vodden en aan haar voeten een klomp en een veel te grote slof, 
beschrijft Van ’t Lindenhout haar aankomst met gevoel voor sfeer. “In deze kleeding van 
lompen woonde echter meer dan één levend wezen.”121 Het verhaal was een van de vele die 
de lezers van Van ’t Lindenhouts autobiografie uit 1888 gesterkt moeten hebben in hun 
voornemen de weesinrichting te blijven steunen. Datzelfde jaar schreef Pietje, inmiddels 
moeder van vier kinderen, een brief aan Van ’t Lindenhout waarin ze hem bedankte voor 
haar opvoeding in Neerbosch. Ze ondertekende met: “Van uw eerste wees Pietje Velders, 
die altijd nog met zooveel liefde aan u allen denkt.”122 In 1903 was Pietje samen met haar 
dochter eregast op het 40-jarige jubileum van de weesinrichting.123
Een dag na Pietje kwam de eerste jongen: Jan Meyer uit het Gelderse Wamel.124 In tegen-
stelling tot Pietje was hij “goed van kleederen voorzien en ook gereinigd” en tamelijk 
ontwikkeld, noteerde Van ’t Lindenhout.125 Jan zou Nijmegen niet meer verlaten: op 10 
november 1865 overleed hij als eerste wees in het weeshuis van Van ’t Lindenhout. Hij 
stierf aan tuberculose en ging die dag, in de woorden van Van ’t Lindenhout, “naar het 
groote weeshuis daarboven”.126

4.3.3 Een protestants weeshuis in katholiek Nijmegen
Opmerkelijk is dat Van ’t Lindenhout zijn weeshuis opende in het hartje van het overwe-
gend rooms-katholieke Nijmegen. Waarom koos hij juist voor een locatie in die stad? Zijn 
keuze is te meer opmerkelijk omdat Nijmegen al lange tijd twee weeshuizen telde. Dat 
waren het ‘Protestantsche Kinderen Weeshuis’, opgericht in 1560 en het ‘Roomsch Katho-
lijk Weeshuis’, opgericht in 1638.127 In 1860, toen het derde eeuwfeest van het eerste wees-
huis werd gevierd, woonden in het protestantse weeshuis 36 en in het katholieke weeshuis 
99 kinderen. In 1875 telden de weeshuizen respectievelijk 24 en 90 wezen. Die aantallen 
kwamen ongeveer overeen met de verhouding tussen het aantal protestantse en rooms-
katholieke inwoners in Nijmegen: respectievelijk 30 en 70 procent van de stadsbevolking.128 
De levensloop van Van ’t Lindenhout zoals tot nog toe beschreven, bevat de belangrijk-
ste verklaringselementen voor zijn keuze om zijn protestants-christelijke weeshuis juist 
in Nijmegen te openen. De belangrijkste reden daarvoor is ook de meest voor de hand 
liggende, namelijk dat hij de omgeving kende en er zijn sociale netwerk had opgebouwd. 
Hoogstwaarschijnlijk had de NEPV hem in 1858 om die reden gevraagd Strickling op te 
volgen als evangelist. De lokale gerichtheid vertoonde overeenkomsten met de initia-
tieven die veel filantropen in of vlakbij hun eigen woonplaats hadden opgezet. Dat gold 

weliswaar niet voor Suringar, die in Amsterdam woonde en Nederlandsch Mettray nabij 
Zutphen stichtte, maar wel voor bijvoorbeeld Betsy Groen van Prinsterer en haar naai-
school in Den Haag, voor de predikant Cornelis Carel Callenbach (1803-1873) uit Nijkerk 
en de christelijke school in het nabij gelegen gehucht Nijkerkerveen en voor Heldring en 
zijn tehuizen in Zetten, dicht bij zijn woonplaats Hemmen. De meeste Reveilinitiatieven 
betroffen lokale initiatieven omdat de initiatiefnemers reageerden op ellende die ze in hun 
directe omgeving signaleerden Daarbij schakelden ze, zoals Van ’t Lindenhout, hun eigen 
sociale netwerk in. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de betrokkenheid van de Utrechtse Reveil-
kring bij het ontstaan van het Diaconessenhuis, dat daar in 1844 werd geopend.129 Het was 
zijn werk als evangelist dat Van ’t Lindenhout bekendheid en aanzien gaf in de Nijmeegse 
Reveilkring en daarbuiten en hem met onder andere Lijbers in contact bracht. Daar vond 
hij ook draagvlak voor het oprichten van een weeshuis. Het waren deze omstandigheden, 
waarin Van ’t Lindenhout zich in zijn 27ste levensjaar bevond, die ertoe leidden dat hij in 
Nijmegen en niet elders zijn werk onder wezen begon.

4.3.4 George Müller
Essentieel voor de keuze van de twintiger Van ’t Lindenhout om een weeshuis te openen, 
was het voorbeeld en de invloed van George Müller. Een beknopte levensschets van deze 
zendeling en weeshuisdirecteur laat zien wat dat voorbeeld en die invloed inhielden. 
Müller was geboren in het Pruisische Kroppenstedt nabij Magdenburg en studeerde 
theologie in Halle, de universiteitsstad waar Johann Francke hoogleraar was geweest en 
zijn weeshuis had gesticht. Als student raakte Müller verzeild in hetzelfde piëtistische 
milieu als Francke, waar hij in 1825 tot bekering kwam, zoals hij in zijn autobiografie 
schrijft.130 Na afronding van zijn studie vertrok Müller in 1829 naar Groot-Brittannië voor 
een opleiding als zendeling onder de Joden. Met dat doel trad hij in dienst bij The London 
Society, een van de Britse zendingsgenootschappen die vanaf het eind van de achttiende 
eeuw opkwamen. Lang bleef hij er niet in dienst, want binnen een jaar nam Müller ontslag 
omdat hij tot de overtuiging was gekomen dat hij niet mocht werken onder het gezag 
van een organisatie. Hij wilde voortaan alleen maar werken onder rechtstreekse leiding 
van God.131 Vanaf dat moment werkte hij als zelfstandig evangelist en leefde hij ‘uit Gods 
hand’ van giften van gelovigen. Vergelijkbare overwegingen brachten Van ’t Lindenhout 
tot soortelijke keuzes: werken als zelfstandig evangelist, geleid “door den Heer” en levend 
op basis van giften.132
In die periode leerde Müller de volgelingen van Darby kennen, de zogenaamde Plymouth 
Brethren. Na een verzoek om in Bristol te komen werken, verhuisde hij naar die stad, 
preekte er vanaf april 1832 en sloot zich aan bij de Brethren ter plaatse.133 Later nam 
Müller afstand van deze gemeenschap en ging hij ook voor bij methodisten en baptis-
ten.134 Tijdens zijn verblijf in Bristol kreeg Müller steeds meer aandacht voor de sociale 
misstanden die daar onder andere waren ontstaan door de industriële revolutie. Hij begon 
met het uitdelen van brood aan armen, maar het lezen van Franckes levensbeschrijving 
deed hem besluiten om een weeshuis te stichten. Na veel twijfels, gebeden en de verho-
ring daarvan – volgens zijn autobiografie – stichtte hij in 1836 een weeshuis op dezelfde 
grondslag als Francke. Dat wil zeggen dat hij zich volledig afhankelijk opstelde van wat 
hij beschouwde als Gods leiding.135 Müller meende bijvoorbeeld dat hij niet systematisch 
aan fondsenwerving mocht doen, maar dat hij zich ook in financieel opzicht afhankelijk 
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moest opstellen van Gods leiding. Ook op deze punten volgde Van ’t Lindenhout Müller 
na. Müller geloofde dat God zijn leven op alle fronten leidde en hij zag dat bevestigd door 
allerlei wonderlijke gebeurtenissen en ingevingen van boven.136 
Müllers stichting groeide in veertig jaar tijd uit tot een omvangrijk complex van wees-
huizen waarin duizenden kinderen een opvoeding kregen. In 1859, twee jaar voordat Van 
’t Lindenhout met Müllers geschriften kennismaakte, woonden in het weeshuis in Bristol 
rond de duizend kinderen; in 1870 was dat aantal toegenomen tot tweeduizend.137 Daar-
naast stichtte Müller ruim honderd scholen met in de jaren zeventig rond de negendui-
zend leerlingen van arme komaf. Een belangrijk onderdeel van de christelijke opvoeding 
die Müller beoogde, was namelijk goed onderwijs op christelijke scholen aan de door hem 
opgenomen kinderen.138
Tussen 1837 en 1856 publiceerde Müller vier autobiografische geschriften, waarvan de 
opbrengst ten goede kwam aan zijn werk onder de armen.139 De boeken werden een groot 
succes. Ze werden vertaald in diverse talen en ook uitgegeven buiten Groot-Brittannië. In 
1861 verschenen ze in verkorte vorm in de Verenigde Staten.140 Datzelfde jaar vertaalde de 
predikant Budding het eerste deel van Müllers biografie in het Nederlands, waarna in 1864 
het tweede en in 1869 het derde deel verschenen.141 Van ’t Lindenhout kreeg volgens zijn 
herinneringen voor het eerst door Budding in het Nederlands vertaald werk van Müller te 
lezen, toen Budding hem in 1859 bezocht in Nijmegen.142

De ontmoeting
In 1877 ontmoetten Van ’t Lindenhout en Müller elkaar in levenden lijve tijdens een 
rondreis die Müller maakte door Europa. Met enkele Nijmeegse geestverwanten zocht Van 
’t Lindenhout hem in januari 1877 op in Düsseldorf, waar de Duitser enkele voordrachten 
hield.143 Eind mei kwam “de man door wie de Heere God zulke heerlijke dingen gedaan 
heeft”, zoals Van ’t Lindenhout hem aanduidde, naar Nijmegen. Op 23, 24 en 25 mei 1877 
sprak hij daar in de Grote Kerk voor een gehoor dat in de meeste gevallen een week daarvoor 
via Het Oosten was geïnformeerd over de lezingen.144 Tussendoor bezocht hij ook de weesin-
richting Neerbosch en een week later sprak Müller op een bijeenkomst van de Vereeniging 
in het Belang der Weezenverpleging, waarbij ook Van ’t Lindenhout aanwezig was.145
Müllers leven ‘uit de hand des Heeren’, de zorg voor de armen en de ontelbare onverklaar-
bare gebedsverhoringen waarvan hij in zijn biografie verhaalde, maakten veel indruk op 
Van ’t Lindenhout. Het verklaart onder andere waarom hij in 1862 eenzelfde keuze maakte 
voor een leven zonder dienstbetrekking en zonder vast salaris.146 Ook naderhand bleef hij 
zich op Müllers werk oriënteren en diens verslagen uit Bristol waren voor Van ’t Linden-
hout een van zijn inspiratiebronnen, zoals blijkt uit de verslagen over de stichtingen in 
Bristol die hij in vertaling opnam in Het Oosten.147 Zoals uit het vervolg van deze studie 
zal blijken, zou Van ’t Lindenhout in de weesinrichting enkele uitgangspunten en ook 
verscheidene gebruiken van Müller overnemen. 

4.3.5 Heldrings voorbehoud
Voordat hij zijn weeshuis in Nijmegen begon, sprak Van ’t Lindenhout uitgebreid met 
vrienden over zijn voornemen. Heldring zal daar als zijn mentor van het eerste uur toe 
hebben behoord. Veel steun kreeg hij aanvankelijk niet van de predikant, want Heldring 
was kritisch over het initiatief van zijn leerling. Dat blijkt uit wat hij in mei 1863 schreef 

over Müllers werk in Bristol. Over het werk van de Duitser was Heldring vol lof. Hij sprak 
waardering uit voor Müllers geloof, diens besef van eigen zondigheid en de gezondheid 
van de kinderen in Müllers weeshuizen. Hij herkende en waardeerde ook de strikte “chris-
telijke huisorde” die in Müllers weeshuizen heerste, een gegeven waaraan Heldring veel 
waarde hechtte, zoals we in hoofdstuk 3 zagen. Zo legde Heldring Müllers aanpak langs 
dezelfde maatstaf van zijn visie op christelijke filantropie, als hij in 1850 bij Wicherns 
werk had gedaan. Hij betwijfelde wel of een dergelijk initiatief in Nederland kans van 
slagen zou hebben. “Nochtans is het eene plant uit Duitschland op Engelschen bodem 
overgeplant”, schreef Heldring. “Of zij in Nederland zoude tieren is bij mij de vraag.”148 
Waarop die twijfel gebaseerd was, laat hij in het midden, of het moet zijn ervaring zijn dat 
in Nederlandse weeshuizen nog veel was overgebleven “dat voor dezen tijd niet past”.149 
Maar wat hij daarmee precies bedoelde, vermeldde hij niet.
Bovenstaande kritische woorden schreef Heldring in mei 1863 in een voorwoord bij een 
uit het Engels vertaalde biografie over Müller.150 Dat was in de tijd waarin Van ’t Linden-
hout voor het eerst naar buiten trad met zijn voornemen om een weeshuis te beginnen in 
de geest van Müller door gratis wezen op te nemen. Voor dat initiatief hield hij op 14 mei 
immers de eerste collecte in het evangelisatielokaal aan de Doddendaal. Van ’t Lindenhout 
memoreerde in 1888 dat sommige vrienden hem destijds ontraadden om een initiatief 
als van Francke of Müller te kopiëren omdat het niet in “ons land zou kunnen tot stand 
komen”.151 Mogelijk dacht hij daarbij aan de opmerkingen van Heldring.
Maar de mogelijke twijfel van Heldring aan het welslagen van Van ’t Lindenhouts initi-
atief bleek niet blijvend. Drie jaar nadat hij die had geuit, had hij zich alsnog achter Van 
’t Lindenhouts werk geschaard. In maart 1866 schonk hij namelijk 20 gulden aan de 
instellingen, die toen inmiddels zeventig kinderen telde.152 Ruim een jaar later, op 9 mei 
1867, was Heldring aanwezig bij de inwijding van de eerste woning van Neerbosch. Volgens 
Van ’t Lindenhout sprak hij zich bij die gelegenheid positief uit over diens werk.153 Dat 
Heldring alsnog zijn zegen gaf aan het initiatief bleek ook toen de predikant in 1871 sprak 
tijdens het jaarfeest van de weesinrichting.154 Dat jaarfeest werd toen niet meer gehouden 
in het weeshuis in Nijmegen, maar in het wezendorp in wording. Samen met het weeshuis 
in Nijmegen had Van ’t Lindenhout toen ruim driehonderd kinderen onder zijn hoede.155

 4.4 Vrij-evangelische invloeden 
Begin jaren zeventig was het ziekelijke jongetje dat Van ’t Lindenhout beweerde als tiener 
ooit te zijn geweest, uitgegroeid tot “een forsch gebouwd man van meer dan gewone 
grootte, met een gezond, open en vriendelijk gelaat, een glimlach op de lippen, een nog 
jeugdig voorkomen (blond haar, blauwe oogen) maar met een uitdrukking die van kracht 
en vastberadenheid getuigt.”156 Zo beschreef de Amsterdamse koopman in koloniale 
waren, filantroop en bestuurslid van de Vereeniging in het Belang der Weezenverpleging, 
Adriaan Gildemeester (1828-1901), de inmiddels 36-jarige Van ’t Lindenhout in 1873.157
Tegen die tijd hadden Van ’t Lindenhouts sociale netwerk en geloofsleven zich in metho-
distische en vrij-evangelische richting ontwikkeld. Die ontwikkeling zou effect krijgen 
op zowel de leefsfeer in de weesinrichting Neerbosch als op haar positie in protestants 
Nederland, zoals in de volgende hoofdstukken zal blijken. Behalve met veel hervormde 
predikanten binnen en buiten het Reveil, onderhield Van ’t Lindenhout namelijk goede 
contacten met diverse voorgangers die door het methodisme werden beïnvloed, zoals 
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Witteveen, Budding, Mooij en De Jonge. Die beïnvloeding door het methodisme werd 
vanaf de jaren zeventig versterkt door zijn kennismaking met het werk van respectieve-
lijk Moody en Sankey en de heiligingsbeweging rond Pearsall Smith en Brighton. In de 
onderstaande paragrafen wordt de relatie met genoemde personen en bewegingen verder 
toegelicht om hun relatie tot Van ’t Lindenhout en Neerbosch te verduidelijken.

4.4.1 De band met Budding 
De predikant Huibert Budding was een omstreden persoon die door zijn volgelingen op 
handen werd gedragen, maar door veel anderen binnen de Nederlandse Hervormde Kerk 
en afscheiden gemeenten werd verguisd. Ook volgens Van ’t Lindenhout was Budding “een 
zeer eigenaardig” man, maar hij zag hem ook als een “groot man”.158 Van ’t Lindenhout 
leerde Budding als 22-jarige kennen in 1858, toen de predikant zijn vader thuis in Beunin-
gen bezocht. Hij vond de destijds nog behoudende, oudgereformeerde predikant welis-
waar sympathiek, schreef hij ruim vijftig jaar later, maar wel “té gereformeerd”.159 Budding 
preekte in die tijd geregeld in Nijmegen voor een kleine groep orthodox-protestanten die 
zich inmiddels niet meer thuis voelde bij de vrijzinnige prediking in de stad en omstreken. 
Onder hen bevond zich mogelijk Van ’t Lindenhouts vader.160 De invloed die Budding 
uitoefende op Van ’t Lindenhout sr., kan een van de redenen zijn geweest dat hij zijn zoon 
bleef steunen in zijn werk als evangelist.
In 1859, ruim een jaar na hun eerste kennismaking, veranderden Buddings theologische 
inzichten sterk onder invloed van de geschriften van en zijn persoonlijke kennismaking 
met George Müller en de Plymouth Brethren in Bristol. Buddings opvattingen kwamen 

op diverse punten met die van Müller 
overeen. Zo weigerden beide salaris te 
ontvangen, maar wilden ze leven ‘uit Gods 
hand’. Ook zagen hij en Müller dat God 
ingreep in hun leven met ingevingen en 
wonderen. Beiden gaven daarbij leiding 
aan een gemeente die niet bij een kerkver-
band was aangesloten.161 Onder invloed 
van Müller en Darby begon Budding begin 
jaren zestig veel optimistischer te preken. 
In plaats van dat hij, zoals voorheen, sterk 
de nadruk legde op de uitverkiezings-
leer, benadrukte hij nu de verlossing van 
de zonde.162 Daarnaast nam hij afstand 
van twee theologische leerstukken die 
orthodox-protestanten van groot belang 
achtten: de drie-eenheid en de dubbele 
uitverkiezing. Wat het eerste betreft, 
ontkende Budding de godheid van Jezus 
en van de Heilige Geest.163 Het tweede 
leerstuk houdt in dat God niet alleen 
vooraf heeft besloten wie er tot geloof 
komt, maar dat hij ook vooraf bepaalt 

Ds. Huibert Budding, voorganger van de vrij-evangelische 
gemeente in Goes en geestelijk vader van Johannes van 
’t Lindenhout. (Gemeentearchief Goes)

wie verloren zijn. Het evangelie van de verlossing van de zonde was voor die laatste groep 
mensen niet bestemd. In plaats van de dubbele uitverkiezing begon Budding het, zoals dat 
heet, vrije aanbod van genade te verkondigen. Daarin komen alle mensen in aanmerking 
voor vergeving van hun zonden wanneer ze zich maar zouden bekeren.164
Buddings dogmatische koerswijziging leidde ertoe dat een aantal oudgereformeerde 
gemeenteleden uit zijn gemeente vertrok. Voor hen in de plaats kwamen veel anderen, ook 
van buiten Goes en zelfs van buiten Zeeland, zodat de gemeente in de jaren daarna een 
grote bloei doormaakte.165 Onder hen waren Nijmeegse familieleden van Budding, zoals 
zijn neef Hendricus Duijs – zoon van zijn zus en een goede bekende van Van ’t Lindenhout 
– de Middelburgse uitgever en drukker Pieter Johannes Milborn, Steven van den Berg en, 
in 1863, ook Johannes van ’t Lindenhout en zijn vrouw Hendrina Sipman. Deze mensen 
voelden zich thuis onder de prediking van Budding en kozen daarom welbewust voor 
aansluiting bij diens gemeente. Van ’t Lindenhout zelf had vanaf 1860 een goede band met 
Budding opgebouwd en mocht soms voorgaan in samenkomsten van Buddings gemeente 
in Goes. Ook vergezelde hij de predikant soms op huisbezoeken in het Zeeuwse land.166 
Dat Budding door zijn ontkenning van de dogma’s van de drie-eenheid en de predestina-
tie door afgescheidenen en Nederlands-hervormden niet langer als gereformeerd werd 
beschouwd, was voor Van ’t Lindenhout geen halszaak.167
Op theologisch vlak vertaalde de invloed van Budding op Van ’t Lindenhout zich in de 
nadruk die hij, evenals Budding, legde op de liefde van God en het relativeren van het 
belang van de uitverkiezing. In praktische zin bleek de invloed uit Van ’t Lindenhouts 
keuze voor het leven ‘uit Gods hand’ zonder vast salaris en later de start van zijn weesin-
richting. De beide laatste keuzes zijn terug te voeren op de kennismaking met de geschrif-
ten van George Müller, die via Budding tot stand kwam. Daarnaast bracht de band met 
Budding en diens gemeente in Goes Van ’t Lindenhout een netwerk van sympathisanten 
die zijn inzet voor wezen vanaf het begin steunden. Dat blijkt uit de vele financiële giften 
uit Zeeland die hij ontvangen zou, maar ook uit de persoonlijke inzet van een aantal Zeeu-
wen die bij Van ’t Lindenhout in dienst traden.

4.4.2 De Nathanaël-school in Goes
Een van de mannen die Van ’t Lindenhout via Buddings gemeente leerde kennen en die 
in zijn weesinrichting zou gaan werken, was Hermanus Bloemendal (1810-1875). Deze 
orthodoxe protestant was sinds mei 1860 hoofdonderwijzer aan de Nathanaël-school, 
een bijzondere ‘school der 1ste klasse’, wat betekende dat het een zogenoemde kerkelijke 
armenschool betrof waar leerlingen gratis les kregen. Budding had de school in 1860 in 
Goes opgericht en omdat het een bijzondere school voor christelijk lager onderwijs betrof, 
moest die het zonder overheidssteun stellen. De kosten voor de Nathanaël-school en voor 
het levensonderhoud van Bloemendal en zijn zoon Arend Jan (1838-1907), die er les gaf 
als hulponderwijzer, werden opgebracht door Buddings gemeente.168 Daarmee leefden 
ze zonder vast salaris ‘uit de hand des Heeren’, vergelijkbaar met hoe Budding dat bij 
Müller in Bristol had gezien. Evenals Budding leefden de schoolmeester en zijn zoon in 
een gedeelte van het huis van een diaken in Buddings gemeente, de welgestelde bakker 
Johannes de Jonge (1808-1872), bijgenaamd ‘de hemelse bakker’ en de vader van Nicolaas 
de Jonge.169 Met het ‘leven uit de hand des heeren’ waarover hij bij Müller las, maakte Van 
’t Lindenhout in de praktijk dus al kennis in Goes in 1860 en 1861. 

  I| 

  1|

  2|

  3|

  4 |

  5|

  6|

  7| 

  8| 

  9| 

 10|

 11|

 E|



  4.5 Van ’t Lindenhout en de Vrije Evangelische Gemeenten |149148| Johannes van ’t Lindenhout 

De aanleiding voor meester Bloemendal om in 1866 naar Neerbosch te vertrekken, was 
een conflict met Budding en veel ouders van de schoolkinderen van de Nathanaël-school 
over de zogenoemde koepokinenting. Inenten tegen de pokken was niet verplicht. Wel 
schreven vanaf 1851 steeds meer gemeenten voor dat kinderen die naar school gingen 
moesten zijn ingeënt. Dat dienden ze aan te tonen met het zogenaamde ‘pokkenbriefje’.170 
Op de Nathanaël-school werd die regel niet gehandhaafd omdat veel leden van Buddings 
gemeente, maar ook Zeeuwse oudgereformeerden en Budding zelf grote bezwaren tegen 
inenting koesterden.171 Het ging mensen niet aan om Gods plannen te doorkruisen door 
preventief tegen ziekten in te enten, meenden ze. Juist door die opstelling werd de school 
een groot succes en de plaatselijke overheid liet dat ook lange tijd toe.172 Dat veranderde 
nadat een pokkenepidemie in 1864 vooral onder de niet-ingeënte kinderen van de Natha-
naël-school had huisgehouden.173
Bloemendal ging in 1865, onder druk van de overheid, op zijn school alsnog over tot 
het scheiden van kinderen die wel en die niet de koepokinenting hadden gekregen. De 
onderwijzer had zeven dagen hechtenis opgelegd gekregen omdat hij dat tot dan toe had 
geweigerd. Tijdens zijn verblijf in de gevangenis had hij zijn mening op dit punt herzien 
nadat hij naar eigen zeggen “licht van boven” had ontvangen.174 Na zijn terugkeer uit de 
gevangenis gaf Bloemendal daarom toe aan de eisen van de gemeente Goes om kinderen 
die ingeënt waren tegen de koepokken te scheiden van niet-ingeënte kinderen.
Zijn omslag maakte zijn positie in Buddings kerkelijke gemeente onhoudbaar. Via een 
wederzijdse vriend uit Goes, de hervormde predikant Johannes Drost (1826-1910), hoorde 
Van ’t Lindenhout van de problemen tussen Bloemendal en Budding. Dat bracht hem ertoe 
Bloemdal in de zomer van 1867 te vragen om onderwijzer te worden aan een op te richten 
lagere school in de weesinrichting bij Neerbosch.175 Bloemendal vertrok op 19 juli 1867 uit 
Goes en arriveerde in Neerbosch op 22 juli.176 Met het vertrek van Bloemendal uit Goes werd 
de band tussen de school en de vrij-evangelische gemeente verbroken. Zijn vertrek was 
zo’n zware aderlating dat het binnen twee jaar met de Nathanaël-school gedaan was.177

4.5 Van ’t Lindenhout en de Vrije Evangelische Gemeenten
Twee jaar voordat Van ’t Lindenhout Budding leerde kennen, had hij kennisgemaakt 
met Hermanus Witteveen. De door het Reveil en het methodisme beïnvloede predi-
kant was evenals Budding een van de voorlopers van de Vrije Evangelische Gemeenten. 
Van ’t Lindenhout zocht Witteveen voor het eerst op tijdens zijn eerste colportagereis 
in 1856.178 De Ermelose predikant was eind jaren vijftig een invloedrijke, maar omstre-
den predikant binnen de Nederlandse Hervormde Kerk.179 In 1859, drie jaar na Van 
’t Lindenhouts bezoek, werd hij uit zijn ambt gezet als predikant. Dat gebeurde na een 
geruchtmakende kerkelijke rechtszaak die valt te herleiden tot een confrontatie tussen 
het bevindelijk-gereformeerde deel van Witteveens gemeente versus een min of meer 
modern-theologisch gedeelte.180 Rond 1860 bevonden Witteveens uitstraling en invloed in 
protestants Nederland zich op hun hoogtepunt, wat onder meer tot uiting kwam in talloze 
evangelisatieactiviteiten in binnen- en buitenland.181
Dat Van ’t Lindenhout in Witteveen een geestverwant zag, blijkt uit zijn bezoeken aan 
het jaarlijkse zendingsfeest van Witteveens zogenoemde ‘zendingsgemeente’ in Ermelo 
en zijn deelname aan de Elfuur-gebedsvereniging. Witteveen had deze vereniging opge-
richt op 9 mei 1861. De leden ervan verplichtten zich om dagelijks om 11 uur ’s ochtends 

te bidden voor de zending en de uitbreiding van Gods koninkrijk, oftewel dat er meer 
mensen tot geloof zouden komen.182 In 1863 nam Van ’t Lindenhout deel aan de gebeds-
samenkomst die Witteveen tijdens het zendingsfeest van dat jaar op woensdagmorgen 
stipt om 11 uur organiseerde. Daarbij lagen de deelnemers een uur lang geknield, herin-
nerde Van ’t Lindenhout zich 43 jaar na dato.183 Deze jaarlijkse zendingsfeesten in Ermelo 
hadden een voorbeeldfunctie voor de latere jaarfeesten van Neerbosch. Daarnaast bracht 
Witteveens netwerk hem begin jaren zestig veel nieuwe contacten in zendings- en evange-
lisatiekringen. Hij zou die contacten zijn leven lang blijven onderhouden, zoals blijkt uit 
zijn betrokkenheid in de jaren negentig bij de zogenaamde Salatiga-zending op Java, die 
nauw verbonden was met de Ermelose zendingsgemeente.184

4.5.1 Van ’t Lindenhout en de Brightonbeweging
Begin jaren zeventig maakte Van ’t Lindenhout kennis met de opwekkingsprediking 
van Moody en Sankey. Het was de oproep tot een persoonlijk geloof, zoals die ook in 
Reveilkringen klonk, die Van ’t Lindenhout bij hen waardeerde. In het oudste mij bekend 
bewaard gebleven exemplaar van Het Oosten, van 6 januari 1875, veronderstelde Van 
’t Lindenhout Moody en Sankey bij zijn lezers bekend. Dat bewijst dat hij al eerder over 
hen schreef, in ieder geval in 1874, het jaar waarin zij in Groot-Brittannië furore maak-
ten.185 Daarmee voegde Van ’t Lindenhout zich in de kring van protestanten die zich sinds 
januari 1874 in christelijke dagbladen en periodieken positief uitspraken over de opwek-
kingsprediking.186 In 1875 kwam daar zijn enthousiasme over Pearsall Smith bij. Vooral 
diens oproep tot een zuiver, heilig leven sprak Van ’t Lindenhout aan. Het paste goed bij 
de idealen die hij eerder had omarmd, zoals bijvoorbeeld zijn geheelonthouderschap. 
Vooral de meerdaagse verbroederingsbijeenkomst in Brighton sprak tot Van ’t Linden-
houts verbeelding. Dat kwam onder meer doordat hij tijdens een regionaal zendingsfeest 
in het Zeeuwse ’s-Heer Arendskerke bij Goes op 23 juni 1875 een euforische Kuyper over 
Brighton hoorde, en Hoedemaker over Moody en Sankey.187 Van ’t Lindenhout werd zo 
door deze en andere verhalen over Brighton getroffen dat hij het initiatief nam voor een 
soortgelijke verbroederingsconferentie in Neerbosch. Nog geen twee maanden na het 
Zeeuwse zendingsfeest vond die al plaats. Uit zijn dagboek citeerde hij 13 jaar later: “18, 
19 en 20 Augustus waren zeer gezegende dagen te Neerbosch. Toen waren hier meer dan 
tweehonderd Christenen van allerlei stand en rang te zamen, om vereenigd des Heeren 
aangezicht te zoeken, opdat Hij den stroom van het geestelijk leven in de harten der 
geloovigen mocht doen wassen en wij allen in vernieuwde gemeenschap met God door 
Christus mochten wandelen.”188 Tijdens de bijeenkomst in Neerbosch spraken onder meer 
Huet, Brummelkamp, De Jonge, Johannes Hermanus Gunning jr. (1829-1905) en Faure. Er 
werden veelvuldig vertaalde Sankey-liederen gezongen.189
Voor Van ’t Lindenhout smaakten zijn ervaringen in Neerbosch naar meer. Wat hem 
vooral trok aan de verbroederingsconferenties was dat dogmatische geschilpunten niet, 
althans niet opzettelijk, besproken werden, kerkrechtelijke vraagstukken niet in behande-
ling kwamen, kerkelijke scheidsmuren wegvielen, vooroordelen weken en veel aanwezigen 
er een sterker geloof door kregen.190 Vandaar dat hij graag zitting nam in het organisatie-
comité van een volgende verbroederingsbijeenkomst, die van 30 mei tot 1 juni 1876 
plaatsvond in Amsterdam. Naast Van ’t Lindenhout telde dit comité bekende namen uit de 
Amsterdamse Reveilkring, zoals de evangelist Theodorus Matthijs Looman (1816-1900) en 
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de uitgever Henricus Höveker (1807-1889), of mannen die daarmee een band hadden, 
zoals Hoedemaker en de christelijk-gereformeerde predikant Johannes Gesinus Smitt 
(1846-1908).191 Het doel van deze bijeenkomst was om “door de genade van den Heiligen 
Geestes (…) een hooger niveau voor het geestelijk leven der Gemeente te verkrijgen”, 
schreef het comité in Het Oosten.192 
Tegelijk bood Van ’t Lindenhout in Het Oosten de gelegenheid om in discussie te gaan 
over deze bijeenkomst. In de week voorafgaande aan de bijeenkomst publiceerde Brigh-
tonganger Adama van Scheltema een kritisch artikel waarin hij ervoor waarschuwde dat 
de bijeenkomst niet mocht “verloopen in algemeenheden, een onwillekeurig voeden van 
geestelijke sentimentaliteit zonder het afwerpen van krachtige vrucht voor het leven”.193 
Daarmee bedoelde hij te zeggen dat christenen het te vaak lieten bij theoretische discus-
sies, zonder hun goede bedoelingen in praktische daden om te zetten ten bate van bijvoor-
beeld armen en, in het geval van Neerbosch, wezen. Hoewel hij er veel sympathie voor 
koesterde, was Adama van Scheltema daarmee een vroege criticus van de heiligingsbewe-
ging. Van ’t Lindenhout stemde in een naschrift bij het artikel in met de strekking ervan. 
De aftocht van Pearsall Smith in het voorjaar van 1876 nadat hij beschuldigd was van 
overspel, bracht de kritiek vanuit orthodox-protestantse kringen op Brighton in een 
stroomversnelling. Van ’t Lindenhout bleef wel enthousiast over de idealen achter de 
verbroederingsconferenties, al zag hij af van een tweede Brightonbijeenkomst op het 
terrein van Neerbosch. Volgens Huet, die hem daartoe probeerde over te halen, weigerde 

Van ’t Lindenhout omdat hij Neerbosch te 
afgelegen vond liggen en de kosten voor 
de organisatie te hoog vond. Als alterna-
tief stelde Van ’t Lindenhout voor lokale 
Brightonbijeenkomsten te beleggen.194 
Die oproep vond navolging in regionale 
bijeenkomsten in onder meer Deventer, 
in september 1877, en in oktober 1877 te 
Goes. Op beide conferenties sprak Van 
’t Lindenhout zelf ook, naast onder meer 
De Jonge, Huet en Faure.195
Nadat de meest invloedrijke orthodox-
protestantse predikanten Brighton de 
rug hadden toegekeerd, bleef de geest van 
Brighton vooral levend bij mensen uit 
vrij-evangelische kringen en in mindere 
mate uit gevestigde kerken, zoals Huet, de 
hervormde predikant Louis Henri Antoine 
Bähler (1838-1932), De Jonge en Van 
’t Lindenhout. Van 1878 tot begin 1880 
werden er in totaal 18 vervolgconferenties 
georganiseerd, waarvan een flink aantal 
in Zeeland.196 Volgens de historicus Kees 
Dekker was het in Goes en omgeving dat 
de heiligingsbeweging rond Pearsall Smith 

Dr. Anthony Brummelkamp, docent aan de Theologische 
school van de afgescheidenen in Kampen, Brightongan-
ger en Neerbosch-sympathisant. 
(Archief- en Documentatiecentrum TU Kampen.)

in die tijd samenvloeide met de opwekkingsbeweging van Moody. Dat was volgens hem 
onder meer te danken aan De Jonge, die als zoon van ‘de hemelse bakker’ een enthousiast 
promotor van Brighton in zijn geboortestreek werd.197 Maar die ontwikkeling begon al 
eerder, namelijk tijdens de bijeenkomst in juni 1875 waar Kuyper en Hoedemaker spraken, 
en ook op de Neerbosch-conferentie van eind augustus dat jaar. Dat laatste blijkt uit een 
artikel van Bronsveld. Tot zijn verontrusting probeerden diverse sprekers tijdens deze 
verbroederingsconferentie de informele en, volgens Bronsveld, soms onbeleefde spreek-
stijl van Moody te imiteren.198

4.5.2 Neerbosch en de Vrije Evangelische Gemeenten 
De Brighton-beweging had een belangrijk neveneffect: ze verstevigde de contacten tussen 
veel van de tot dan toe los van elkaar opererende vrij-evangelische gemeenten en Van 
’t Lindenhout speelde daarin een niet onbelangrijke rol. Op diverse Brighton-vervolg-
conferenties ontmoetten voorgangers van gemeenten die gelieerd waren aan de Ermelo-
sche zendingsgemeente van Witteveen elkaar, maar ook die een band hadden gehad met 
Budding in Goes of met Jan de Liefde in Amsterdam.199 De eerste Brighton-vervolgbijeen-
komst, die van Neerbosch in 1875, gaf daar een eerste aanzet toe. Onder meer Jacob van 
Houte (1845-1919), evangelist en voorganger van de vrij-evangelische gemeente in Nijver-
dal, bezocht deze bijeenkomst. Toen er later in zijn woonplaats Nijverdal een opwek-
king plaatsvond onder fabrieksarbeiders, legde hij zelf een rechtstreeks verband tussen 
Brighton, Neerbosch en deze gebeurtenissen.200 In de jaren zeventig en tachtig fungeerde 
Het Oosten als platform voor vrij-evangelische gemeenten. Dat gold onder meer voor de 
Salatiga-zending en de Vereeniging ter Verbreiding van het Evangelie in Egypte, twee 
zendingsinitiatieven van Witteveen. Over beide werd in Het Oosten geregeld gepubliceerd 
en totdat die laatste vereniging in 1889 haar eigen tijdschrift kreeg, werd de achterban van 
Witteveen op de hoogte gehouden van de activiteiten via Het Oosten.201
Van ’t Lindenhouts sympathie voor het methodisme en de vrij-evangelische gemeenten 
blijkt onder meer uit zijn langdurige betrokkenheid bij gemeenten in Goes en Ermelo en die 
van Johannes Smitt in Amsterdam. Deze christelijk-gereformeerde predikant had in 1876 
op de conferentie in Amsterdam kennis gemaakt met de vrienden Van ’t Lindenhout en 
Mooij. Al snel koos Smitt voor het methodistische opwekkingsgeloof, nam hij afscheid van 
de leer van de uitverkiezing en maakte hij zich met zijn gemeente op 14 april 1878 los van 
het christelijk-gereformeerde kerkverband. Niet lang daarna stonden Witteveens leerlin-
gen Arend en Marinus Mooij (1850-1918), maar ook Van ’t Lindenhout, er op de kansel.202
In diverse uitgaven van de weesinrichting bleef Van ’t Lindenhout het gedachtegoed van 
Brighton verwoorden, ook nadat die beweging begin jaren tachtig was verlopen. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit artikelen in de wezenalmanak, die sinds 1872 door Milborn werd uitgege-
ven, in het maandblad De Vriend des Huizes (sinds 1883) en in boeken, zoals Van ’t Linden-
houts vertaling van een biografie over de Amerikaanse opwekkingsprediker Charles 
Grandison Finney (1792-1875).203 Maar de erfenis van Brighton kreeg vooral stem in Het 
Oosten, waarbij dit weekblad in zekere zin de rol overnam van een maandblad dat Kuyper 
van 1875 tot 1877 met een aantal Brightongangers had uitgegeven. Dit tijdschrift, De Weg 
ter Godzaligheid, was gewijd aan opwekking en verdieping van het geestelijk leven. Het 
werd na twee jaargangen al weer opgeheven nadat de meeste protestantse voorgangers 
afstand van Brighton hadden genomen.204
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Ook in Het Oosten blijkt Van ’t Lindenhouts waardering voor Brighton en voor Moody en 
Sankey uit de vele overdenkingen van buitenlandse predikanten in Nederlandse verta-
ling. Tot in de jaren negentig verschenen vertaalde boeken bij de Neerbosch’ uitgeverij en 
artikelen van Moody in onder meer Het Oosten, de wezenalmanak en De Vriend des Huizes. 
Vertaalde liederen van Sankey werden door Neerbosch’ uitgeverij uitgegeven en door de 
kinderen op de weesinrichting gezongen.205 Naast Moody waren in Neerbosch-publicaties 
hoofdrollen weggelegd voor preken van de bekende Britse baptistenpredikant Charles 
Spurgeon (1834-1892),206 de in Amerika opgeleide, maar in Parijs werkzame Reveilpredi-
kant Théodore Monod (1836-1921)207 – een van de sprekers in Brighton en naaste mede-
werker van Pearsall Smith – en van de met Moody en Spurgeon bevriende Amerikaanse 
predikant dr. Arthur Tappan Pierson (1837-1911), auteur van een biografie over George 
Müller.208 Behalve dat Milborn mogelijk als eerste vertaald werk van Moody publiceerde, 
was hij ook een van de eersten in Nederland die een vertaling publiceerde van de vooraan-
staande, door het Schotse Reveil beïnvloede Zuid-Afrikaanse predikant Andrew Murray 
(1828-1917).209 Bij Murray, die in 1882 onder meer de vrij-evangelische gemeente van Smitt 
in Amsterdam bezocht, stond evenals bij Pearsall Smith het heiligingsideaal centraal.210

4.6 Toenemende activiteiten buiten Neerbosch
Zowel de weesinrichting Neerbosch als de betrokkenheid bij vervolgbijeenkomsten naar 
aanleiding van Brighton en de contacten met vrij-evangelische gemeenten stonden voor 
Van ’t Lindenhout in het teken van Inwendige en Uitwendige zending en evangelisatie 
in combinatie met filantropie. Dit dubbele spoor van filantropie en evangelisatie, waarin 
hij het Reveil navolgde, bleek al uit het plan dat hij in 1872 samen met Nicolaas de Jonge 
publiceerde voor evangelisatie onder arbeiders in Nederlandse achterbuurten.211 Dat 
spoor volgde hij ook in de verschillende bestuursfuncties die hij in de jaren zeventig en 
tachtig steeds vaker bekleedde naast zijn werk als weeshuisdirecteur. Naast zijn bestuurs-
lidmaatschap van de NEPV en van de Salatiga-zending gaf hij vanaf 1877 leiding aan een 
Nijmeegse afdeling van Tot Heil des Volks, de vereniging die Jan de Liefde in 1855 in 
Amsterdam had opgericht om armenzorg en evangelisatie te combineren.212 
Van ’t Lindenhout raakte in de jaren zeventig ook betrokken bij het jaarlijkse Christe-
lijk Nationaal Zendingsfeest, waar hij diverse malen als spreker zou optreden.213 Wat 
Van ’t Lindenhout vooral in de Zendingsfeesten aantrok, was dat christenen uit diverse 
kerkelijke richtingen elkaar vonden. Dat aspect deelden de zendingsfeesten voor hem 
met de verbroederingsbijeenkomsten van Brighton. Ook ontmoette hij er deels dezelfde 
mensen, zoals Brummelkamp en Hovy.214 In 1903 beschreef Van ’t Lindenhout met een 
gevoel van heimwee hoe hij zelf had gezien dat kerkmuren wegvielen op het eerste nati-
onale zendingsfeest in Wolfheze in 1863: “Ik ben er getuige van geweest dat (…) Profes-
sor Brummelkamp en de heer Looman, godsdienstonderwijzer te Amsterdam, elkaar ten 
aanschouwen van duizenden omhelsden en de groote vergadering aanstonds met diepen 
eerbied hen toezong: ‘Dat ’s Heeren zegen op hen daal’. Dat waren heerlijke tijden.”215 Van 
’t Lindenhout bleef bij de zendingsfeesten betrokken nadat die na de Doleantie vanaf 1887 
steeds meer het karakter kregen van bijeenkomsten van gematigde orthodox-hervorm-
den.216 Zo sprak hij naast Marinus Mooij en Hendrik Pierson op het 24ste Christelijk Natio-
naal Zendingsfeest dat op 20 juli 1887 werd gehouden bij Rhenen.217
Het grote voordeel voor Neerbosch was dat door dergelijke activiteiten van Van ’t Linden-

hout de weesinrichting onder een groter deel van de protestants-christelijke bevolking 
bekend werd. Neerbosch paste als filantropische instelling ook goed bij de christelijke 
idealen van de Inwendige Zending, waar tijdens de zendingsfeesten veel aandacht voor 
was. De betrokkenheid bij instellingen als Neerbosch bevorderde de eensgezindheid van 
de aanwezigen. Het was hetzelfde effect dat de jaarfeesten kregen die Van ’t Lindenhout 
vanaf 1864 in Neerbosch organiseerde. Evenals de zendingsfeesten groeiden die uit tot, 
weliswaar iets bescheidener, massabijeenkomsten met diverse sprekers en veel samen-
zang. Zo droeg Neerbosch op eigen wijze bij aan de groepsvorming en identiteitsvorming 
van orthodox-protestanten in Nederland.

Het aantal activiteiten dat Van ’t Lindenhout buiten Neerbosch ontplooide, nam eind 
jaren tachtig sterk toe. Dat hij daartoe de mogelijkheid kreeg, kwam doordat hij hulp 
kreeg van zijn oudste kinderen en doordat hij in staat was werkzaamheden uit handen te 
geven. In de jaren zeventig besteedde hij bijvoorbeeld het redigeerwerk uit aan Albertus 
Hardenberg (1832-1880), corrector op Neerbosch’ drukkerij, en nam Arend Jan Bloe-
mendal vanaf 1878 de administratie van de weesinrichting over.218 Vanaf 1881 kwam Van 
’t Lindenhouts oudste zoon Derk en vanaf 1882 ook zijn zoon Jacob in de weesinrichting 
meewerken en beiden werden in 1887 officieel aangesteld als medewerker.219 Zij kregen 
toezichthoudende taken, evenals hun beide echtgenotes. Daarnaast werd Van ’t Linden-
hout vanwege het succes van Neerbosch zelf ook steeds bekender en werd hij om die reden 
bij andere initiatieven betrokken. Een voorbeeld daarvan is het emigratievraagstuk. In 
1886 maakten Van ’t Lindenhout en Jacob op uitnodiging van Nederlandse connecties in 
Amerika een reis van zes weken naar dat land met als doel fondsenwerving en het vinden 
van werk voor de kinderen. Na terugkomst uit Amerika schreef Van ’t Lindenhout in Het 
Oosten geregeld over emigratie en zijn verslag over de reis werd een bestseller. Dat kwam 
onder meer omdat het, evenals een boekje van Jacob over de landbouw in Amerika, veel 
praktische informatie bevatte over het leven van emigranten.220
Van ’t Lindenhouts publicaties over emigratie leidden ertoe dat uit het hele land ouders 
uit de hogere standen en de burgerstand hem om advies vroegen over de kansen die 
emigratie aan hun kinderen zou kunnen bieden, vertelde hij tijdens de jaarvergadering 
van Neerbosch in juni 1891.221 Nederland bevond zich in de jaren tachtig tenslotte in een 
economisch dal waar het pas begin jaren negentig uit begon te klimmen. Dat het vraag-
stuk bleef leven, blijkt uit de oprichting van een emigratievereniging die tot doel had arme 
Nederlanders te helpen bij emigratie. Het initiatief daartoe nam Van ’t Lindenhout in april 
1892 samen met onder andere Hendrik Pierson en kolonel der artillerie Louis Reinier Jan 
Anthonie Roosmale Nepveu (1825-1903), evenals Van ’t Lindenhout bestuurslid van de 
NEPV en bij emigratie betrokken doordat zijn zoon naar Canada was geëmigreerd.222 De 
vereniging werd geen succes en ging in 1905 op in de landloperkolonie Het Hoogeland, een 
instelling waartoe Van ’t Lindenhout ook het initiatief had genomen en waarvan hij de 
eerste voorzitter werd.223
Deze laatste instelling, Het Hoogeland, Vereeniging tot Christelijke Verpleging van 
Bedelaars en Landloopers, was een christelijke arbeidskolonie bij Beekbergen, nabij Apel-
doorn. Van ’t Lindenhout werd tot het oprichten daarvan geïnspireerd doordat er gere-
geld landlopers bij de weesinrichting langskwamen. Een vergelijkbare instelling had hij 
bij Von Bodelschwingh in het Duitse Bielefeld gezien. De driedaagse conferentie waarop 
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tot oprichting van een christelijke bedelaarskolonie werd besloten, vond eind augustus 
1892 plaats in Neerbosch.224 In Het Hoogeland werden landlopers en bedelaars vaak op 
eigen verzoek opgevangen. Het betrof vooral ongehuwde mannen met een ambachtelijke 
opleiding van wie diversen eerder opgenomen waren geweest in Veenhuizen, sinds 1869 
een Rijksgesticht voor landlopers en bedelaars.225 Dat christenen zich voor deze mensen 
inzetten was volgens Van ’t Lindenhout belangrijk omdat ze hen zo uit de netten van het 
socialisme konden houden. “Als we nu den tijd laten voorbijgaan zullen de Socialisten het 
werk der Christenen opnemen”, stelde Van ’t Lindenhout in 1892.226
Zijn ervaringen binnen en buiten Neerbosch met diverse vormen van filantropie en het 
armoedevraagstuk brachten Van ’t Lindenhout in 1892 het lidmaatschap van de Centrale 
Commissie voor de Statistiek.227 Het was deze opeenstapeling van nevenfuncties die Van 
’t Lindenhout steeds vaker buiten de weesinrichting bracht. Dit deed de Commissie van 
Onderzoek in 1894 concluderen dat hij meer tijd en energie aan de weesinrichting zelf 
diende te schenken. “Wijd Uw leven geheel aan de Inrichting. Trek U niet terug, gij moet 
het hoofd blijven”, sprak wethouder Den Boer, secretaris van de onderzoekscommissie, 
tijdens een onderhoud met Van ’t Lindenhout.228
Van ’t Lindenhout nam afstand van deze kritiek. Volgens hem was hij niet zo vaak afwezig 
en hij veranderde na het verschijnen van het onderzoeksrapport dan ook niets aan zijn 
gedrag. Tijdens een rechtszaak in 1900 kwam hem dat op stevige kritiek te staan, waarbij 
hem vooral gebrek aan verantwoordelijkheid werd verweten.229 

4.7 Van ’t Lindenhouts positie in protestants Nederland
De grote diversiteit aan activiteiten die Van ’t Lindenhout ontplooide, hangt samen met 
de contacten die hij onderhield met mensen uit een breed spectrum van protestants-chris-
telijk Nederland. Binnen de Nederlandse Hervormde Kerk is hij te rekenen tot de milde 
orthodoxie. Deze richting was wars van felle discussies en partijstrijd, maar zou deson-
danks uitgroeien tot een afzonderlijke richting.230 Voor deze orthodoxe gelovigen gold dat 
de persoonlijke geloofsovertuiging van mensen belangrijker was dan specifieke theologi-
sche standpunten.231 Dat ook Van ’t Lindenhout die instelling had, blijkt uit de herkenning 
die hij vond bij personen uit diverse kerkelijke richtingen. Dat hij zich vaak afzijdig hield 
in theologische discussies, verklaart mede waarom hij en zijn stichting binnen diverse 
kerkgenootschappen en kerkelijke richtingen werden geaccepteerd.
Dat Van ’t Lindenhout een dergelijke positie innam, constateerde Gildemeester al in 1873. 
Hij had opgemerkt dat Van ’t Lindenhout zich tijdens een spreekbeurt in de Schotse 
Zendingskerk van Carl Schwartz verre hield van elke vorm van “polemiek tegen anders-
denkenden”.232 De Nederlands-Amerikaanse predikant Henry Elias Dosker (1855-1926) 
constateerde 15 jaar later hetzelfde. In oktober 1888, twee jaar na het begin van de Dolean-
tie, schreef hij, op bezoek in Nederland, aan Kuyper in een brief over kerkpolitieke zaken: 
“Op Neerbosch toefde ik enkele dagen. Daar echter was, tijdens mijn verblijf, alle kerke-
lijke discussie ‘taboe’ – en laat mij ter eere van Van ’t L. zeggen – dat er te N. minder dan 
ergens in den lande (bijna geheel niet) over de quaestie gesproken werd.”233 Deze tolerante 
houding kan verklaren waarom Van ’t Lindenhout in 1889 in Het Oosten kon stellen dat 
zijn weesinrichting wat de stroom giften betrof nauwelijks last ondervond van “bijzondere 
omstandigheden op maatschappelijk of godsdienstig gebied”.234 Daarmee verwees hij naar 
de kerkelijke onrust rond de Doleantie in combinatie met de economische crisis.

Zelf zag en profileerde Van ’t Lindenhout zich als erfgenaam van het Reveil. Ten tijde van 
het ontstaan van de weesinrichting liep het Reveil al ten einde. Vooraanstaande reveil-
mannen als Heldring en Groen van Prinsterer overleden halverwege de jaren zeventig. Dat 
hij zich vervolgens als erfgenaam van het Reveil presenteerde, blijkt vooral uit het boek 
Christelijke philantropie in Nederland. Daarin stonden dertien beschrijvingen door Eduard 
Gerdes van liefdadigheidsinstellingen die uit het Reveil waren voortgekomen. De beschrij-
vingen werden voorafgegaan door een portrettengallerij van bekende, reeds overleden, 
Reveilvoormannen en -vrouwen. Het eerste, meest uitgebreide hoofdstuk in dit boek 
handelde over de weesinrichting Neerbosch.235 Gerdes schreef het boek “in zijn eigenaar-
digen populairen toon” op verzoek van Van ’t Lindenhout. De laatste wilde daarmee laten 
zien wat er zoal op het gebied van Inwendige Zending was bereikt.236
De opzet van het boek laat aan duidelijkheid niets te raden over: Van ’t Lindenhout 
schaarde zich met Neerbosch in de traditie van het Reveil. Nu zijn Neerbosch en haar 
oprichter zeker te beschouwen als erfgenamen daarvan. Zo zag Van ’t Lindenhout de 
weesinrichting, en vooral de uitgeverij met de uitgave van Neerbosch’ Zangen, als evan-
gelisatie-instrumenten, een kenmerkend aspect dat hij met Reveilorganisaties deelde. 
Maar toen Gerdes’ boek in 1880 verscheen, was Van ’t Lindenhout ook al beïnvloed door 
Budding, Müller en Amerikaanse evangelicals en was hij bevriend met vooraanstaande 
mannen uit vrij-evangelische gemeenten. Dat waren weliswaar geestverwanten, maar 
geen Reveilmannen. Zij maakten immers geen deel uit van de groep Christelijke Vrienden 
van Groen van Prinsterer en Heldring. Door zijn sympathie voor buitenlandse opwek-
kingsbewegingen en zijn vriendschappen binnen vrij-evangelische gemeenten en met 
publicaties van Neerbosch, heeft Van ’t Lindenhout wel, meer dan tot nog toe bekend was, 
een rol gespeeld bij het ontstaan van de Vrije Evangelische Gemeenten en de verspreiding 
van het methodistisch gedachtegoed in Nederland.237

Behalve met vrij-evangelische voorgangers, stond Van ’t Lindenhout ook met Kuyper op 
goede voet. In 1874 zond hij een felicitatietelegram aan de predikant en politicus vanwege 
diens verkiezing tot Kamerlid en stimuleerde hij Kuyper de benoeming aan te nemen.238 
Ten tijde van Kuypers volkspetitionnement van 1878 stond Neerbosch aan zijn zijde. Van 
’t Lindenhout publiceerde in een bijlage bij Het Oosten van 12 juni 1878 de volledige tekst 
van het “adres aan Z.M. de Koning” zoals dat in De Standaard van 10 en 11 juni openbaar 
was gemaakt. Het lied ‘Zij zullen het niet hebben’ van Adama van Scheltema werd gepubli-
ceerd in de maandelijkse uitgave van Neerbosch’ Zangen onder de aankondiging “Volkspro-
test tegen verdere vernietiging der Christelijke volksschool in Nederland”.239
Na de breuk tussen Kuyper en De Savornin Lohman in 1894, zocht Van ’t Lindenhout 
meer toenadering tot de laatste, maar gebrouilleerd met Kuyper raakte hij nooit. Wel 
deelde Het Oosten zijn lezersdoelgroep, meer dan met De Standaard en zijn gereformeerde 
achterban, met het protestants-christelijke dagblad De Nederlander. Dat was een dagblad 
dat De Savornin Lohman vanaf 1893 uitgaf en dat vooral in hervormde kring gelezen 
werd.240 De hechtere band tussen Neerbosch en De Nederlander blijkt uit het gegeven dat 
Het Nederlandsche Dagblad, orgaan tot verbreiding der Christelijk-Historische beginselen, zoals 
De Nederlander aanvankelijk heette, in tegenstelling tot De Standaard abonnees probeerde 
te werven door in Het Oosten te adverteren.241 Deze advertenties geven er blijk van dat 
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het bereik van het weekblad in hervormde kringen groter was en dat Neerbosch daarmee 
meer voeling had dan met gereformeerde kringen.
Het gevolg van kerkelijke en politieke ontwikkelingen was dat halverwege de jaren 
negentig steeds meer hervormde predikanten in het vizier van het Neerboschbestuur 
kwamen. Zo vond Van ’t Lindenhout zelf in de jaren negentig meer aansluiting bij mannen 
als Hoedemaker en De Savornin Lohman, voormannen van de latere Christelijke Histo-
rische Unie.242 Het blijkt ook uit de keuze van nieuwe bestuursleden van de Vereeniging 
tot Opneeming en Opvoeding van Verwaarloosde Weezen. Bijna allemaal waren die van 
hervormde huize.243 Ook de zoektocht naar een opvolger van Van ’t Lindenhout als direc-
teur concentreerde zich in hervormde kringen. In 1902 kwam daarvoor als eerste de latere 
vooraanstaande CHU-man dr. Jan Rudolph Slotemaker de Bruïne (1869-1941) in beeld. 
Deze Nederlands-hervormde predikant bedankte voor de eer. Jan Schrijver (1861-1941), 
eveneens hervormd predikant, nam de benoeming wel aan.244 
Een mogelijke verklaring voor de toenadering van Van ’t Lindenhout tot de midden-
orthodoxie in de Hervormde Kerk is wat Houkes ziet als herwaardering van het Reveil en 
de Inwendige en Uitwendige Zending. Dat gebeurde vanaf het begin van de jaren tachtig, 
maar won vooral in de jaren negentig sterk aan belang.245 Daarbij bleef de christelijke 
filantropie de basis voor instellingen als Neerbosch en niet een algemeen burgerschapsi-
deaal zoals progressieve liberalen nastreefden. Vandaar dat Houkes het begrip ‘christelijk-
historisch’ niet als een politiek begrip beschouwt, maar als een religieus-culturele term. 
De kern van de christelijk-historische overtuiging was getuigen en werken in het algemeen 
belang van de Nederlandse samenleving en dat is ook wat Van ’t Lindenhout met Neer-
bosch nastreefde.246 Dat hij in die richting koerste, blijkt onder meer uit de namen van 
hen die deelnamen aan de conferenties over Inwendige Zending die in 1892 en 1896 in 
Neerbosch plaatsvonden. Dat waren merendeels orthodox-hervormde predikanten die 
zich via Inwendige Zending met maatschappelijke vraagstukken bezighielden.247 In de 
hernieuwde aandacht voor de Inwendige Zending herkende Van ’t Lindenhout de nadruk 
op het praktische getuigen en redden. Daar voelde hij zich meer bij thuis dan bij het stre-
ven naar invloed via politieke kanalen waar Kuyper met diens gereformeerde smaldeel van 
de protestantse orthodoxie voor koos.

Kritiek van orthodox-protestanten
De middenpositie die hij innam en het omzeilen van theologische discussies, voorkwa-
men niet dat Van ’t Lindenhout vanuit orthodox-protestantse hoek geregeld onder vuur 
lag. Modderman, de voorzitter van de Vereeniging in het Belang der Weezenverpleging, 
formuleerde dat duidelijk in 1876. Wanneer hij zou worden gewogen “op de goudschaal van 
kerkelijke rechtzinnigheid”, schreef deze predikant, zou Van ’t Lindenhout volgens hem 
waarschijnlijk te licht bevonden worden.248 Dat besefte Van ’t Lindenhout zelf ook. In Het 
Oosten, had Modderman gelezen, beklaagde hij zich over de tegenwerking van rechtzinnigen 
en, “zooals de schrijver zich geestig uitdrukte, soms ‘rechtzuinige’ Christenen”.249 Gevraagd 
naar wat hij daarmee precies bedoelde, antwoordde Van ’t Lindenhout aan Modderman: “Ik 
ben in de schatting van sommige vrienden niet rechtzinnig genoeg; men zegt: v. ‘t. L. gelooft 
niet al wat in den bijbel staat, v. ’t L. gelooft ook niet aan de godheid van Christus. Men 
neemt mij kwalijk dat ik de weezen vergun op zondag domino te spelen of te dammen. Gij 
zoudt niet gelooven hoeveel ik tegen die bekrompenheid te strijden heb.”250

De kritiek op zijn persoon kwam niet uit de lucht vallen. Van ’t Lindenhouts nauwe band 
met Budding kon het vermoeden wekken dat ook hij niet in de drie-eenheid geloofde.251 
Zijn inzet voor de Nederlandse Brightonconferenties en de intensieve contacten met de 
vrij-evangelische gemeenten met methodistische invloeden, konden verdenkingen voeden 
dat hij niet alles in de Bijbel even nauw geloofde. Althans niet zoals dat binnen de hoofd-
stroom van orthodox-hervormden en afgescheidenen werd voorgestaan. Zelf bleek Van 
’t Lindenhout bijvoorbeeld tegenover Gildemeester niet al te zwaar te tillen aan het voor 
orthodox-hervormden en gereformeerden belangrijke dogma van de uitverkiezing: “Och, 
die leer der uitverkiezing! Ik geloof maar dat al mijn weezen uitverkoren zijn, anders kan 
ik niet voor hen bidden.”252 Sowieso, was zijn ervaring, dat “op het sterfbed” alle “dogma-
tiek sterft, en er voor het kind van God niets anders overblijft dan Jezus alleen”.253
Daarnaast kan Van ’t Lindenhout gedacht hebben aan bezwaren die in afgescheiden 
kringen leefden tegen Neerbosch. De christelijk-afgescheiden voorman Anthony Brum-
melkamp werd er bijvoorbeeld in eigen kring op aangevallen dat hij de evangelisatie-
traktaatjes van Neerbosch voor gebruik aanbeval. Dat betrof traktaatjes die door Adama 
van Scheltema vanuit het Engels waren vertaald en waarvan de opbrengsten voor de 
weesinrichting waren bestemd.254 Uit die traktaatjes zou een algemene verzoeningsleer 
spreken, meenden afgescheidenen, wat zou blijken uit te weing gespecificeerde zinnen als 
“Jezus kocht u vrij” en “Jezus stierf voor u”.255 Maar dergelijke uitspraken golden volgens 
veel afgescheidenen alleen voor christenen die oprecht geloofden. Ook een classis van 
de Christelijke Gereformeerde Kerk waarschuwde voor de traktaten uit Neerbosch, maar 
Brummelkamp bleef bij zijn standpunt dat deze traktaatje goed bruikbaar waren.256

Relativeren van geloofsverschillen
In de verantwoording voor keuzes die hij maakte, relativeerde Va n’t Lindenhout bezwa-
ren van sommige orthodox-protestanten die diverse nieuwe “-ismen” afkeurden. Daarbij 
noemde hij het methodisme, darbisme, modernisme, baptisme en Irvingisme – genoemd 
naar de opwekkingsbeweging rond de Schotse predikant Edward Irving (1792-1834).257 
“Op- en aanmerkingen zal men altijd kunnen maken”, schreef hij in 1902, maar, “door 
mannen als Moody, Finney, Spurgeon en zoovele anderen in het buitenland zijn honder-
den gebracht aan de voeten van Christus. Laat ons daarom God danken.”258 Van ’t Linden-
hout waardeerde in deze mannen dat ze hun geloofsgenoten binnen traditionele staats-
kerken wakker hadden geschud. Een volkskerk als de Nederlandse Hervormde Kerk zou 
volgens hem, met steun van de overheid, moeten blijven bestaan om mensen die weinig 
affiniteit met het christelijk geloof hadden nog enigszins vast te houden.
Het was volgens Van ’t Lindenhout de taak van vrije kerken “de vuurhaarden” te zijn, 
“waar het geestelijk vuur in wordt bewaard en opflikkert”.259 Een wat lauwe volkskerk 
zou zich in geestelijk opzicht aan de vrije gemeenten kunnen warmen. Dergelijke waarde-
rende woorden voor het bestaan van vrije kerken beletten hem niet kritiek te hebben op 
bijvoorbeeld het gemak waarmee in Amerika nieuwe kerken werden gesticht, zowel onder 
methodisten en baptisten als onder Nederlandse orthodox-protestantse emigranten. Ook 
op andere vlakken schroomde hij niet kritiek te uiten. Zo verweet hij kerkelijke diaconieën 
in 1891 dat ze zich te weinig inzetten voor arme en verwaarloosde kinderen.260 De inzet 
van kerkelijke diaconieën was volgens hem cruciaal om onder meer het opkomende socia-
lisme de wind uit de zeilen te nemen. Uiteindelijk stond voor hem centraal dat mensen tot 
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bekering kwamen en dat zou zich moeten uiten in een leven waarin men afstand nam van 
wereldlijke invloeden als drank, dansen en kermis. Theologische verschillen deden er voor 
hem minder toe. Behalve in de publicaties van de weesinrichting, kwam dat in Neerbosch 
tot uiting in het gegeven dat zijn medewerkers tot verschillende protestantse kerken 
behoorden.

4.8 Vriendelijk, vrolijk, vroom en dominant
De brede steun die in christelijk Nederland bestond voor Neerbosch, valt dus deels te 
verklaren door de kerkelijke positie die Van ’t Lindenhout innam. Minstens zo belangrijk 
waren zijn gedrevenheid en enthousiasme. Zijn spreekvaardigheid, waarvan hij tijdens 
zijn Bijbellezingen getuigde, kwam hem daarbij van pas, hoewel hij volgens Gildemeester 
“waarlijk” geen kanselredenaar was.261 Tegelijk deed de hoogdravende geloofstaal die Van 
’t Lindenhout soms gebruikte, bij Van Hall, Modderman en vele anderen de tenen krom-
men. Gildemeester betitelde zijn streven als iets “ziekelijks”.262 Een bekende van Groen 
van Prinsterer duidde Van ’t Lindenhouts werk in 1876 denigrerend aan als “proselieten-
makerij van kinderen door geld”, waarmee hij doelde op het volgens hem geforceerd op 
bekering en fondswerving gerichte handelen van Van ’t Lindenhout.263
Zijn gedrevenheid en vaste geloofsovertuiging voorkwamen niet dat Van ’t Lindenhout 
zich soms grote zorgen maakte, bijvoorbeeld over uitblijvende giften voor zijn weesin-
richting.264 “Meenige strijd is er in de binnenkamer gestreden”, schreef hij daarover in 
1870.265 Ook in 1891 werd hij vaak door zorgen gekweld en lag daar soms urenlang wakker 
van.266 Maar niet alleen zijn gemoedsrust, ook zijn lichamelijke gezondheid had onder zijn 
eigen gedrevenheid en drukke werkzaamheden te leiden. “Een weinig rust zou hem als de 
grootste schat toelachen”, schreef Van ’t Lindenhout in 1881 en vier jaar later viel hij ten 
prooi aan “een ernstige overspanning”, zoals hem eerder in 1857 was overkomen.267 Om 
op verhaal te komen nam hij enkele weken rust, maar echt afstand nemen van Neerbosch 
lukte hem niet, want hij bleef de wekelijkse Kroniek der weesinrichting voor Het Oosten 
schrijven. Daarvoor moet hij de benodigde informatie toegestuurd hebben gekregen of 
met betrokkenen hebben gesproken. Deze rustperiode in 1885 duurde niet lang: na 17 
dagen was hij weer terug op zijn post en nam hij de directie van de weesinrichting weer 
over van de bestuursleden Adrianus Kramers (1829-1910) en Henricus Duijs, die zo lang 
zijn zaakwaarnemers waren geweest. 
In zijn omgeving stond Van ’t Lindenhout goed bekend. Gildemeester noemde hem “mild 
en vriendelijk, zoo vroom en verstandig”.268 Van ’t Lindenhouts vroomheid “heeft niets 
van de zure, witgedaste, welke men in ons land zoo talrijk vertegenwoordigd vindt, zij 
is veeleer van de Amerikaansche soort: vroolijk en bedrijvig. En daaraan paart zich een 
leukheid, waaraan men den Betuwschen landbouwerszoon herkent”, tekende Van Hall in 
1894 op uit de mond van een bekende van Van ’t Lindenhout.269 Veel oud-Neerbosschers 
herinnerden zich de warme en zachtaardige persoonlijkheid van Van ’t Lindenhout.270 “Er 
heerscht een onbepaald vertrouwen in en eene ongeknutselde liefde jegens den Direc-
teur”, concludeerde de onderzoekscommissie.271
De mooie karaktertrekken die mensen hem toeschreven, kunnen niet verhelen dat Van 
’t Lindenhout bij tijd en wijle naïef lijkt te zijn geweest, maar zich ook soms eigengereid 
en dominant opstelde en niet zelden ronduit strategische keuzes maakte. In persoonlijke 
contacten was hij steeds de vriendelijkheid zelve, erkende Modderman, maar tegelijk 

meende hij bij Van ’t Lindenhout een vorm van ingenomenheid met zijn eigen geloof te 
bespeuren. De predikant noemde het bijvoorbeeld “naïf-pedant” dat Van ’t Lindenhout in 
een commentaar bij de gift van een vriend van Modderman het commentaar toevoegde: 
“van N.N. een moderne die niet ver is van het koningrijk Gods”.272 Dat Van ’t Lindenhout 
eigengereid kon zijn, blijkt het duidelijkst in zijn geschriften. Daarin ontbreekt het vaak 
aan zelfreflectie, al benoemde hij zelf het risico dat hij verwaand of hoogmoedig zou 
kunnen worden van alle complimenten die hij kreeg voor zijn werk.273 
Aan het einde van zijn loopbaan aarzelde hij niet de groei van de weesinrichting onder 
meer toe te schrijven aan de “populariteit van den directeur”.274 Dat zou best waar kunnen 
zijn. Het zijn allemaal geen harde bewijzen dat Van ’t Lindenhout soms naast zijn schoe-
nen liep, maar van nederigheid getuigen dergelijke citaten niet. Dat hij strategische keuzes 
maakte, blijkt uit de uitgekiende publiciteit rond de weesinrichting. Zowel zijn wekelijkse 
informatieverstrekking in Het Oosten, de publicaties van Neerbosch’ uitgeverij en zijn 
keuze om van de weesinrichting een toeristische attractie te maken, zoals in het volgende 
hoofdstuk zal blijken, laten zien dat hij in staat was het draagvlak voor de weesinrichting 
op creatieve wijze te vergroten. Het resultaat van zijn werk was dat Van ’t Lindenhout bij 
vriend en vijand waardering oogstte. Erkenning en een koninklijke beloning daarvoor 
ontving hij toen hij bij het zilveren jubileum van Neerbosch in 1888 werd benoemd tot 
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dat is een hoge onderscheiding die in de 
negentiende eeuw slechts was weggelegd voor vooraanstaande Nederlanders.275

4.9 Conclusies 
Wat maakte nu dat Van ’t Lindenhout Neerbosch kon uitbouwen tot de grootste Neder-
landse weesinrichting van zijn tijd? Dat was allereerst te danken aan de sympathie voor 
zijn initiatief die in brede lagen van de samenleving bestond en met name in orthodox-
protestantse kringen. Dat kwam omdat het gericht was op arme weeskinderen die buiten 
hun eigen schuld om in ellendige leefomstandigheden terecht waren gekomen. Sympathie 
voor Neerbosch groeide ondanks de kritiek op Van ’t Lindenhouts, door het Reveil en 
methodisme beïnvloede, orthodox-protestantse geloofsovertuiging. Daarnaast was het 
aan zijn open en charismatische uitstraling, zijn vriendelijke karakter en zijn conflict-
mijdende, maar niet angstige, houding in persoonlijke relaties te danken dat hij velen 
voor zijn werk wist te winnen. Dat hij tot op zekere hoogte theologische vraagstukken 
relativeerde, maakte dat Van ’t Lindenhout overweg kon met veel verschillende richtingen 
binnen het Nederlandse orthodox-protestantisme. Zelf beschouwde hij zich als erfgenaam 
en deel van het Reveil. In de jaren negentig zocht en vond hij vooral om die reden meer 
toenadering tot hervormde kringen en de christelijk-historische richting. Daarbinnen 
herkende hij de nadruk die werd gelegd op het praktische getuigen en redden in plaats van 
het streven naar invloed via politieke kanalen waar Kuyper voor koos.
Zijn karaktereigenschappen, zijn rotsvaste geloof, zijn overtuiging dat hij Gods wil 
uitvoerde en de gedrevenheid die daarbij hoorde, kunnen verklaren waarom Van ’t Linden-
hout al als twintiger indruk maakte op zijn toehoorders tijdens Bijbellezingen en als 
weeshuisdirecteur. Die vroege erkenning kan zijn dominante houding hebben versterkt. 
Daarbij komt dat hij die houding in de negentiende-eeuwse standensamenleving, als zoon 
van gegoede middenstanders richting mensen uit lagere standen, al vroeg kan hebben 
ontwikkeld. Het kan hebben bevorderd dat hij vaak zijn eigen weg zocht. Die houding kan 
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nog eens versterkt zijn doordat hij ervan overtuigd was dat hij deed wat God van hem 
vroeg, wat weer bevestigd werd door de successen die hij boekte in de wezenzorg. Opmer-
kelijk is daarbij dat Gods leiding soms overeenkwam met zijn eigen wensen.
Het lijkt erop dat Van ’t Lindenhout, in zijn jonge jaren door schade en schande wijs 
geworden, goed leerde omgaan met stress. Hij was extravert, spraakzaam, actief en levens-
lustig. Dat blijkt wel uit het genoegen dat hij erin schiep om gezelschappen toe te spreken. 
Hij was praktisch ingesteld, maar ook bereid om nieuwe oplossingen te zoeken en stond 
open voor nieuwe ontwikkelingen. Zijn organisatorische kwaliteiten, creativiteit en eigen-
gereide optreden maakten hem ook inventief. Daardoor was hij in staat originele oplossin-
gen te vinden voor problemen waar hij later tegenaan liep in zijn werk voor de wezen. Dat 
bleek bijvoorbeeld toen hij besloot om, tegen de gewoonte van traditionele weeshuizen in, 
kinderen onder de 5 jaar op te nemen omdat hij zag wat de gevolgen ervan waren als ze bij 
hun familieleden bleven.
Van ’t Lindenhout was een hartelijke, goedmoedige man die mensen vertrouwde en hij 
was vaak meegaand omdat hij daarmee conflicten kon vermijden. Dat pakte ook wel 
verkeerd uit, zoals de keer dat hij ervoor terugschrok om een medewerker te ontslaan 
die een weesmeisje seksueel misbruikt had, zoals de onderzoekscommissie naar de 
Neerboschkwestie in 1894 concludeerde. Van ’t Lindenhout beschikte niet over grootse 
visionaire plannen, maar stelde zichzelf duidelijke doelen voor de korte termijn, veelal 
gedicteerd door praktische problemen waar hij tegenaan liep.
Ook al was Van ’t Lindenhout soms eigengereid, toch koerste hij niet uitsluitend op eigen 
inzichten en stelde hij zich sociaal op. Dat bleek in 1893 aan het begin van de Neerbosch-
kwestie. Nadat hij aanvankelijk het stilzwijgen bewaarde, zocht hij hulp bij bekenden die 
kennis van zaken hadden zoals zijn advocaat Korthals Altes. Dat hij uiteindelijk diverse 
voorstellen van de onderzoekscommissie naast zich neerlegde, toont tegelijk dat hij, waar 
mogelijk, toch zijn eigen weg bleef gaan.
Zijn uitgesproken visie op geloofszaken en maatschappelijke kwesties werd gevormd door 
zijn affiniteit met het bevindelijk ingestelde Reveil en de daaraan verwante, sterk door het 
methodisme beïnvloede, vrij-evangelische kringen. Die geloofsovertuiging bezorgde hem 
een bredere achterban dan alleen binnen de Nederlandse Hervormde Kerk: ook kreeg hij 
goede contacten met predikanten als Budding, Witteveen, Mooij en De Jonge. Hij koos 
bewust voor het aangaan van relaties binnen deze kringen. Afgezien van deze godsdien-
stige oriëntatie gedroeg Van ’t Lindenhout zich op verscheidene punten net zo als veel van 
zijn orthodox-protestantse tijdgenoten. Dat blijkt al uit de keuze voor zijn woonplaats 
Nijmegen als vestigingsplaats van zijn weeshuis. Die keuze maakte hij omdat hij de stad 
en haar omgeving goed kende. Hij was er opgegroeid en er door de NEPV als evangelist 
gestationeerd.
Binnen het kader van de traditie van Inwendige Zending en het maatschappelijk Reveil, 
ging Van ’t Lindenhout wel vaak een eigen, door vrienden soms afgekeurde, weg. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit het gegeven dat hij vanaf de jaren tachtig steeds meer andere activitei-
ten ontplooide. De omvang die deze activiteiten aannamen, lijkt er op te wijzen dat Van 
’t Lindenhout moeilijk grenzen kon stellen. Het gevolg daarvan was dat hij soms teveel 
hooi op zijn vork nam, waardoor hij enkele malen overwerkt raakte. Ook zijn besluit om 
naar Amerika te gaan getuigt ervan dat hij soms, zowel letterlijk als figuurlijk gesproken, 
over grenzen heen ging. Deze reis was in de negentiende eeuw een langdurige en onze-

kere onderneming. Dat hij daar toch toe besloot nadat hij daarvoor was uitgenodigd door 
Amerikaanse relaties, wijst op een impulsief karakter. Daardoor nam hij soms onver-
antwoorde besluiten, want met zijn keuze voor een reis naar Amerika liet hij een grote 
onderneming maandenlang in de steek. Dat hij dat toch deed, kan zijn ingegeven door de 
successen die hij boekte op diverse terreinen en de waardering die hij daarmee oogstte. 
Dat kan ook de reden zijn geweest waarom de door hem geclaimde nederigheid vanaf de 
jaren tachtig steeds minder zichtbaar was. Ook dat heeft met een combinatie van karak-
tertrekken te maken. Mensen die gedreven en creatief zijn, kunnen het moeilijk vinden 
om grenzen te stellen, omdat ze helemaal voor hun zaak gaan. Dat lijkt bij Van ’t Linden-
hout ook het geval te zijn geweest. Zijn succes ging met hem op de loop en hij trok zich 
soms weinig aan van kritiek die op hem werd geuit.
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De ontwikkeling van Neerbosch 

van 1863 tot 1903

Neerbosch, jaarfeest 1872 met rechts het meisjesweeshuis, links het jongensweeshuis en Van ’t Lindenhouts woning in het 
midden.* (Bijlage bij Het Oosten, woensdag 25 maart 1903; Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

*  Johannes van ’t Lindenhout staat in het midden met de armen over elkaar. Rechts van hem 
zitten zijn dochtertjes Dina en Johanna met hoedjes op en naast hen staan hun broers Derk en 
Jacob, ook met hoedjes op. Vanaf links: H. Bloemendal (2e man van links) met rechts van hem 
zijn zoon Arend Jan Bloemendal, G.A. Hoogeveen (bestuursvoorzitter, waarschijnlijk tussen 
de heren Bloemdal in), Jans Makkers (vooraan met kind op schoot), C.S. Adama van Scheltema 
(rechts van de directeur met zijn hand in zijn cobert) de bestuursleden H.J. Hoogeveen (naast Van 
‘t Lindenhout), D.J. Moulijn (links van en deels achter Adama van Scheltema) en L.J. Luijks (met 
hoed in de hand).   

Hoofdstuk 5
De ontwikkeling van Neerbosch 

van 1863 tot 1903

Twee maanden nadat Pietje Velders op 1 november 1863 als eerste weeskind door Van 
’t Lindenhout was opgenomen, telde zijn weeshuis zeven kinderen. In juni 1864 waren dat 
er achttien, in januari 1865 dertig en in juni dat jaar 43 en zo zou het aantal kinderen dat 
Van ’t Lindenhout opnam jaren achtereen blijven toenemen.1 Om het groeiende aantal 
kinderen te kunnen verzorgen, had het echtpaar Van ’t Lindenhout steeds meer geld, 
ruimte en materialen nodig. Een beschrijving van de groei van de weesinrichting laat zien 
welke voorzieningen dat waren en hoe Van ’t Lindenhout daarbij inspeelde op nieuwe 
mekenaatschappelijke ontwikkelingen. Om de aanhoudende groei te verklaren, sta ik stil 
bij de rol die de zich ontplooiende civil society in Nederland daarbij vervulde en bij de rol 
van Van ’t Lindenhout daarin. Want waarom kreeg juist Neerbosch de financiële mogelijk-
heden om uit te groeien tot de grootste weesinrichting van Nederland? Een schets van de 
ontwikkeling van Neerbosch tot een bijna autarkisch wezendorp en van de verschillende 
financieringsstromen richting de weesinrichting kan dat verhelderen.

5.1 De verhuizing naar Neerbosch
Eind 1865, ruim twee jaar na de komst van Pietje, woonden in het weeshuis aan de Lange 
Brouwerstraat 65 kinderen. Dat betekende dat het aantal kinderen in een jaar tijd verdub-
beld was.2 Maar in 1866 nam de aanwas af, want met tachtig kinderen in maart 1866 
raakte het weeshuis onverantwoord vol.3 Zelfs op de vliering boven in het huis had Van 
’t Lindenhout slaapplaatsen voor meisjes laten inrichten door een timmerman en daar-
voor de dakpannen aan de binnenkant laten afschutten met houtwerk. Nieuwe aanvragen 
die binnenkwamen moest hij afwijzen zodat er begin april 1866 een wachtlijst bestond 
van dertig kinderen.4 Ook vrienden die tot die tijd geregeld kwamen logeren, moest Van 
’t Lindenhout weigeren wegens plaatsgebrek.5
Wat nu? Van ’t Lindenhout zocht zijn heil in gebed en deelde zijn zorgen en het verlangen 
naar een nieuw huis met vrienden. Het gevolg daarvan was dat hij vanaf januari 1866 giften 
ontving voor een nieuw weeshuis, maar een geschikte plek daarvoor had hij toen nog niet 
gevonden.6 Dat probleem loste zich op 21 maart 1866 op. Die dag bezochten hem twee 
vrienden aan de Lange Brouwerstraat. Het waren de broers Hendrik (1834-1902) en Jan 
Derk Jansen (1837-1892) uit het dorp Weurt bij Nijmegen. Hij kende hen uit zijn jeugd in 
Beuningen, waar hij bij Jan Derk in de klas had gezeten, en de broers bevonden zich sinds 
eind jaren vijftig onder Van ’t Lindenhouts gehoor tijdens Bijbellezingen.7 Van hen kreeg hij 

  I| 

  1|

  2|

  3|

  4|

  5 |

  6|

  7| 

  8| 

  9| 

 10|

 11|

 E|



  5.1 De verhuizing naar Neerbosch |165164| De ontwikkeling van Neerbosch van 1863 tot 1903 

een stuk land van 46 are aangeboden in de polders bij Neerbosch, een dorp ten westen van 
Nijmegen. Van ’t Lindenhout nam het aanbod van de broers met beide handen aan.
In zijn autobiografie uit 1888 verhaalt Van ’t Lindenhout van de weerstand die hij aanvan-
kelijk voelde om het aanbod van de broers Jansen te aanvaarden. Allereerst lag het stuk 
land op ruim een uur lopen van de stad en hij vroeg zich af hoe hij de kinderen er kon 
voeden. Ook wist hij niet goed hoe hij het onderwijs er kon verzorgen en een degelijke 
opleiding aan de jongens kon bieden zoals hij tot dan toe in Nijmegen deed. Daar bezoch-

De omgeving van Nijmegen in 1879 met links, vlak boven Neerbosch, het weeshuis. (Manoeuvreerkaart voor de 3e divisie in 1879, Collectie Thomas Versteegh)

ten de jongste kinderen de oefenschool van de christelijke Normaalschool Op den Klokken-
berg. De oudere jongens bevonden zich in de Lange Brouwerstraat vlak bij de ambachtslie-
den in de stad bij wie ze een vak konden leren, bijvoorbeeld kuipenmaker of meubelmaker.8
Opmerkelijk genoeg is van de weerstand waarvan Van ’t Lindenhout in 1888 melding 
maakte, niets te merken in de brochure God is een Vader der weezen. Kort overzigt van de 
werkzaamheid voor arme weezen te Nijmegen, die hij in 1866 uitgaf om geld voor het nieuwe 
weeshuis te werven.9 In zijn autobiografie lijken de gebeurtenissen indrukwekkender dan 

in deze publicatie. Van ’t Lindenhout sprak in 
de brochure uit 1866 juist enthousiast over de 
kansen die hij zag: alle meisjes en ook de jongste 
jongens zouden naar Neerbosch verhuizen en 
in Nijmegen zouden alleen de oudere jongens 
achterblijven die een ambacht leerden bij 
ambachtslieden in de stad. Dat zou allemaal geen 
problemen opleveren. Alleen jongens die geen 
aanleg hadden voor het leren van een ambacht 
zouden meegaan naar Neerbosch om er te 
worden opgeleid tot landbouwknecht. De jongste 
jongens en de meisjes zouden er komen te wonen 
in twee afzonderlijke huizen, gebouwd naar het 
voorbeeld van Talitha Kûmi in Zetten.10
Ook de volgens sommigen forse afstand tot 
Nijmegen lijkt voor Van ’t Lindenhout in 1866 
nauwelijks een probleem te zijn geweest. Dat het 
nieuwe weeshuis een uur gaans van de stad lag, 
erkende hij, maar mogelijke bedenkingen daarte-
gen vond hij niet terecht. Die waren “grootelijks 
weggenomen, om reden, dat Nijmegen eene 
vesting is en door de fortificatien, die in den laat-
sten tijd zijn gemaakt, moet men bijna een half 
uur van de stad verwijderd zijn voor men eenig 
gebouw mag oprigten”, wist hij te melden.11 

Bovendien vond Van ’t Lindenhout het, in geval 
van oorlog, bepaald geen aanlokkelijke gedachte 
om dicht bij een vestingstad te wonen, zoals hij 
vier jaar later zou ondervinden toen er een garni-
zoen in Nijmegen lag gemobiliseerd vanwege de 
Frans-Duitse oorlog van 1870-1871. De locatie die 
hij uiteindelijk uitkoos bood dankzij de kleigrond 
bovendien een stevige basis om een weeshuis op 
te bouwen.12

De eerste gebouwen
Op aangeven van Van ’t Lindenhout startte op 11 
april 1866 de bouw van het nieuwe weeshuis om 
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daar op termijn honderd meisjes te kunnen huisvesten. Dat was drie weken nadat hij de 
toezegging van de broers Jansen had gekregen dat hij het land mocht gebruiken voor het 
bouwen van een weeshuis. Die mondelinge toezegging zou pas ruim acht maanden later 
op 5 december 1866 formeel worden bekrachtigd. Die dag verklaarde de familie Jansen, 
bestaande uit drie broers, een zus en hun moeder, de weduwe Jansen, “te schenken, 
en alzoo in vollen eigendom aftestaan, aan den heer Jan van ’t Lindenhout, Evangelist, 
wonende te Nijmegen, voor het aan hem bekende doel. Een perceel bouwland, groot zes 
en veertig roeden, gelegen onder Neerbosch.”13 Het is onbekend waarom de officiële over-
dracht zo lang op zich heeft laten wachten.
De bouw begon bovendien tien dagen nadat hij de tekst van de brochure voor fondsenwer-
ving had afgerond.14 Van ’t Lindenhout gaf dus het startsein zonder dat hij zekerheid had 
over het eventuele succes van zijn wervingsactie. De brochure kon toen nog maar nauwe-
lijks door de Haagse uitgever Gerretsen zijn gedrukt en verzonden. Het gebeurde ook 
zonder enig ontwerp, bouwtekening of bouwkundig bestek. Van ’t Lindenhout liet het ook 
op dat punt aankomen op Gods leiding. Hetzelfde gold voor het verkrijgen van geld om de 
bouwvakkers te kunnen betalen. Het kwam zelfs zover dat de bouw vanwege geldgebrek 
een enkele keer moest worden stilgelegd.15 In plaats van de vereiste bouwsom te lenen, 
begaf hij zich op sommige dagen naar huis om “op des Heeren hulp” te wachten totdat er 
geld kwam om de bouw voort te zetten. Door schulden te maken, meende hij “den Heer 
vooruit te loopen” in plaats van zich volledig van Hem afhankelijk te tonen.16 Op dat 
punt volgde hij niet alleen Budding en Müller, die op eenzelfde standpunt stonden, maar 
ook Heldring, die ook aan de bouw van zijn inrichtingen in Zetten was begonnen zonder 
financiële dekking.17 Van eenzelfde instelling verhaalde Adriaan Gildemeester in 1873, 
toen hij schreef over een créche die hij in Parijs had bezocht die op dezelfde wijze werkte 
en waar destijds al 25 jaar lang ‘uit Gods hand’ werd geleefd.18
Van ’t Lindenhouts aanpak en de groei van de weesinrichting leidde bij buitenstaanders 
tot verbazing.19 “’t Is zeer opmerkelijk dat die stichting is eene onderneming uit godsdien-
stige beginselen geboren. (…) Zonder eenige ondersteuning uit openbare of kerkelijke 
kassen is er nu reeds een nieuw weeshuis gebouwd in Neerbosch, bekostigd uit liefdegif-
ten”, schreef de redactie van het Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage in 1868.20 Voor 
anderen was zijn aanpak reden tot felle kritiek. Critici verweten hem een “roekeloze”, niet 
van goed overleg getuigende aanpak.21 Van ’t Lindenhout spiegelde zich ondertussen aan 
Müller en Francke. “Wij gelooven, dat de Heere ons hiervoor de middelen zal schenken 
zoolang wij in Zijne wegen wandelen. De God die Franke en Mr. Muller het noodige heeft 
geschonken tot het bouwen van zulke groote woningen, is ook dezelfde in Nederland; 
indien wij het maar gelovig biddend van Hem verwachten, zullen wij dezelfde uitkomsten 
zien. Het is alleen ons wantrouwen aan Gods beloften, dat wij niet meer Zijne wonderen 
aanschouwen.”22
Het liep allemaal goed af. Het meisjesweeshuis werd voltooid in het voorjaar van 1867. 
Voor Van ’t Lindenhout en zijn medestanders was dat een bevestiging dat zijn initiatief 
Gods zegen droeg. Dat illustreerde hij in 1888 met verhalen over wonderlijke gebeurte-
nissen waardoor hij de benodigde giften voor het weeshuis binnenkreeg, zoals rond de 
aanschaf van dakpannen. In plaats van een offerte voor vijfduizend pannen ontving hij 
er zevenduizend met de mededeling van de schipper die het transport verzorgde dat de 
rekening al was betaald. Ook was er 25 gulden voor de transportkosten van het schip naar 

de Weesinrichting als gift bijgevoegd. De schenkers bleken Hendrik Johannes Hoogeveen 
(1829-1907) uit Delft en zijn broer Gerardus Abraham Hoogeveen (1831-1889) uit Alphen 
aan den Rijn te zijn, twee latere bestuursleden van Neerbosch.23

Op 9 mei 1867 werd het meisjeshuis in de weesinrichting bij Neerbosch ingewijd. Onder 
zang van de kinderen, onderd de klanken van een door enkele dames aan het weeshuis 
geschonken harmonium, verhuisden die dag 37 meisjes van de Lange Brouwerstraat 
naar het nieuwe weeshuis in de polder bij Neerbosch.24 Ze kwamen er onder leiding te 
staan van de 66-jarige Daniël Belmer (1801-1891), Van ’t Lindenhouts schoonzus Marie 
Sipman (1831-1897), bijgenaamd ‘tante Mietje’, en Johanna Cornelia (Jans) Makkers 
(1840-1932) uit Goes. De dames woonden bij de meisjes in het weeshuis, Belmer woonde 
in een klein huisje daarnaast, waarin zich ook de keuken bevond en een eetkamer voor de 
medewerkers.25 De oudere jongens bleven achter in het huis aan de Lange Brouwerstraat 
in Nijmegen.
Het ontbrak degenen die naar Neerbosch verhuisden volgens Van ’t Lindenhout aanvan-
kelijk aan essentiële zaken, zoals een goede grondwaterpomp.26 En bij gebrek aan een 
overdekte ruimte, deden de leidsters de was samen met de meisjes in de open lucht.27 De 
33 jongens bleven in Nijmegen achter. De belangrijkste reden voor Van ’t Lindenhout om 
de oudste meisjes als eersten over te brengen, was dat hij de jongens en meisjes in het 
overvolle huis aan de Lange Brouwerstraat niet meer voldoende van elkaar kon scheiden.28 
In tegenstelling tot de meeste traditionele stadsweeshuizen bestonden daar namelijk 
geen afzonderlijke afdelingen voor jongens en meisjes, al zullen wel de kamers per sekse 
ingedeeld zijn geweest. Daarbij kwam dat de meeste oudere jongens in Nijmegen bleven 
wonen omdat ze daar in de leer waren bij ambachtslieden.29
Voordat het meisjesweeshuis werd opgeleverd, begonnen in maart 1867 bouwlieden met 
de bouw van een huis voor aanvankelijk alleen de jongste jongens die nog geen ambacht 
leerden. Dat huis kwam in oktober van datzelfde jaar gereed. Het kwam op enkele tiental-
len meters afstand recht tegenover het meisjeshuis te staan met ruimte voor een grote 
speelplaats ertussen.30

5.1.1 De lagere school en de eerste ambachtsopleidingen
Naast alle praktische vragen die op Van ’t Lindenhout afkwamen bij de voorbereiding 
voor de verhuizing, waren er twee problemen betreffende de opvoeding die hij graag wilde 
oplossen. Allereerst ontbrak het hem in Neerbosch, in tegenstelling tot Nijmegen, aan 
een school voor gratis en orthodox christelijk lager onderwijs. In de brochure uit 1866 
gaf hij aan dat hij bij verhuizing naar Neerbosch “verpligt” zou zijn “een onderwijzer van 
de Heer te vragen”, die daarnaast toezicht op de kinderen kon houden.31 Die verplichting 
legde hij zichzelf op – leerplicht bestond immers tot 1901 niet – want onderwijs vond 
Van ’t Lindenhout evenals veel van zijn tijdgenoten zo belangrijk dat hij een eigen school 
noodzakelijk achtte. Om dezelfde reden stuurde hij de kinderen in Nijmegen naar De 
Klokkenberg, een ‘bijzondere school der 1e klasse’. Ook de lagere school van de weesin-
richting Neerbosch moest een soortgelijke bijzondere school voor lager onderwijs worden. 
Dan konden de kinderen er, volgens Van ’t Lindenhouts normen verantwoord, christelijk 
onderwijs krijgen. In dat uitgangspunt volgde hij zowel Müller als de Christelijke Vrienden 
van het Reveil, die veel scholen voor bijzonder onderwijs financieel steunden.
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Een tweede vraagstuk dat Van ’t Lindenhout wilde oplossen, was de plaats waar de 
oudste jongens moesten wonen en werken. Op dat punt was hij tussen de publicatie van 
de brochure in april 1866 en de verhuizing in mei 1867 blijkbaar van mening veranderd. 
Aanvankelijk had hij alle jongens vanaf 14 jaar en ouder in Nijmegen willen laten wonen, 
waar ze dan in de leer zouden gaan bij een ambachtsman, maar in 1867 meende hij dat dat 
ook mogelijk moest zijn in Neerbosch.32 Daar meende hij hen beter ambachtsonderwijs en 
ook een veiliger leeromgeving te kunnen bieden dan in de stad.

De lagere school
Voor het opzetten van een school kwam de oplossing vlak na de verhuizing van de oudste 
meisjes naar Neerbosch toen Van ’t Lindenhout in juli 1867 een beroep kon doen op 
Hermanus Bloemendal uit Goes. De omstreden positie waarin Bloemendal zich in Goes 
had gemanoeuvreerd, bood Van ’t Lindenhout de gelegenheid hem te vragen naar Neer-
bosch te komen. De onderwijzer ging op dat verzoek in.33 Dat schreef Van ’t Lindenhout 
in 1888. Later, uit zijn beschrijving in 1915 van deze gebeurtenissen, schetste hij een iets 
romantischer beeld. Bloemendal zou zich al op voorhand ‘geroepen’ hebben gevoeld om 
naar Neerbosch te komen.34 Het is een mooi voorbeeld van de wijze waarop Van ’t Linden-
hout soms zaken verzweeg die vervelend waren voor mensen uit zijn naaste omgeving 
en ze vervolgens voorzag van een religieuze ondertoon om de gebeurtenis meer glans te 
geven. Voor Bloemendal was zijn confrontatie met Budding een vervelende afsluiting van 
zijn Goese periode geweest. Door te schrijven over een eventuele goddelijke roeping van 
Bloemendal, verzachtte Van ’t Lindenhout de gang van zaken voor de nabestaanden van 
de schoolmeester, en tegelijk gaf hij de weesinrichting Neerbosch met zijn lagere school 
een religieuze legitimatie. Feit is dat Bloemendal op 22 juli 1867 arriveerde. Daarna begon 
hij al gauw in het pas opgeleverde meisjeshuis met lesgeven aan de jongere meisjes en de 
nog ongeletterde oudere meisjes.35 De andere meisjes deden, evenals in Nijmegen, huis-
houdelijke werkzaamheden.

Ambachtsopleidingen in Neerbosch
Het tweede probleem oplossen, het bieden van eigen ambachtsopleidingen aan de jongens, 
duurde langer. De jongens die in Nijmegen woonden, waren in de leer bij ambachtslieden 
om bijvoorbeeld het kuipen of het meubelmaken te leren. Al gauw werden ook kinde-
ren kwekeling aan de Normaalschool Op den Klokkenberg om er te worden opgeleid tot 
onderwijzer.36 Voor het volgen van dergelijke opleidingen bestond in Neerbosch geen 
gelegenheid. Jaren later schreef Van ’t Lindenhout in Het Oosten over de motieven die hij 
had om toch ook in Neerbosch ambachtsopleidingen op te zetten. In Nijmegen, schreef hij 
in 1902, had hij namelijk slechte ervaringen opgedaan met sommige opleidingsplaatsen. 
In grote winkels werden veel jongens vaak eerst enkele jaren ingezet als jongste bediende 
voor allerhande huishoudelijke klusjes, tot het oppassen op kleine kinderen toe. Dat hield 
hen volgens Van ’t Lindenhout af van het leren van een ambacht. Ze moesten bovendien 
voor andere knechten vaak brandewijn of jenever halen, waarbij ze van de leverancier dan 
zelf ook “een dropje” kregen, een borrel.37 Als geheelonthouder was Van ’t Lindenhout 
daar fel op tegen. “Niets is zo satanisch als de slechte invloed, dien andere personen, welke 
niet met de opvoeding der weezen belast zijn, op dezen uitoefenen”, schreef hij in 1891 
daarover. Om zijn jongens voor dergelijke “verleidingen” te bewaren, bedacht hij dat het 

beter was om hen “ook in hunne leerjaren geheel onder onzen invloed en ons toezicht 
te houden”.38 Daarnaast merkte hij dat zijn jongens bij verschillende winkels Nijmeegse 
jongens als leerling verdrongen.39
Opmerkelijk is dat hij van dergelijke bezwaren in zijn brochure uit 1866 niet repte en even-
min in een overzicht van zijn werkzaamheden uit 1870.40 Of dat was omdat het probleem 
toch niet zo sterk speelde als hij later deed voorkomen of omdat hij zijn Nijmeegse rela-
ties, met wie hij voorlopig moest blijven samenwerken, niet voor het hoofd wilde stoten, 
is onduidelijk. In Nijmegen zelf bleef de vraag naar ambachtslui na de onmanteling van 
de vesting vanaf 1876 onverminderd groot. De bevolking steeg er vanaf 1874 van 23.000 
inwoners tot ruim 29.000 in 1885.41 Overigens was zijn streven niet uniek, want zoals 
bij de beschrijving van de wezenzorg al bleek, boden veel weesinrichtingen jongens de 
gelegenheid om een ambachtsopleiding te volgen, al beschikten niet alle instellingen over 
eigen opleidingsmogelijkheden.

Gebrek aan ruimte en gelegenheid om de jongens een ambacht te laten leren, waren er de 
oorzaken van dat Van ’t Lindenhout zijn plannen niet direct kon verwezenlijken. In de 
zomer van 1867 beschikte hij niet over de benodigde leermeesters voor de jongens, maar 
ook waren er geen onderkomens waar die zouden kunnen wonen. Klompenmaker Jan 
Hendrik Geerdes (1838–1890) trok in die tijd noodgedwongen bij Belmer in toen hij vanuit 
Winterswijk naar Neerbosch kwam en er de eerste ambachtsopleiding voor jongens begon. 
Acht dagen na de komst van Geerdes liepen de eerste kinderen op klompen die door 
Geerdes en zijn helpers waren gemaakt.42 Dat hij jongens in de inrichting het klompenma-
kersvak leerde, betekende dat in de zomer van 1867 de eerste jongens van 14 jaar en ouder 
in Neerbosch werkten, maar niet dat ze er ook al woonden. Waarschijnlijker is het dat ze, 
evenals Van ’t Lindenhout en zijn vrouw, dagelijks een uur heen en een uur terug liepen 
tussen de Lange Brouwerstraat en het nieuwe weeshuis, totdat eind jaren zestig de oudere 
jongens die hun opleiding in Neerbosch kregen er ook gingen wonen.43
Ook het gezin van meester Bloemendal kreeg geen privéonderkomen toen het in juli 
1867 in Neerbosch arriveerde. Bloemendal kreeg een gedeelte van het jongensweeshuis 
toebedeeld toen dat in oktober klaar was, evenals Bloemendals dochter Jacoba Martina 
van Yperen-Bloemendal (1836-1872) en zijn schoonzoon, de timmermansknecht Pieter 
Gerrit van Yperen (1842-1911). De laatsten kwamen vanuit het Zeeuwse Wolfaartsdijk bij 
Goes met hun (schoon)ouders mee om zich voor de weesinrichting in te zetten.44 Een van 
de eerste dingen die Van Yperen als ‘meester-timmerman’ van Neerbosch deed, was dat 
hij de jongens die een opleiding volgden bij een Nijmeegse timmerman naar Neerbosch 
haalde. Volgens de beschrijving die Van ’t Lindenhout tien jaar later gaf van deze beginda-
gen van wat hij toen de ‘timmerwinkel’ noemde, leerde Van Yperen de jongens allereerst 
zelf timmergereedschappen maken, te beginnen met schaafbanken. Dat gebeurde in de 
buitenlucht onder een tent waar de wind “van alle vier zijden” vrij spel had.45 Geld voor het 
maken en inrichten van een werkplaats was er niet. Van Yperen en zijn leerjongens zullen 
het vooral in het najaar en in de winter dan ook flink koud hebben gehad.
Zodra in het gereedschap enigszins was voorzien, begonnen Van Yperen en zijn leerlingen 
met het maken van schoolbanken voor het schoollokaal in het meisjeshuis. Daarna 
leverden ze eind 1868, nog voor het invallen van de winter, het eerste, stenen, woonhuis op 
voor het gezin van meester Bloemendal. Van Yperen en zijn gezin bleven nog in een 

  I| 

  1|

  2|

  3|

  4|

  5 |

  6|

  7| 

  8| 

  9| 

 10|

 11|

 E|



  5.1 De verhuizing naar Neerbosch |171170| De ontwikkeling van Neerbosch van 1863 tot 1903 

gehuurd kamertje bij een boer wonen totdat er betere behuizing in de weesinrichting 
gereed kwam.46 Het woonhuis voor Bloemendal was het eerste gebouw dat door Van 
Yperen samen met de jongens grotendeels zelf werd gebouwd in plaats van door Van 
’t Lindenhout ingehuurde bouwlieden. Van Yperen ontwikkelde zich vanaf die tijd tot 
architect en aannemer, zoals wel meer timmerlui in de late negentiende eeuw dergelijke 
kansen grepen die ontstonden door de toenemende welvaart en de bloeiende bouwsec-
tor.47 De bouw van huizen en gebouwen voor ambachtsopleidingen en diverse facilitaire 
diensten, zoals een keuken, een washok en een strijkkamer, maar ook het maken van 
meubels, lagen vanaf zijn komst in handen van Van Yperen. Daarmee gaf hij vorm aan de 
tweede ambachtsopleiding van Neerbosch: die van de opleiding tot timmerman. Uiteinde-
lijk zou Van Yperen met jongens en – vanaf diens komst in 1876 – in samenwerking met 
meester-metselaar David Fooy (1836-1916) en diens leerlingen, 34 gebouwen in Neerbosch 
neerzetten.48 In 1903 telde de weesinrichting ambachtsopleidingen voor timmerman, 
meubelmaker, smid, boekdrukker, letterzetter, boekbinder, kleermaker, schoenmaker, 
klompenmaker, schilder, tuinder, landbouwer, veeboer en broodbakker met bijbehorende 
gebouwen.49
In dit langzaam groeiende kinderdorp, nam Van ’t Lindenhout kinderen op in de leeftijd 
van 0 tot 14 jaar. Dat was in Nijmegen en Neerbosch aanvankelijk niet het geval geweest, 
want tot 1867 waren daar alleen kinderen welkom van 5 tot 14 jaar.50 Die praktijk was 
vergelijkbaar met die in andere residentiële instellingen, waar de leeftijd van de kinde-
ren varieerde tussen de 3 en de 21 jaar.51 Van dit gangbare toelatingsbeleid stapte Van 
’t Lindenhout eind 1867 of begin 1868 af toen hij het aanpaste aan de weerbarstige prak-
tijk van de negentiende-eeuwse armoede- en wezenproblematiek. Die leerde hem namelijk 

Eind jaren tachtig werden de laatste nieuwe weeshuizen gebouwd in Neerbosch waardoor de bevolking van de weesinrich-
ting boven de duizend kinderen kon groeien. (Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

dat hij broertjes of zusjes die nog geen 5 jaar waren bij arme familieleden moest achter-
laten, terwijl juist deze kleintjes volgens hem daar de extra hulp en liefde misten die ze 
zo nodig hadden. Kinderen onder de 5 jaar waren tenslotte kwetsbaarder dan hun oudere 
broers en zussen die wel naar Neerbosch mochten komen. Het overkwam Van ’t Linden-
hout volgens eigen zeggen geregeld dat hij die kinderen enkele jaren later als 5-jarige 
alsnog kreeg toegeschoven. Dan waren ze volgens hem niet zelden totaal ondervoed, door 
ziektes verminkt en nog steeds onzindelijk. Vandaar dat hij besloot ook jonge kinderen 
en zelfs baby’s op te nemen.52 In uitzonderingsgevallen werd er ook een kind van 15 jaar 
opgenomen, zoals in 1902 een meisje uit Venlo.53
Met de brede leeftijdsgrenzen die in Neerbosch werden gehanteerd, nam het kinderdorp 
vanaf 1868 een uitzonderingspositie in, in vergelijking met andere residentiële instellingen. 
Zoals blijkt uit het overzicht van Dekker was de ondergrens bij sommige instellingen 3 jaar, 
maar de meeste namen kinderen op van 5 tot 14 jaar.54 In de praktijk vielen de verschillen 
mee, omdat evenals in Neerbosch de meeste kinderen tussen hun 8ste en 14e aankwamen.55 
Dat was ook het geval in Nederlandsch Mettray, waar driekwart van de jongens die werden 
opgenomen tussen de 10 en 15 jaar oud waren.56 In de jaren negentig lagen de verhoudingen 
in Neerbosch iets anders, toen Van ’t Lindenhout stelde dat van de ruim duizend kinderen 
er ruim vierhonderd jonger dan 10 jaar waren, oftewel bijna 40 procent.57

5.1.2 De toename van het aantal kinderen 
Vanaf de verhuizing naar Neerbosch in 1867 nam de groei van het aantal kinderen in 
het kinderdorp een hoge vlucht. Een jaar na de verhuizing van de eerste groep meisjes 
naar Neerbosch, telden de weeshuizen, waarvan er inmiddels drie waren, in totaal 170 
kinderen. Die forse aanwas verklaarde Van ’t Lindenhout later door te verwijzen naar 
de cholera-epidemie van 1866. Daaraan waren in Nederland rond de 20.000 mensen 
overleden, waardoor veel kinderen ouderloos waren geworden voor wie een tehuis moest 
worden gezocht.59 Twee jaar later, in 1870, woonden er 306, kinderen in de weeshuizen 
in Neerbosch en Nijmegen en in 1878 472, exclusief de kinderen van de veertig mede-
werkers die de weesinrichting toen inmiddels telde.60 Na de bouw van enkele nieuwe 

Grafiek 5.1 Gemiddeld aantal kinderen in Neerbosch van 1863 tot en met 190358
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weeshuizen in de jaren tachtig, evenals de eerdere die waren gebouwd bestaand uit twee 
verdiepingen, nam het aantal kinderen in Neerbosch toe tot 800 in 1886.61 
Onder hen bevonden zich niet meer uitsluitend volle wezen, want vanaf eind jaren zeventig 
kwamen er steeds vaker ook halfwezen naar Neerbosch. Door die beleidswijziging werd het 
reservoir aan kinderen waaruit Neerbosch kon putten vele malen groter en daardoor kon 
het dorp verder uitbreiden.
Van ’t Lindenhout kon met gemak nieuwe huizen met nog eens vierhonderd kinderen 
vullen, meldde hij in januari 1891, maar zover zou het niet komen.62 Het hoogste aantal 
kinderen dat de weesinrichting zou tellen, werd een jaar later bereikt, toen er 1062 waren 
opgenomen.63 Dat is veel hoger dan de gemiddelde omvang van residentiële instellingen 
in die periode. Die nam van gemiddeld 99 kinderen in de periode 1855-1873 toe tot 119 per 
tehuis in de periode 1873-1905.64 Protestantse tehuizen waren daarbij vaak kleiner dan 
katholieke en jongenshuizen vaak groter dan die voor meisjes, hoewel het totale aantal 
meisjes in residentiële instellingen waarschijnlijk groter was.65 In vergelijking met andere 
instellingen vormde Neerbosch met zijn negen keer zo grote omvang een uitzonderlijk 
grote instelling.
In 1893 telde de weesinrichting tien weeshuizen met in totaal 17 slaapzalen toen er een 
daling van de populatie inzette die tot 1905 zou aanhouden.66 De belangrijkste oorzaak 
van de inkrimping van de weesinrichting, moet gezocht worden in de gevolgen van 
de Neerboschkwestie in combinatie met een oplopende schuldenlast. Als het aan Van 
’t Lindenhout had gelegen, was het zover niet gekomen. Aan het advies van de onder-
zoekscommissie inzake Neerbosch om niet verder te groeien, liet hij zich namelijk niet 
zoveel gelegen liggen. Aan de uitbreidingsplannen voor Neerbosch die in 1892 waren 
gesmeed, hield hij in 1895 nog vast.67 Maar schulden waar de weesinrichting onder gebukt 
ging, belemmerden hem bij de uitvoering daarvan. Dat bleek onder meer in 1898, toen 
slechts 77 kinderen konden worden opgenomen van de 280 aanvragen die dat jaar volgens 
Van ’t Lindenhout binnenkwamen. In datzelfde jaar hadden 67 kinderen de weesinrichting 
verlaten met een voltooide opvoeding en werden zeven kinderen van de weesinrichting 
weggehaald door voogden of ouders.68 Toen Van ’t Lindenhout in 1903 afscheid nam van 
Neerbosch, woonden in de weesinrichting nog 374 kinderen.69 

5.2 Verdere uitbouw van het wezendorp
De toenemende vraag naar opname van kinderen stimuleerde Van ’t Lindenhout steeds 
nieuwe onderkomens in Neerbosch te laten bouwen. Vaak werden het multifunctionele 
ruimten, want dat was efficiënt en vooral goedkoper dan wanneer voor alle activiteiten 
afzonderlijke gebouwen moesten worden gebouwd. Het jongenshuis dat in oktober 1867 
gereed kwam, bevatte bijvoorbeeld een schoollokaal dat zondags als kerkzaal diende.70 
Een andere keuze die financieel voordeel opleverde, was de start van een eigen boerderij 
in 1869. Van ’t Lindenhout vond dat de weesinrichting een eigen boerderij nodig had, 
want voorzien in de eigen voedselbenodigdheden zou voordeliger zijn dan alles van buiten 
halen.71 Om de huizen te beschermen tegen stormen en onweer, liet hij, zoals op het plat-
teland gebruikelijk was, snelgroeiende, hoge bomen als bliksemafleiders poten. Dat waren 
onder andere iepen en populieren, die tussen de 30 en 40 meter hoog kunnen worden.72
De groei van de weesinrichting bij Neerbosch had voor Van ’t Lindenhout zelf tot gevolg 
dat hij steeds vaker heen en weer moest reizen om overzicht op de ontwikkelingen te 

kunnen houden. Vrienden spoorden hem na opening van het jongensweeshuis in oktober 
1867 daarom aan om zelf ook te verhuizen, want vanaf dat moment woonden er meer 
kinderen in Neerbosch dan aan de Lange Brouwerstraat. Het nut daarvan zag hijzelf ook 
in en in maart 1870 startte daarom de bouw van een directiewoning voor Van ’t Linden-
hout en zijn gezin. Anderhalf jaar later, in oktober 1871, kon hij de woning met zijn gezin 
betrekken.73 Achteraf beschouwde hij de verhuizing als een “groote verlichting”.74 Ook 
dit woonhuis was multifunctioneel in gebruik, daar het tegelijk als kantoor, magazijn en 
ziekenhuis diende.75 De woning stond aan de kop van beide weeshuizen, tussen de twee 
gebouwen in. Daardoor ontstond een aan drie kanten afgesloten speelplaats.76
Achter de bouwkundige opzet lag geen pedagogisch uitgangspunt ten grondslag, zoals in 
Mettray en Nederlandsch Mettray het geval was. Zoals eerder uitgelegd, werd bij het 
ontwerp en de bouw van die inrichtingen vanaf de start rekening gehouden met een 
doordacht, pedagogisch systeem. Neerbosch groeide organisch, naarmate er behoefte 
werd gevoeld voor nieuwe uitbreidingen. De speelplaats tussen het meisjes- en jongens-
weeshuis was ook lang niet zo groot als de centrale pleinen van Mettray en Nederlandsch 
Mettray die ’s morgens fungeerden als algemene appèlplaats voor de jongens die daar op 
militaire wijze werden gecontroleerd.77 Voor het opstellen van een vooropgezet plan zal 
Van ’t Lindenhout ook weinig hebben gevoeld omdat dat inging tegen zijn overtuiging dat 
hij zich afhankelijk diende op te stellen van Gods leiding. Of een gewenste uitbreiding 
financieel haalbaar was, bleef bovendien altijd spannend. 

De verhuizing van zijn eigen gezin naar Neerbosch in 1871 bood Van ’t Lindenhout meer 
gelegenheid zich te richten op het verder uitbouwen van de weesinrichting. De bouw van 

De wezenkapel kreeg in 1891 een torenspits, een cadeau van de oud-Neerbosschers Houtman, aannemers in Den Haag.
(Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)
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nieuwe weeshuizen bood niet alleen meer plaats voor nieuwe kinderen die naar Neer-
bosch kwamen, maar was ook belangrijk voor de werkvoorziening voor de jongens om een 
ambacht te kunnen leren. In 1874 werden de meeste jongens die nog in Nijmegen woon-
den, overgebracht naar Neerbosch wanneer ze hun opleiding daar konden voortzetten. 
Dertig van deze tachtig “werkjongens” bleven nog in Nijmegen, maar in de jaren daarna 
werden de opleidingsmogelijkheden in Neerbosch welbewust door Van ’t Lindenhout 
uitgebreid.78 “Alleen van dit standpunt bezien is de uitbreiding der Weesinrichting door 
het aanbouwen van nieuwe huizen van het uiterste belang”, schreef hij daarover in 1887.79 
Vanuit dat gezichtspunt bekeken, werkten de groei van de weesinrichting en de noodzaak 
van voldoende opleidingsplaatsen voor jongens en meisjes als een zichzelf versterkend 
proces. Er werden onder meer een ziekenhuis, een boerderij met verscheidene bijgebou-
wen, tien werkplaatsen voor diverse ambachtsopleidingen en een kerk gebouwd.80 De kerk 
werd een van de meest beeldbepalende bouwwerken. Met de voor protestantse kerken 
kenmerkende sobere uitstraling en een stevig orgel voor het begeleiden van de zang, werd 
het een duidelijke uiting van de protestants-christelijke signatuur van de weesinrichting. 
Het neoclassisistisch zaalkerkje, bijgenaamd De Wezenkapel, telde achthonderd zitplaat-
sen en kwam gereed in 1882. Naar voorbeeld van Heldrings Vluchtheuvelkerk in Zetten 
was het kerkje gebouwd op een terp, voor het geval de polders bij Neerbosch zouden over-
stromen.81 Het gebouw was in 1880 pro deo voor Neerbosch ontworpen door de gevierde 
Nijmeegse ingenieur-architect en projectontwikkelaar Lambertus Augustinus Brouwer 
(1844-1891).82 De Wezenkapel werd door de jongens zelf gebouwd onder leiding van Fooy, 
Van Yperen en Brouwer.83
Bij het 25-jarig bestaan van de weesinrichting in 1888 telde Neerbosch 41 gebouwen en 
beschikte de instelling over 54 hectare aan bouw- en weiland.84 In 1891 gebruikte de inrich-
ting 80 hectare grond, maar daarvan werd een groot deel nog gehuurd.85 De giftenstroom 
was blijkbaar niet zo omvangrijk dat alle benodigde gronden zondermeer konden worden 
aangekocht. In 1901 was het eigen landbezit in vergelijking met 1888 met 7 hectare 
afgenomen tot 47 hectare en stonden er veertig gebouwen op.86 Bij de uitbouw van het 
kinderdorp stond de bruikbaarheid van gebouwen en materialen centraal. Aan uitstra-
ling van de leefomgeving voor de kinderen die in dit kinderdorp woonden, besteedde 
Van ’t Lindenhout relatief weinig aandacht, al deden kleurige illustraties van keurige 
gebouwen in onder meer diverse wezenalmanakken soms anders vermoeden. Dat was 
meer bedoeld voor de beeldvorming naar buiten toe. “De buitenterreinen kwamen ons 
wat bar en schraal voor”, meende de onderzoekscommissie in 1894. “Het aanbrengen van 
wat meer geboomte en planten zou er een vriendelijk aanzien aan geven.”87 Ook aan dit 
advies gaf Van ’t Lindenhout geen gehoor. De onderzoekers van het Nut schreven namelijk 
drie jaar later over de armoedige uitstraling van Neerbosch in vergelijking met die van 
Nederlandsch Mettray. Het centrale plein van de landbouwkolonie bij Zutphen wekte de 
indruk van een “oase in de woestijn”. Daar voelde men zich “als in een lusthof”. Het was 
“een groot verschil met Neerbosch, waar de groote leege vlakte, slechts met enkele schrale 
boompjes beplant, u een indruk geeft van armoede en verlatenheid.”.88 Het lijkt erop dat 
Van ’t Lindenhout zelf de aankleding van de openbare ruimte in Neerbosch niet zo belang-
rijk vond voor de leefsfeer.

5.2.1 De verbinding met Nijmegen
Belangrijk voor het functioneren van het uitdijende dorp was een goede verbinding 
met de buitenwereld en dan vooral met Nijmegen. Dat was van belang voor de aanvoer 
van bouwmaterialen als stenen en dakpannen, maar ook voor de levering van de grote 
hoeveelheden voedsel die dagelijks nodig waren, zoals spek, vlees, rijst en brood – dat 
laatste totdat Neerbosch in 1899 een eigen bakkerij opende. Tot die tijd werd het brood 
geleverd door diverse bakkers en sinds 1884 ook door de Nijmeegsche Broodfabriek, dat 
vervolgens met machines tot boterhammen werd gesneden.89 Behalve voor het goederen-
vervoer was de verbinding met Nijmegen van belang voor het personenvervoer. Om dat 
laatste te vergemakkelijken, en schade aan rijtuigen van voorname gasten te voorkomen, 
werden in 1877 struiken en bomen aan de kant van de toegangsweg flink gesnoeid. Een 
welgestelde bezoeker hoefde daardoor niet meer bang te zijn “dat zijn rijtuig door den 
rit in de laan zal beschadigd worden”, verzekerde Van ’t Lindenhout in de wezenalmanak 
van 1878.90
Voor Van ’t Lindenhout was het belangrijk dat gasten Neerbosch zo eenvoudig mogelijk 
konden bereiken. Dat gold vooral voor hoogtijdagen, zoals het jaarfeest en het kersen-
feest, die gelijktijdig in juni werden gevierd en waar honderden mensen op afkwamen. 
De weesinrichting was, uitgezonderd op zaterdagen en zondagen, open van 9 tot 11 uur 
’s morgens en van 2 tot 6 uur ’s middags.91 Daarmee stelde Van ’t Lindenhout zijn achter-
ban in de gelegenheid om de weesinrichting te bezoeken, zodat ze nauwer bij het werk 
voor de kinderen werden betrokken en dat bleven steunen.92
De bereikbaarheid van de weesinrichting werd in de jaren tachtig verbeterd doordat in 
1879 de spoorwegverbinding naar Arnhem via een spoorbrug over de Waal gereed kwam. 
De bezoekersaantallen namen daardoor sterk toe, zoals de lokale media ook constateer-
den.93 Vanaf die tijd was Nijmegen namelijk aangesloten op het nationale spoornetwerk 
dat sinds 1860 werd aangelegd. Het was aan de rivierovergang over de Waal, volgens Van 
der Woud de gevaarlijkste rivierovergang van Nederland, te wijten geweest dat een spoor-
verbinding tot dan toe achterwege was gebleven.94 Dankzij de stroomtrein konden in 1883 
bijvoorbeeld kinderen uit het Amsterdams Gereformeerd Burgerweeshuis hun lotgenoten 
in Neerbosch een bezoek brengen.95
Lange tijd konden degenen die vanaf het treinstation in Nijmegen liever niet een uur 
naar de weesinrichting wilden lopen, de reis afleggen met het openbaar vervoer. Daar-
voor konden ze gebruik maken van de omnibus, een groot rijtuig met lange banken dat 
als openbaar vervoermiddel diende. Een omnibus vertrok vanaf de stalhouderij van Wed. 
Wolf op de hoek van de Brouwerstraat, vlak bij het eerste weeshuis van Van ’t Linden-
hout.96 Toen in 1889 een stoomtram van Nijmegen naar het dorp Neerbosch ging rijden, 
was het voor minder bemiddelde burgers nog goedkoper en makkelijker om de weesinrich-
ting te bereiken wanneer ze die als toerist wilden bezoeken. De stoomtram was namelijk 
relatief goedkoop en reed tamelijk vaak: in de winter negen keer en in de zomermaan-
den 14 keer per dag. Het tarief kon zo laag worden gehouden, onder andere dankzij de 
duizenden bezoekers per jaar die de weesinrichting bezochten: gemiddeld dertig á veertig 
per dag wist de redactie van de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant te melden. 
Ook was er sprake van een omvangrijke goederenstroom richting Neerbosch, een tweede 
argument om de stoomtram, volgens de prospectus voor de aanleg van het tracé in 1887, 
vaak te laten rijden.97 Dat de stroomtram werd aangelegd was volgens Van ’t Lindenhout 
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zelfs grotendeels te danken aan de weesinrichting. Het waren namelijk de Neerbosscher 
wezenvrienden Hendricus Duijs en de kunstschilder en projectontwikkelaar Abraham van 
Pelt (1815-1895), stelde hij, die de aanleg van de stoomtram ter sprake hadden gebracht 
in de Nijmeegsche gemeenteraad.98 Duijs had er in 1883 inderdaad voor gepleit om een 
aan te leggen tramspoorweg door te trekken; niet alleen richting Neerbosch, maar ook 
naar de andere “buitenwijken” van Nijmegen.99 In de volgende jaren was Duijs een vurig 
pleitbezorger voor het bijeenbrengen van het benodigde kapitaal voor de aanleg van de 
verbinding.100
Zelf onderhield Van ’t Lindenhout frequent contact met de gemeente Nijmegen, al was 
het maar voor de vergunningen die hij bij tijd en wijle nodig had. Daartoe was hij verplicht 
wanneer hij nieuwbouw wilde plegen, maar ook bij de aanschaf van de stoommachine.101 
Die werd in 1885 geïnstalleerd voor de wasserij.102 Drie jaar later was er een vergunning 
nodig voor de aanleg van een telefoonverbinding tussen het voormalige oude weeshuis 
aan de Lange Brouwerstraat en de weesinrichting in Neerbosch.103 De reden daarvoor 
was waarschijnlijk om het werk van de drukkerij en uitgeverij, dat over twee locaties was 
verspreid, beter op elkaar te kunnen afstemmen. In het oude weeshuis aan de Lange Brou-
werstraat was een deel van het werk achtergebleven toen de binderij en de letterzetterij 
grotendeels naar Neerbosch werden overgebracht.104
De relatie tussen Neerbosch en de gemeente Nijmegen lijkt uitstekend te zijn geweest. Dat 
was zeker het geval zolang Duijs, tot aan zijn overlijden in 1889 voorzitter van het bestuur 
van de weesinrichting, een vooraanstaand gemeenteraadslid was. Hij was het ook die 
zich namens de weesinrichting liet horen op bijeenkomsten van belangstellenden over de 
aanleg van de stoomtram.105 Vanwege het belang dat deze verbinding met Nijmegen voor 
Neerbosch had, participeerde de weesinrichting in 1884 met 10.000 gulden in het beno-
digde kapitaal voor de aanleg van de stoomtram. Dat was mogelijk dankzij een anonieme 
gift van een wezenvriend van Neerbosch.106 Dat het belang van de stroomtram inderdaad 
groot was, bleek al voordat de dienst op 1 juli 1889 officieel voor het publiek werd openge-
steld. Vier dagen daarvoor maakten al 655 bezoekers van de weesinrichting gebruik van de 
stoomtram toen ze de jaarvergadering van Neerbosch bezochten.107

5.2.2 Neerbosch als toeristische attractie
De verbeterde verbindingen met Nijmegen en de rest van het land leidden ertoe dat in de 
jaren negentig in de zomermaanden niet dertig à veertig, maar soms honderd mensen op 
één dag Neerbosch bezochten. Toen in 1892 de weesinrichting op dinsdag 23, woensdag 24 
en donderdag 25 augustus gesloten was vanwege een driedaagse conferentie, kostte dat 
de “excursie- of pleziertrein” in Nijmegen volgens Van ’t Lindenhout “4 à 500” passagiers 
die daarmee anders vanaf het station naar de weesinrichting zouden zijn gereisd.108 Die 
berekening kon hij maken omdat de weesinrichting zich in de jaren tachtig ontwikkeld 
had tot een toeristische attractie. Dat was een ontwikkeling waar, volgens Van ’t Linden-
hout, ook de Nijmeegse middenstand wel bij voer. Wanneer veel toeristen niet een bezoek 
aan Neerbosch tot doel hadden, zou het aantal “vreemdelingen” dat de stad bezocht 
nog niet de helft zijn, stelde hij in 1893 zelfverzekerd.109 Met dit pleidooi verbond Van 
’t Lindenhout zich met het initiatief dat in oktober 1892 was genomen om het toerisme 
binnen de gemeente Nijmegen te bevorderen.110 Het toont aan dat Van ’t Lindenhout 

creatief inspeelde op nieuwe ontwikkelingen waarvan hij meende dat die het belang van 
de weesinrichting dienden.
Vooral in de zomermaanden liepen de bezoekersaantallen aan de weesinrichting soms 
hoog op. Dat was onder meer te danken aan de goede bereikbaarheid dankzij extra 
treinen die elke woensdag reden vanuit Haarlem over Amsterdam naar Nijmegen.111 Op 
dezelfde wijze waarop de spoorwegen bijdroegen aan de groei van het jaarlijkse Nationaal 
Christelijk Zendingsfeest, hielpen ze de bekendheid van Neerbosch vergroten binnen het 
orthodox-protestantse volksdeel. Begin juli 1889 bijvoorbeeld, ontving Van ’t Lindenhout 
360 gasten uit Vlaardingen tijdens een uitje dat georganiseerd was door de christelijke 
zangvereniging Halleluja uit die stad. Voor het tochtje was een stoomboot gehuurd en 
vervolgens hadden de gasten in een stoet van 32 rijtuigen de weesinrichting bezocht en 
een toertocht door de omgeving gemaakt.112 In de regionale pers werd de weesinrichting 
gepromoot als een van de plaatselijke bezienswaardigheden naast onder meer het Kronen-
burgpark en Het Valkhof in het stadscentrum.113 Ook Van ’t Lindenhout was zich bewust 
van de toeristische potentie van zijn instelling. Van de mogelijkheden van Nijmegen en 
omgeving op dat vlak was hij zich al in de jaren tachtig bewust. In Het Oosten promootte 
hij toertochten naar Neerbosch. “Wij kunnen onze vrienden zeer aanbeevelen een tochtje 
naar Nijmegen te maken”, schreef hij in de Kroniek der weesinrichting van 10 juli 1889. De 
“oude stad der Batavieren”, schreef hij, “is in het schoonste gedeelte van ons land gelegen”. 
Vervolgens gaf hij wat tips over de beste wijze waarop een dergelijk dagje uit te organise-
ren viel. Zijn beschrijvingen en adviezen pasten goed bij de groeiende vraag naar toeristi-
sche uitjes en de toenemende interesse voor folklore onder de Nederlandse bevolking in 
de tweede helft van de negentiende eeuw.114
Een bezoek aan de weesinrichting werd door veel mensen inderdaad gezien als een dagje 
uit, want velen, ook kinderen, waren ronduit nieuwsgierig hoe het er in dit ‘wezendorp’ 
aan toe ging. Vooral de achterban las wekelijks over de gang van zaken in de instelling in 
Het Oosten, wat de nieuwsgierigheid zal hebben geprikkeld. Bovendien was het de groot-
ste weesinrichting van het land. Eind augustus 1890 bezochten in een week tijd meer dan 
1300 mensen Neerbosch.115 In de weesinrichting konden zij consumpties en souvenirs 
kopen, zoals kleine houten klompjes en fotoalbums met foto’s van de weesinrichting, 
vormgegeven en gedrukt in de drukkerij van de weesinrichting.116 De foto’s waren van de 
Nijmeegse fotograaf Wilhelm Ivens (1849-1904), die jaren achtereen de weesinrichting 
fotografeerde. Ivens kende Van ’t Lindenhout en diens weeshuizen waarschijnlijk sinds 
1867, toen hij actief werd als fotograaf in Nijmegen en waar hij in 1871 een atelier opende 
aan de Doddendaal, vlakbij het oude weeshuis aan de Lange Brouwerstraat.117
Wanneer ze dat vooraf bespraken, konden gasten in de weesinrichting overnachten, 
zodat ze er van nabij de gang van zaken konden meemaken.118 “Ik ben drie dagen naar 
Neerbosch geweest. Dit is een heele inrichting”, schreef de 12-jarige Jannis van Melle uit 
Nijkerk aan zijn grootouders op nieuwjaarsdag 1894.119 Hij was uit logeren geweest in 
Nijmegen bij Dina van ’t Lindenhout en haar man, die bevriend waren met zijn ouders. 

Ook mocht hij enkele dagen in Neerbosch logeren in het huis van Dina’s broer Jacob, dat 
door de jongens van de weesinrichting extra ruim was gebouwd zodat er logés konden 
verblijven.120 Dat de weesinrichting velen uit de achterban tegelijk kon herbergen, bleek 
ten tijde van de driedaagse conferentie van augustus 1892, toen honderd van de onge-
veer 180 deelnemers in het wezendorp konden blijven overnachten.121 Ook de verbeterde 
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verbindingen met Nijmegen en het toenemend aantal publicaties van en over de weesin-
richting vergrootten de bekendheid ervan. In 1882 omschreef de doopsgezinde predikant 
Jacobus Craandijk (1834-1912) de weesinrichting als een “merkwaardige plek”, maar ook 
als “een belangrijke en welbekende” inrichting.122 De groeiende stroom publicaties van 
en over Neerbosch, de verkoop van Neerbosch-souvenirs en het bevorderen van toerisme 
richting de weesinrichting, zorgden voor steeds meer bekendheid. Vooral binnen de 
(potentiële) achterban van Van ’t Lindenhout was dat het geval. Dat verklaart onder meer 
waarom de financiële steun voor Neerbosch nog tot halverwege de jaren negentig op 
peil bleef.

5.3 De achterban van Neerbosch
De groeiende bekendheid van en sympathie voor Neerbosch en de aanhoudende groei 
van de weesinrichting, intrigeerden veel mensen. “Wat ons treft, het is de warme belang-
stelling die zich overal in den lande voor de weezen te Neerbosch openbaart en die zich 
zoo vriendelijk in daden uitspreekt”, schreef Gildemeester in 1873 in het Tijdschrift der 
Vereeniging in het belang der Weezenverpleging.123 Dat viel ook Modderman op in 1876. “En 
toch”, namelijk ondanks de hoge sterftecijfers die hij er signaleerde, “trekt juist dit wees-
huis meer dan eenig ander de aandacht en geniet niet ééne philanthropische inrichting in 
ons land zooveel warme sympathie en zulk ene kragtigen finantieëlen steun als deze.”124 
De meeste steun voor de weesinrichting kwam van Van ’t Lindenhouts eigen vrienden 
en bekenden of van bestuurs- en verenigingsleden van de weesinrichting.125 Maar zij 
niet alleen, want ook Moddermans, in theologisch opzicht moderne, vrienden schonken 
bijvoorbeeld geld aan Neerbosch.126
Modderman zocht in 1876 naar een verklaring voor het succes van Neerbosch omdat “uit 
dat antwoord voor de zaak der weezenverpleging in ’t algemeen iets te leeren valt”.127 Aan 
het einde van zijn zoektocht naar een verklaring kwam Modderman uit bij Van ’t Linden-
houts protestants-christelijke geloofsovertuiging. Wanneer andere weeshuisdirecties 
evenveel geloofsvertrouwen zouden hebben als Van ’t Lindenhout, dan zouden ze tot 
evenveel in staat zijn, meende hij.
Dat Van ’t Lindenhout een groot geloofsvertrouwen kan hebben uitgestraald, komt 
mogelijk doordat hij zelden openheid van zaken gaf over de financiële stand van zaken 
rond de weesinrichting. Juist dat hij uitstraalde goed te kunnen leven met de onzekere 
financiële basis van zijn stichting, droeg daaraan bij. Bij navraag antwoordde hij vaak: 
“Dat is eene zaak tussen mij en God. Hij zal er in voorzien.”128 Het verschil tussen Van 
’t Lindenhout en Modderman op dit punt was dat Modderman onder godsvertrouwen 
verstond “het vertrouwen op menschen”. Want juist in de “veelheid der goede krachten 
die in de menschheid verspreid werken”, zag hij de werking van de heilige Geest. Daarmee 
zouden filantropen minder afhankelijk worden “van personen en toestanden” en daardoor 
“uit den aard der zaak vaster en sterker” worden. Terwijl hij waarschuwde voor overmoed, 
pleitte Modderman tegelijkertijd voor meer lef, meer “stoutheid”.129
Of het vooral Van ’t Lindenhouts geloofsovertuiging was die het succes van Neerbosch 
verklaart, valt te bezien. In mijn verdere zoektocht naar een verklaring, bestudeer ik eerst 
de achterban van Neerbosch en het sociale netwerk van Van ‘t Lindenhout. Beiden speel-
den een belangrijke rol in de groei van de weesinrichting.

5.3.1 Sociale netwerken
In de sociale omgeving van Van ’t Lindenhout vallen grofweg vier netwerken te onder-
scheiden: die van de adel, van burgers, van predikanten en als afzonderlijk segment de 
‘Zeeuwse connectie’ met vertakkingen richting diverse vrij-evangelische gemeenten. Wat 
het grootste deel van dit netwerk van wezenvrienden en -vriendinnen samenbond, was 
hun protestants-christelijke geloofsovertuiging. Velen van hen kenden elkaar via familie-
banden en hadden kerkelijke of zakelijke connecties.
Veel van Van ’t Lindenhouts connecties met de adel liepen via de NEPV, waarvan hij in 
1870 bestuurslid werd en waardoor hij op bijeenkomsten en via publicaties toegang had 
tot de welgestelde achterban van deze vereniging. De NEPV telde tientallen aristocraten 
onder haar leden, waarvan velen uit Reveilkringen. Het bekendste verenigingslid van 
niet-adellijke komaf was Nicolaas Pierson.130 Ook de evangelisten in dienst van de NEPV 
kenden Van ’t Lindenhout en zijn instelling. Behalve dat ze weet hadden van de achter-
grond van dit NEPV-bestuurslid, bezochten velen van hen in augustus 1889 de weesinrich-
ting tijdens de NEPV-jaarvergadering van dat jaar.131
Onder de ondernemers die Van ’t Lindenhout steunden waren fabrikanten als de Amster-
damse bierbrouwer Hovy en de rijke Hervormde stijfselfabrikant Wouter Isaac Rijnders 
(1804-1891) uit het dorpje Lent bij Nijmegen, die de weesinrichting jarenlang van stijfsel 
voorzag.132 Een andere betrokken fabrikant was Jelle Cornelis Tjessinga (1820-1880), 
producent van cichorei (surrogaatkoffie) uit het Friese Minnertsga en diens zoon Bauke 
(1861-1936), die margarinefabrikant werd en in 1884 met Van ’t Lindenhouts oudste 
dochter Dina trouwde.133 Ook het bestuur van de weesinrichting telde diverse onderne-
mers, zoals de eerder genoemde broers Hoogeveen. 
Vanaf zijn colportagetijd bouwde Van ’t Lindenhout contacten op met tientallen ortho-
dox-protestantse predikanten die de weesinrichting steunden. Velen van hen bezochten 
de jaarfeesten van de weesinrichting, hielden er stichtelijke, bemoedigende lezingen en 

Een jaarfeest eind jaren 1860 met in het midden het gebouwtje met de eerste keuken. De drie dames rechts van het midden 
zijn Jans Makkers, mevrouw Bloemendal en mevrouw Van IJperen. Iets naar rechts, bij de linker hoek van het rechter weeshuis, 
met cape om, staat mejuffrouw Maria Christina Quack die aan Van ‘t Lindenhout 1,5 hectare grond schonk in 1867. Naast haar 
‘de oude meester’ Bloemendal (met pijp) en Jan Derk Jansen die samen met zijn moeder en broer het eerste stuk grond bij 
Neerbosch aan Van ’t Lindenhout schonk. (Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)
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belegden Neerbosch-avonden ten bate van de weesinrichting in hun eigen kerkelijke 
gemeenten. Daarnaast publiceerden sommigen over Neerbosch, waarbij de baten ten 
goede kwamen aan de weesinrichting. De Huizense predikant Godschalk Horatius van 
Borssum Waalkes (1829-1907) bijvoorbeeld, publiceerde in 1870 een boekje ten bate van de 
weesinrichting met zes door hem gehouden toespraken en ook de Apeldoornse predikant 
Willem Jacob Jorissen (1832-1884) gaf, in 1875, een brochure uit waarvan de opbrengst in 
de kas van de weesinrichting vloeide.134 Daarnaast verzorgde de christelijk-gereformeerde 
predikant Jan van Andel (1839-1910) het tijdschrift De Avondster. Het maandblad werd in 
de weesinrichting gedrukt en door Milborn uitgegeven. De uitgave ervan stopte eind 1877 
aan het einde van de tweede jaargang.135 Verder riepen redacties van christelijke tijdschrif-
ten hun lezers op om de weesinrichting financieel te steunen.136 
Jan Schrijver, de opvolger van Van ’t Lindenhout als directeur van de weesinrichting in 
1903, herinnerde zich bijvoorbeeld dat hij in zijn jeugd in zijn woonplaats Weesp langs de 
deuren ging met intekenlijsten voor de Neerbosch’ Weezen-Almanak. Daartoe waren zijn 
ouders aangezet door hun predikant Jacob Moulijn, een sympathisant van Neerbosch 
die later predikant in Nijmegen werd en bestuurslid van de weesinrichting.137 Dat ook 
veel christelijk-afgescheiden gemeenten zich voor Neerbosch inzetten, was onder meer te 
danken aan de waardering die Brummelkamp sr. voor Neerbosch had, evenals zijn collega 
Johan Frederik Bulens (1820-1889). Bulens was onder meer lid van het curatorium – het 
bestuur – van de Theologische School van de afgescheidenen in Kampen en werd de drij-
vende kracht achter de zogenoemde ‘worstcollecte’ voor Neerbosch in de Achterhoek.138 
Zijn naam ontleende deze collecte aan de metworsten die door leden van jongens- en 
meisjesverenigingen uit Bulens’ kerkelijke gemeente jaarlijks werden verzameld. Tot 
aan Bulens’ overlijden in 1889 werden volgens Van ’t Lindenhout meer dan tienduizend 
metworsten verzameld en naar Neerbosch gestuurd.139
Hun stimulerende rol konden predikanten vervullen door de vooraanstaande plaats die ze 
innamen binnen lokale gemeenschappen, naast prominenten als de notaris, de arts en de 
burgemeester.140 Die plaats bleven ze innemen hoewel de Nederlandse Hervormde Kerk 
als instituut op nationaal niveau aan invloed inboette.141 De predikanten kwamen door 
dat proces in de loop van de negentiende eeuw juist iets dichter bij het kerkvolk te staan. 
Binnen de Hervormde Kerk gebeurde dat na de invoering van het kerkelijk mannen-
stemrecht in 1867. Sindsdien werd het voor deze predikanten belangrijk om een goede 
verstandhouding met minder gegoede gemeenteleden te onderhouden omdat ze deze 
mannen vaker tegenkwamen in kerkelijke bestuursorganen als de kerkenraad en de diaco-
nie.142 Binnen afgescheiden kringen was de verhouding tussen predikanten en kerkenra-
den nauwer omdat de omvang van de gemeenten vaak kleiner en de organisatie minder 
hiërarchisch was. Tegelijk bleven predikanten in hoog aanzien staan bij veel gemeentele-
den vanwege hun kerkelijke functie en scholing.

De Zeeuwse connectie
Een afzonderlijke vermelding verdient de Zeeuwse connectie van Van ’t Lindenhout. 
Direct vanaf de start van het weeshuis in1863 ontving Van ’t Lindenhout uit Zeeland veel 
giften van een trouwe schare Zeeuwse supporters. In het weekblad De Bazuin, het belang-
rijkste orgaan van de Christelijke Afgescheiden Kerken, van 16 december 1864, meldde 
een afgescheiden lezer uit Vlissingen over Buddings gemeente: “In de kerk, school en aan 

huis vindt men een of meer bussen geplaatst, zoo voor de kerk, school, zending, bijbel- en 
godsdienstige lektuurverspreiding, de wezen in Nijmegen, enz.”143 De populariteit van 
Neerbosch werd in Goes nog versterkt door Nicolaas de Jonge, leerling van Budding en 
vriend van Van ’t Lindenhout. Door toedoen van De Jonge kreeg de weesinrichting veel 
steun uit Goes en omstreken, zowel vanuit hervormde als vrij-evangelische kringen. De 
krachten werden gebundeld voor Neerbosch nadat hij daarvoor een oproep had gedaan in 
de Goessche Courant van 5 juli 1867.144 De Zeeuwse connectie beperkte zich overigens niet 
tot Goes. In augustus 1866 sprak Van ’t Lindenhout bijvoorbeeld in Middelburg op een 
bijeenkomst in de zendingskerk van Arend Mooij. De predikant zorgde daaraan vooraf-
gaande voor de nodige publiciteit door een aankondiging voor de avond in de Middelburg-
sche Courant.145 Toch bleef de hoeveelheid giften vanuit bijvoorbeeld Goes achter bij steun 
die er voor Neerbosch leefde, mogelijk door de armoede die er heerste.146
Naast lezingen om zijn achterban bij zijn werk te betrekken en de giftenstroom te conti-
nueren, organiseerde Van ’t Lindenhout vanaf 1864 jaarfeesten op Neerbosch. Het eerste 
jaarfeest, in het huis aan de Lange Brouwerstraat, trok op 30 oktober 1864 nog niet zoveel 
bezoekers, maar in de jaren die volgden werden de jaarfeesten steeds populairder. Ze 
namen al snel drie dagen in beslag en het aantal bezoekers liep gestaag op tot zevenhon-
derd in de jaren tachtig.147 Om de reiskosten voor bezoekers zo laag mogelijk te houden, 
onderhandelden wezenvrienden soms met de directie van de Staatsspoorwegen over 
gereduceerde tarieven.148 Spoorwegmaatschappijen waren daartoe vaker bereid, want ook 
het organiserend comité van het Nationaal Zendingsfeest maakte dergelijke afspraken en 
vanaf 1892 ook het Leger des Heils voor zijn toogdagen.149 Op Neerbosch’ jaarfeest van 14 
juni 1893 arriveerden duizenden mensen uit het hele land. Alleen al uit Zeeland arriveerde 
een extra trein met 1400 bezoekers. De drukte op het station werd nog eens vergroot 
doordat mensen volgens journalisten bleven staan kijken naar de “nette costumes der 
Zeeuwsche schonen”.150

5.3.2 De vereniging achter Neerbosch
De groeiende achterban van Neerbosch had nauwelijks inspraak in het reilen en zeilen 
ervan. Het was Van ’t Lindenhout die de gang van zaken bepaalde. Dat bleek duidelijk uit 
de financiële structuur. Tot 1870 kwamen alle giften binnen bij Van ’t Lindenhout zelf, die 
zijn weeshuis had opgezet in de vorm van een stichting. Het voordeel daarvan was dat een 
stichting geen officieel bestuur vereiste zodat Van ’t Lindenhout zelfstandig en slagvaardig 
kon opereren. Dat hij in 1870 alsnog een vereniging oprichtte, was omdat hij het onver-
antwoord vond, schreef hij in 1894, dat alle goederen die voor de kinderen bedoeld waren, 
allemaal op zijn naam stonden.151 Ruim twintig jaar later voegde hij daar als argument aan 
toe dat het zijn wens was geweest om de verantwoordelijkheid voor de in omvang toene-
mende weesinrichting te delen met broeders die met hem in reiligeus opzicht op een lijn 
stonden.152
Beide keren stelde Van ’t Lindenhout de zaken te mooi voor, want de aanleiding voor het 
oprichten van een vereniging voor Neerbosch was dat hij in 1868 bot ving bij de landelijke 
overheid om een landelijke tombola – een loterijspel – te organiseren. De opbrengsten van 
de tombola, een kansspel waar Van ’t Lindenhout in tegenstelling tot kaarten blijkbaar 
geen morele bezwaren tegen koesterde omdat het een goed doel diende, zouden ten goede 
komen aan zijn inrichting. Dat was tot dan toe een instelling zonder rechtspersoonlijk-
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heid. Om toestemming te krijgen voor de organisatie van een tombola was dat laatste een 
voorwaarde, zo bepaalde de Wet op de Vereniging en Vergadering uit 1855.153 Om deze 
hindernis te overwinnen moest Van ’t Lindenhout de weesinrichting onderbrengen in een 
vereniging en diende hij koninklijke goedkeuring aan te vragen voor de benodigde vereni-
gingsstatuten.
In 1868 mislukte een eerste poging om een vereniging op te richten omdat de statuten niet 
aan de eisen voldeden die de overheid eraan stelde. De vereniging was, volgens de minister 
van Binnenlandse Zaken aan de Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, “niet anders 
dan het bestuur eener stichting” en die kon niet als rechtspersoon worden erkend.154
Een tweede poging lukte wel en op 15 november 1869 werden de statuten en het “aan den 
Koning gericht adres (en bijlage)” door de minister van Binnenlandse Zaken goedge-
keurd.155 De statuten van de Vereeniging tot Opneeming en Opvoeding van Verwaarloosde 
Weezen werden gepubliceerd in de Staatscourant van 27 januari 1870.156 De goederen die 
tot die tijd op Van ’t Lindenhouts naam stonden, schreef hij later, hevelde hij direct over 
naar de nieuwe vereniging.157
De vijf leden van het eerste bestuur van de vereniging zocht en vond Van ’t Lindenhout 

Bestuursleden van de vereniging achter Neerbosch uit de biografie van J. van ’t Lindenhout, Na vijf-en-twintig jaren 
 (Nijmegen, 1888). In het midden het echtpaar Van ’t Lindenhout.  

1 G.A. Hoogeveen, te Alphen a/d Rijn, ere-president
2 H. Duijs sr., te Hees, president
3 G. Ypenburg, te Arnhem, 1ste secretaris
4 L.J. Luijks, te Rotterdam, 2e secretaris
5 E.J. Griffijn, te Arnhem

6 J. van der Kolk, te Zwolle
7 A. van Pelt, te St. Anna
8 A. Kramers, te Amsterdam
9 J. van Zwet wz., te Rotterdam
10 D.J. Molijn, † 1880
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binnen zijn eigen netwerk.158 In een brief van 11 april 1868 aan Louis Gaspard Adrien graaf 
van Limburg Stirum (1802-1884), de Commissaris des Konings in Gelderland, noemde hij 
hun namen en beroepen. Naast hemzelf waren dat “Jacobus Luijks, boekhouder wonende 
te Rotterdam, Daniel Jacobus Molijn, koopman wonende te Rotterdam, Hendrik Johan-
nes Hoogeveen, fabrikant wonende te Delft en Gerardus Abraham Hoogeveen, fabrikant 
wonende te Alphen a/d Rijn.”159 De bestuursleden behoorden allen tot de gegoede burge-
rij in hun woonplaats, maar de bronnen geven niet aan dat Van ’t Lindenhout hen voor 
het bestuur vroeg omdat ze zijn grootste geldschieters waren, hoewel dat niet helemaal 
valt uit te sluiten. Onder de eerste bestuursleden bevonden zich geen mensen van adel. 
Mogelijk was het voor Van ’t Lindenhout een stap te ver om aristocraten in zijn vereni-
gingsbestuur te vragen. Hij wist zich in dat opzicht geen gelijke van stand. Daarbij kwam 
dat de meeste Reveilmannen die van adel waren weliswaar het oprichten van verenigingen 
stimuleerden, maar daarin niet zelf zitting namen. Ze opereerden in de jaren zestig bij 
voorkeur in informele circuits.160 Pas in de jaren negentig traden enkele aristocraten toe 
tot het bestuur van Neerbosch.161
De bestuursleden waren allen orthodox-protestantse, bevindelijke christenen met een 
omvangrijk sociaal netwerk. Behalve voor het bestuur van Neerbosch waren ze vaak ook 
actief voor andere instellingen. Lambertus Jacobus Luijks (1819-1895) ontmoette Van 
’t Lindenhout in 1864 toen deze in Zetten een wandeling maakte met O.G. Heldring.162 
De broers Hoogeveen waren eigenaar van een pannenfabriek en een olieslagerij annex 
veevoederfabriek in Alphen aan den Rijn. Zij zetten zich ook in voor de Martha-stichting, 
een vergelijkbare instelling als Neerbosch die in 1882 werd opgericht.163 De Rotterdammer 
Daniel Jacobus Molijn (1816-1880) tenslotte, was een goede vriend van Luijks en zette 
zich onder meer in voor de Nederlandsche Zendingsvereeniging.164
Het aantal bestuursleden werd in 1877 uitgebreid naar acht leden en in 1899 was het 
uitgegroeid tot 15 leden.165 Ondertussen bleef de achterliggende vereniging bijzonder 
klein, want in 1893 telde die slechts 17 leden.166 Vergeleken met andere instellingen was 
dat uitermate weinig. De vereniging achter Nederlandsch Mettray telde op haar hoogte-
punt in 1865 2500 leden, verspreid over 35 afdelingen die sinds 1872 een raadgevende stem 
in het beleid van de instelling hadden.167 Dat de vereniging en het bestuur van Neerbosch 
zo klein bleven en er geen plaatselijke afdelingen waren, kwam onder meer doordat de 
vereniging geen rol vervulde in de werving van kinderen voor Neerbosch. Plaatselijke 
afdelingen van bijvoorbeeld Nederlandsch Mettray droegen zelf kinderen aan, bleven 
daar verantwoordelijk voor, betaalden de kosten voor de opvoeding en ontvingen van de 
directeur jaarlijks een verslag over het gedrag van ‘hun’ kinderen.168 Daarvan was bij Neer-
bosch allemaal geen sprake. De vereniging was door Van ’t Lindenhout puur opgericht om 
juridische redenen.
Zoals uit eerdere hoofdstukken bleek, hield Van ’t Lindenhout de teugels van de weesin-
richting en alles daaromheen bij voorkeur in eigen handen. Hij ging vaak zijn eigen weg 
en liet zich meestal weinig gelegen liggen aan de kritiek van anderen. Door haar kleine 
omvang en gebrek aan invloed had de Vereeniging tot Opneeming en Opvoeding van 
Verwaarloosde Weezen, evenals de rest van de achterban, weinig inspraak in het beleid 
van de weesinrichting. Dat gold ook voor haar bestuur. Dat verwijt kreeg het bestuur ten 
tijde van de Neerboschkwestie in dagbladen. Het bestuur van Neerbosch zou nooit de 
vereiste zelfstandigheid ten opzichte van Van ’t Lindenhout kunnen opbrengen omdat 
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alle bestuursleden door Van ’t Lindenhout zouden zijn uitgekozen.169 De conclusie van de 
Commissie van Onderzoek inzake de Neerboschkwestie was van hetzelfde laken een pak: 
“Het bestuur speelt ene tweede rol of liever het treedt geheel op den achtergrond”, conclu-
deerde zij in 1894. “De hele vereniging is eigenlijk alleen opgericht ter wille van de erken-
ning als rechtspersoon.”170 Waar de verenigings- en de bestuursleden vooral goed in waren 
volgens Van ’t Lindenhout, was het bevorderen van de giftenstroom richting de weesin-
richting. Dat hij ook zelf daarin op veel verschillende wijzen slaagde, toont dat hij behalve 
een volhouder ook een creatieve persoon was die voor allerhande problemen oplossingen 
wist te vinden, zoals in deze studie vaker zal blijken.

5.4 Inkomstenbronnen van Neerbosch
Het belang dat Van ’t Lindenhout aan zijn sociale netwerk hechtte, blijkt al hieruit, dat 
hij vanaf het prilste begin van zijn weeshuis in 1863 zijn achterban geregeld op de hoogte 
stelde van zijn werkzaamheden. Daarvoor gebruikte hij driemaandelijkse verslagen die hij 
zijn achterban liet toesturen. In ieder geval tot november 1902, enkele maanden voor zijn 
vertrek uit Neerbosch in 1903, zou hij die uitgave blijven verzorgen.171 Met deze verslagen 
en de verantwoording van alle giften die hij ontving, hield hij de giftenstroom richting 
Neerbosch gaande. In de jaren zeventig kwam daar de verantwoording van giften in de 
rubriek ‘Liefdegaven’ in Het Oosten bij.

5.4.1 De toename van de inkomsten 
Cijfers laten zien dat vanaf de jaren zeventig de giftenstroom richting Neerbosch indruk-
wekkende proporties aannam. In 1876 kwamen de giften volgens een van Van ’t Linden-
houts verslagen uit 558 verschillende steden en dorpen en vulde de verantwoording van 
alle giften op jaarbasis een boekwerk van 150 bladzijden.172 Het preciese aantal donateurs 
is niet bekend, maar het waren er enkele duizenden, getuige de bedragen die binnen-
kwamen uit verschillende dorpen en steden die in de driemaandelijkse verslagen staan 
vermeld.174 De inkomsten stegen van een kleine 30.000 gulden in 1869 naar 93.000 gulden 

Grafiek 5.2   Inkomsten in guldens van de weesinrichting Neerbosch van 1863 tot en met 1905176
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in 1880 en gemiddeld 150.000 gulden begin jaren negentig.173 In de jaren tachtig en begin 
jaren negentig waren er zes jaren waarin de inkomsten daalden ten opzichte van het 
voorgaande jaar, maar stegen de inkomsten in de jaren daarna weer. In 1889 waren de 
inkomsten van de weesinrichting 46 procent hoger dan in 1888, een jaar waarin die waren 
gedaald. Uit deze cijfers blijkt dat Neerbosch nauwelijks last had van de economische 
crisis die eind jaren tachtig begon.175 Pas na de Neerboschkwestie in 1893-1894 daalden de 
inkomsten tot onder de 100.000 gulden per jaar.

Dat de inkomsten van Neerbosch hoog waren in vergelijking met andere instellingen, laat 
een vergelijking met de cijfers van Asyl Steenbeek en Nederlandsch Mettray zien. Volgens 
de literatuurhistoricus Gert-Jan Johannes had Steenbeek tussen de vijfhonderd en 
duizend donateurs. Samen schonken die jaarlijks tussen de 12.000 en 14.000 gulden aan 
deze instelling. Wel bekostigden ze ook de nieuwbouw van Steenbeek voor ruim 40.000 
gulden, nadat de instelling in 1877 was afgebrand.177 De actieve achterban van Neder-
landsch Mettray telde op het hoogtepunt, in 1864, 3258 mensen. De jaarinkomsten van 
de kolonie varieerden tussen 1852 en 1905 van een kleine 22.000 gulden in 1852 tot ruim 
37.000 gulden in 1903.178
Van ’t Lindenhout zelf schreef de groei van de weesinrichting en van de stroom giften toe 
aan zijn geloofsvertrouwen en het leven ‘uit Gods hand’. Het overgrote deel van de giften, 
schreef hij over de ruim 63.000 gulden die hij in het boekjaar 1876-1877 had gekregen, waren 
“op het gebed geschonken”.179 In de jaren tachtig stelde hij dat hij nog net zo “uit ’s Heeren 
hand” leefde als in het begin van zijn werkzaamheden in 1863. Hij had tenslotte, schreef hij, 
geen andere vaste inkomsten dan die uit de drukkerij.180 De nadruk die Van ’t Lindenhout 
bleef leggen op het leven ‘uit Gods hand’ was voor hem, volgens eigen zeggen, een gewe-
tenszaak. In Het Oosten schreef hij dat hij daarom nooit en te nimmer rechtstreeks verzocht 
om gaven te schenken, zelfs niet “aan onze beste en intiemste vrienden”.181 
Dat Van ’t Lindenhout niet om giften vroeg mag in het begin misschien zo zijn geweest, 
maar van lieverlee werd hij daar steeds explicieter in. Allereerst maakte hij vanaf het begin 
gebruik van indringende verhalen over ‘arme wezen’ om sympathie voor de kinderen in 
Neerbosch op te roepen.182 Ook citeerde hij de Bijbel om zijn zaak religieus te motiveren. 
Geregeld citeerde hij de Bijbeltekst: “De zuivere en onbevlekte godsdienst is deze, weezen 
en weduwen te bezoeken in hunne verdrukking en zichzelven onbesmet te bewaren van de 
wereld.”183 Daarnaast ging hij ertoe over expliciet om geld te vragen, bijvoorbeeld in 1876, 
toen hij op de voorpagina van Het Oosten schreef: “De Heere God heeft u, mijn waarde 
vriend of vriendin, wellicht rentmeester gemaakt van eene kleine of wellicht rijke bezit-
ting aan tijdelijk goed. Zie het eens over en ga uwe rekening eens na; wellicht is er nog 
een postje open, dat nog ingevuld moet worden in uwe uitgave.”184 In 1894, achttien jaar 
later, constateerde ook de letterkundige Van Hall in De Gids: “Onlangs echter zag ik een 
bericht uit de courant van Neerbosch, Het Oosten, in de dagbladen overgenomen, waarin 
zeer duidelijk op het verstrekken van geldelijken steun wordt aangedrongen.”185 Dat bleek 
een jaar daarna nog duidelijker toen er een speciaal opgestelde, vertrouwelijke circulaire 
het land inging voor een obligatielening om de ergste financiële nood van Neerbosch te 
ledigen.186 Het leven ‘uit Gods hand’ was aanvanklijk een afwachtend vertrouwen op Gods 
leiding in zijn leven geweest, hoewel hij zelfs begin jaren zestig daarin vooral door zijn 
vrouw was gestimuleerd, zoals in het vorige hoofdstuk bleek. Zelf wilde Van ’t Lindenhout 

  I| 

  1|

  2|

  3|

  4|

  5 |

  6|

  7| 

  8| 

  9| 

 10|

 11|

 E|



  5.4 Inkomstenbronnen van Neerbosch |187186| De ontwikkeling van Neerbosch van 1863 tot 1903 

liever handelend optreden om zo de onzekerheid te verminderen waarmee zijn keuze om 
van liefdadigheid te leven nu eenmaal gepaard ging.

Verklaring van de omvangrijke steun
Hoe valt de omvangrijke steun voor Neerbosch te verklaren? Liggen daar soms de motie-
ven tot geven aan goede doelen aan ten grondslag die Van Leeuwen opsomt? Hij noemt 
het geven aan filantropische instellingen als rechtvaardiging van rijkdom, het verwerven 
van zielenheil, het verwerven van sociale status en het ontbreken van nabestaanden. 
Daarnaast moest over het doel waarvoor gegeven wordt betrouwbaar geachte gegevens 
beschikbaar zijn en moet er sprake zijn van enige identificatie met de (onschuldige) doel-
groep. Ook noemt Van Leeuwen de ‘geefstructuur’ die van belang zou zijn, bijvoorbeeld 
wanneer mensen binnen hun sociale omgeving werden opgeroepen tot geven, zoals bij 
kerkelijke collectes. Tot slot moeten degenen die iets schenken er zeker van zijn dat hun 
gave goed terecht zal komen.187 In de achterban van Neerbosch zijn veel van deze motie-
ven ter herkennen.
Om met waarschijnlijk de belangrijkste verklaring voor de enorme giftenstroom te begin-
nen: het betrof bij Neerbosch de opvang en opvoeding van ‘arme wezen’. Dat was een 
kwetsbare groep die traditioneel op aandacht en sympathie kon rekenen in de samenle-
ving. Ook al nam het aantal halfwezen vanaf de jaren tachtig toe, toch bleef Van ’t Linden-
hout deze termen hanteren. Wezen, aan arme kinderen in het algemeen, kon tenslotte niet 
worden verweten dat ze arm waren en daarom hadden ze volgens gangbare fatsoensnor-
men recht op hulp.188 Binnen de burgerij was onder invloed van de Romantiek tenslotte 
steeds meer oog gekomen voor het belang van opvoeding, onderwijs en een veilige leefom-
geving. Er was meer aandacht voor het kwetsbare kind en rondom verwaarloosde kinderen 
werd vaker op het gemoed gespeeld. Daarin was Van ’t Lindenhout geen uitzondering.189
Ook enkele andere motieven om te geven die Van Leeuwen noemt, speelden bij Neerbosch 
een rol. Betrouwbaar geachte informatie over Neerbosch was in ruime mate voor handen. 
Informatie over Van ’t Lindenhout en zijn initiatief werd aanvankelijk binnen Reveilkrin-
gen en de Vrije Evangelische Gemeenten gedeeld. Vanaf 1871 nam door de uitgave van Het 
Oosten en andere publicaties van Neerbosch de informatiestroom een grote vlucht. Zoals 
verderop in deze paragraaf zal blijken, was ook het ontbreken van nabestaanden die een 
nalatenschap in ontvangst konden nemen een motief. Datzelfde gold mogelijk voor het 
verwerven van sociale status en de geefstructuur. Of het motief om rijkdom te rechtvaar-
digen, wat Van Leeuwen ook noemt, in de achterban van Neerbosch een rol speelde, kan 
ik op basis van bronnen niet achterhalen. Van schenkingen doen om daarmee het eigen 
zielenheil zeker te stellen, was in de achterban van Neerbosch, in ieder geval officieel, geen 
enkele sprake. Het doen van goede werken om in de hemel te kunnen komen was volgens 
orthodoxe protestanten een rooms gebruik en ging in tegen elke godsdienstige overtui-
ging die binnen deze kringen werd gehuldigd.

Dat Neerbosch bestemd was voor ‘arme weeskinderen’ en dat dat de groeiende sympathie 
deels kan verklaren blijkt uit een artikel uit 1878 van de leraar aan de Haagse krijgsschool 
kapitein François de Bas (1840-1931) in het geïllustreerde tijdschrift Eigen Haard.190 Over 
het Moederhuis waar de 43-jarige mejuffrouw Geertruida Adriana Dommisse (1835-1888) 
de scepter zwaaide, schreef De Bas: “Het werkt inderdaad verteederend, wanneer men die 

kleinen samen ziet stoeien, druk snappende en blijde in de handjes klappend bij kleine 
versnaperingen, die een bezoek hun gewoonlijk brengt.”191 Hetzelfde bleek in 1888 uit een 
serie artikelen in De Standaard over wezenzorg. Daarin sprak Kuyper weliswaar waarde-
rende woorden over het werk van Heldring en andere protestants-christelijke filantro-
pen, maar vergeleken met hen had Van ’t Lindenhout, meende Kuyper, de beste keuze 
gemaakt. “Maar Van ’t Lindenhout, die voor de weezen opkwam, hij is de man, die aller 
ontferming gaande maakt en op aller liefde rekenen kan”, schreef Kuyper.192 Juist het feit 
dat hij er de nadruk op legde dat hij zich voor weeskinderen inzette, maakte zijn stichting 
geliefd. Het belang daarvan wordt duidelijk als we bedenken dat ook in Nederlandsch 
Mettray en Talitha Kûmi tweederde van de kinderen wees of halfwees waren.
Dat met name verhalen over kleine kinderen vertederend werkten, blijkt ook uit de reactie 
van bestuursleden van de weesinrichting. Het Zwolse bestuurslid Jacob van der Kolk 
(1814-1892) kroop met peuters uit het Moederhuis op zijn rug, menigmaal als paardje over 
de grond, terwijl voorzitter Henricus Duijs meer dan veertig jaar lang voor de kerstboom 
honderd kaarsen stuurde om de feestvreugde te verhogen.193 In Het Oosten schetste Van 
’t Lindenhout soms vertederende situaties die hij meemaakte. “Het is jammer voor onze 
kleine weezen, dat de sneeuw nu weder hunne tuintjes heeft overdekt, maar ene kleine 
jongen, dien ik hierover sprak, zeide, mij met vroolijken blik aanziende: Mijnheer, dat is 
niets, wij beginnen maar weer opnieuw.”194 Hij zal hebben beseft dat dergelijke verhalen 
bijdroegen aan de motivatie van zijn achterban om zich voor de weesinrichting te blij-
ven inzetten.
Auteurs die zelf de weesinrichting hadden bezocht, schetsten over het algemeen een posi-
tief beeld van de instelling. Onder hen bevond zich Adriaan Gildemeester, bestuurslid van 
de Vereeniging in het Belang der Weezenverpleging, die in 1873 een bezoek aan Neerbosch 
had afgelegd.195 Een grote waardering komt duidelijk tot uiting in de vele artikelen tijdens 
het 25-jarig jubileum in 1888.196 Zoals eerder bleek, klonken vijf jaar later, tijdens de 
Neerboschkwestie, heel wat negatievere geluiden van zowel buitenstaanders als van oud-
Neerbosschers. Maar ook de verschillende beoordelingen van Neerbosch uit die periode 
tonen wat een oud-Neerbosscher over zijn voormalige thuis in die tijd schreef, namelijk 
“dat persoonlijke inzichten bij het vellen van een oordeel niet te vermijden zijn”.197
De rol die persoonlijke inzichten speelden op de kijk die iemand had op Neerbosch, bleek 
al eerder waar het de orthodox-protestantse signatuur van de weesinrichting betrof. Veel 
orthodoxe protestanten uitten zich uitsluitend waarderend over de weesinrichting, haar 
directeur en ook over Van ’t Lindenhouts godsdienstige overtuiging. In 1880 – in Neerbosch 
woonden inmiddels ruim zeshonderd kinderen – schreef Eduard Gerdes enthousiast: “Alles 
leeft, alles geniet daar op die speelplaats, en ik merkte geen enkelen loerenden trek op. Niet 
één die benauwd keek naar een hoek, alsof hij wist dat hij daar bespionneerd werd of er een 
dwarskijker was, die zijn gangen heimelijk optekende.”198 Maar Gerdes verslag kende vooral 
zo’n positieve toonzetting omdat het verscheen in zijn boek over christelijke filantropie dat 
hij op verzoek van Van ’t Lindenhout had geschreven. Andere auteurs, zoals Gildemeester 
en De Bas, distantieerden zich ondanks de waardering die ze hadden juist van diens denk-
beelden. Gildemeester verzekerde zijn lezers dat “de vorm waarin zich de overtuigingen en 
gedachten van den Heer van ’t Lindenhout kleeden, de mijne niet is”.199 Dat hij afstand van 
diens godsdienstige uitgangspunten nam, kwam doordat de Amsterdamse koopman in zijn 
omgeving naar aanleiding van diens geschriften over Van ’t Lindenhout hoorde spreken als 
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een “dweeper”.200 De Bas vroeg zich af of het goed was om “alle kinderharten gelijkmatig en 
even nauw te knellen in het keurslijf van de Dordsche synode”.201

Dat het in Neerbosch ging om de zorg voor kinderen en dat daardoor de weesinrichting zo 
populair en omvangrijk werd, verklaart nog niet volledig de groei ervan. De steun aan de 
weesinrichting bestond weliswaar grotendeels uit aanzienlijke giften in geld en natura en 
legaten van particulieren, maar de meeste weeshuizen ontvingen al sinds de middeleeuwen 
legaten en dat gold ook voor de nieuwe residentiële instellingen in de negentiende eeuw. Ook 
dat Van ’t Lindenhout de nadruk legde op Inwendige Zending en dat predikanten zich inzet-
ten voor de instelling, waren zowel binnen als buiten Reveilkringen gangbare praktijken.202
Waarin Neerbosch zich van andere instellingen onderscheidde, was de enorme omvang en 
de diversiteit aan inkomstenbronnen, en die maakten uiteindelijk de groei van de wees-
inrichting mogelijk. Zoals uit de biografische schets van Van ’t Lindenhout bleek, speelde 
daarbij het karakter van de oprichter een belangrijke rol. Zijn open en charismatische 
uitstraling, zijn vriendelijkheid en zijn conflictmijdende, maar niet angstige, houding 
brachten velen ertoe de weesinrichting te steunen. Daarin had hij veel te danken aan zijn 
invloedrijke sociale netwerk. Daarin bevonden zich mensen van adel, steeds welvarender 
wordende burgers en ondernemers en orthodox-protestantse predikanten die veel invloed 
hadden in de plaats of regio waar zij woonden. Doordat zij zich achter Van ’t Lindenhout 
schaarden, kreeg hij overal in het land ambassadeurs voor zijn werk die zich het lot van 
‘arme, verwaarloosde wezen’ aantrokken. Want het ideaal van Van ’t Lindenhouts sprak 
bij velen wel degelijk tot de verbeelding.
Hoe langer de weesinrichting bestond, hoe gevarieerder de inkomstenbronnen werden. 
Die zijn te verdelen in drie categorieën: giften van particulieren, werving door de wees-
inrichting zelf en verpleeggelden. Afwezig in dit rijtje zijn overheidssubsidies, waarvan 
de oorzaak lag in de laissez faire die in een groot deel van de negentiende eeuw gangbaar 
was. Wat de lagere school van Neerbosch betreft, speelt nog een andere aspect een rol. Na 
de instelling van de gedeeltelijke subsidiëring van het bijzonder onderwijs in de onder-
wijswet van 1889, bleef Van ’t Lindenhout staatsbemoeienis en daarmee subsidies van de 
overheid aan de school pertinent afwijzen. “De reden (…) ligt hierin, dat wij, uit ’s Heeren 
hand levende, geen gaven wenschen te aanvaarden, die ons niet uit liefde worden geschon-
ken”, zo verwoordde hij in 1892 het afwijzen van een rijksbijdrage waar hij recht op had. 
“Wanneer de Staat gunsten verleend, moet ze en zal ze ook rechten eischen”, meende hij 
niet geheel zonder reden, zo toont ons de historiografie rond de schoolstrijd.203
Van ’t Lindenhout moest, zo bleek al uit de discussies in Zetten, niets hebben van de 
toenemende overheidsinvloed in de armenzorg omdat die volgens hem de christelijke 
kern ervan zou aantasten. Daarnaast wilde hij overheidsinvloed zoveel mogelijk voorko-
men omdat het zijn beleidsvrijheid als directeur zou beknotten. Pas de financiële nood van 
de jaren negentig bracht het bestuur van Neerbosch zover dat het de rijksbijdrage voor de 
lagere school accepteerde. In 1899 bedroeg die 2.133 gulden.204

5.4.2 Liefdegaven en legaten 
‘Liefdegaven’ noemde Van ’t Lindenhout de giften die hij binnenkreeg van particulieren. 
Naast kleding en voedsel bestonden ze volgens hem grotendeels uit “dubbeltjes, kwartjes, 
guldens enz., die veelal met groote opoffering zijn gegeven”.205 Uit een overzicht uit 1865 

blijkt dat van de giften uit ruim 126 plaatsen de meeste afkomstig waren uit Dordrecht 
(201 gulden), ’s-Gravenhage (319 gulden), Rotterdam (275 gulden) en Nijmegen, dat met 
meer dan 700 gulden een uitschieter vormde.206 Langzaamaan groeide het aantal dorpen 
en steden waaruit de giften kwamen. In het boekjaar 1876-1877 waren dat er ruim vijf-
honderd in binnen- en buitenland, met giften ter waarde van in totaal 63.552 gulden.207 
Een overzicht van de giften in het boekjaar 1894-1995 vermeldt 578 plaatsen; de meeste 
giften waren afkomstig uit Amsterdam (4429,87 gulden), Rotterdam (3769,40 gulden) en 
Apeldoorn (4337,80 gulden), hoewel uit welvarende dorpen als het Utrechtse Maarssen 
(1160 gulden) en het Gelders Oosterbeek (1217 gulden) per hoofd van de bevolking meer 
zal zijn gegeven.208
 
Dat vanaf het begin veel giften uit Nijmegen kwamen, dankte Van ’t Lindenhout aan 
het uitgebreide netwerk dat hij ten tijde van zijn NEPV-dienstverband via de Nijmeegse 
Reveilkring en later via Budding had opgebouwd. Hij ontving giften van mensen uit 
diverse standen uit deze stad. Daar was bijvoorbeeld meubelmaker Evert Dirk Dijkman 
(1825-1902), vanaf het begin trouw bezoeker van de evangelisatie van Van ’t Lindenhout 
en veertig jaar lang een ‘wezenvriend’.209 De oudste kasboeken vermelden geregeld namen 
uit de Nijmeegse Reveilkring, zoals “freule J.M. Singendonck”, jonkheer Johan Anne 
Singendonck van Dieden (1809-1893)210, “baronesse Van Lijnden”, bij Hemmen en “broe-
der en zuster Haspels”, dochter en schoonzoon van de Veluwse predikant Callenbach uit 
Elburg en voorheen uit Nijkerk.211 Ook de stad Nijkerk zelf was goed vertegenwoordigd 
met donateurs via onder meer de uitgever George Frans Callenbach (1833-1916), freule 
Cornelia Maria Hangest baronesse D’Yvoy (1820-1902), bijgenaamd ‘de weldadige freule’212 
en de Nijkerkse, Joodse burgemeester Adriaan Marcus (1806-1888).213 Van ’t Lindenhouts 

Verantwoording van giften uit het hele land die rond Kerst 1884 binnenkwamen in het bijvoegsel van Het Oosten, 7 januari 
1885. (Van ’t Lindenhoutmuseum)
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vriend Johannes van Noort (1823-1897) zette zich in voor de weesinrichting. “Van de 
wezen uit Nijkerk voor de wezen in Nijmegen”, noteerde Van ’t Lindenhout in mei 1865, 
nadat Van Noort hem een gift vanuit het Nijkerkse weeshuis had gebracht.214 Van Noort 
was een van de eerste kwekelingen van de normaalschool Op den Klokkenberg en sinds 
1849 hoofdonderwijzer aan de christelijke school in Nijkerkerveen.215
De geldelijke donaties werden vanaf het begin aangevuld met giften in natura, bijvoor-
beeld door de Katwijker Van der Plas die jarenlang voor haring zorgde en bakker Cornelis 
Breet (1835-1916) uit Den Helder.216 ‘Zalige Breet’, zo genoemd vanwege zijn inzet voor 
armen en de stichting van een zondagsschool in zijn woonplaats, stuurde tegen de kerst 
jarenlang twee dozen met “zoogenaamde taai-taai” naar Neerbosch.217 Rond de kerstdagen 
ontving de weesinrichting honderden geschenken. In januari 1887 bedroeg de rubriek 
‘Liefdegaven’ in Het Oosten bijna vier volle pagina’s, gepubliceerd in twee achtereenvol-
gende bijvoegsels. Het bijvoegsel van 12 januari 1887 begon bijvoorbeeld met “Kerstgaven. 
Meppel, door mej. G.J.K. door arme meisjes van 12 á 14 jaar vervaardigd: 4 groote en 15 
kleine zakdoeken, 10 boezeroens, 4 pr. Kousen, 12 groote en 3 kleine hemden, 9 witte en 4 
bonte sloopen, 3 pr. Polsjes, 39 speldenkussentjes, 4 dasjes en 550 gebruikte postzegels.” In 
hetzelfde overzicht stond: “Oude Pekela, van de kleine-meisjesvereen. “Het Mosterd-
zaadje” 1 muts, 7 pr. wollen kousen, 10 pr. katoenen id., 5 pr. wollen sokken, 3 pr. armhan-
schen en 11 pr. polsjes.”218  
De opsomming van veel liefdegaven toont aan dat de giften uit alle lagen van de bevolking 
kwamen, waarbij veel acties werden gecoördineerd door dames uit de hogere burgerstand. 
De giften voor de kinderen werden vermeld inclusief initialen van de gevers, mogelijk 
om abonnees van Het Oosten te stimuleren ook iets te doneren. In die verantwoording 

van giften vond hij aansluiting bij andere 
periodieken en instellingen die vanuit 
Reveilkringen werden uitgegeven, zoals het 
tijdschrift De Vereeniging: Christelijke Stem-
men, waarvan O.G. Heldring de redactie 
voerde. Ook Stemmen voor Waarheid en 
Vrede, een hervormd maandblad met veel 
lezers uit Reveilkringen, kende die praktijk. 
In dat laatste tijdschrift werden in 1878 de 
giften vermeld aan de Normaalschool in 
Nijmegen.219

Grotere giften kwamen binnen via lega-
ten van welgestelde wezenvrienden en 
-vriendinnen. Soms verzorgden ze die nog 
tijdens hun leven, zoals Van ’t Lindenhouts 
Nijmeegse toehoorder Maria Christina 
Quack die in 1867 anderhalve hectare 
grond schonk dat tot de beste in de omtrek 
behoorde.220 In haar testament bepaalde 
juffrouw Quack vervolgens dat kinderen op 
haar verjaardag altijd op kersen getrakteerd 

Johannes van Noort, een van de eerste kwekelingen van 
Op den Klokkenberg in Nijmegen, onderwijzer in Nijkerker-
veen en sympathisant van Neerbosch. 
(Gemeentearchief Nijkerk, archief C.J. van Rootselaarschool, Nijkerkerveen)

moesten worden. Uit die praktijk ontstond het jaarlijkse kersenfeest in Neerbosch.221 Van 
dat feest werden soms de onkosten weer door vrienden van de weesinrichting betaald, 
zoals in 1880 door de broers Hoogeveen.222 
Terugblikkend op veertig jaar inzet voor de weesinrichting, constateerde Van ’t Linden-
hout dat grote giften, legaten en erflatingen meestal niet uit zijn directe netwerk 
kwamen.223 Dat gold bijvoorbeeld voor het legaat van de Leidse fabrikantsweduwe 
Elisabeth Lucretia Eigeman-Haan (1808-1879), die de weesinrichting ruim 41.300 gulden 
naliet. Tijdens haar leven had ze Neerbosch al aanzienlijke schenkingen gedaan, maar Van 
’t Lindenhout had haar nooit ontmoet.224 Ook ten tijde van de Neerboschkwestie kreeg 
de weesinrichting nog talloze legaten, vaak duizenden guldens groot.225 Ook leden van de 
koninklijke familie gaven Neerbosch geld en geschenken, zoals ze dat overigens ook deden 
bij andere filantropische instellingen zoals Nederlandsch Mettray. Prinses Marianne 
(1810-1883) toonde als eerste van de koninklijke familie sympathie voor Neerbosch. Nadat 
ze in 1880 in Den Haag een uitvoering had bijgewoond van Neerbosch’ zangkoor schonk 
ze ter plekke 100 gulden. Het volgende jaar bezocht ze de weesinrichting en schonk 
ze tot aan haar overlijden in 1883 jaarlijks 1.000 gulden.226 Voor een tombola die Van 
’t Lindenhout in 1882 organiseerde, schonken leden van de koninklijke familie cadeaus. 
Prins Hendrik (1820-1879), de broer van de Willem III, schonk een pendule, kroonprins 
Alexander (1851-1884) een canapé en Koningin Emma een zelf beschilderd servies, terwijl 
de laatste voor 300 gulden aankopen had laten doen. Voor Van ’t Lindenhout was dit alles 
“wel een bewijs van sympathie van het koninklijk huis en familie voor de weesinrich-
ting”.227 In december 1882 schonk de koninklijke familie een pop van het 2-jarige prinsesje 
Wilhelmina voor de kleine weeskinderen in het Moederhuis.228

5.4.3 Zusterverenigingen
Veel giften voor Neerbosch kwamen van zogenoemde ‘zusterverenigingen’. Via deze 
verenigingen waren honderden vrouwen betrokken bij de ondersteuning van Neerbosch. 
Dergelijke zusterverenigingen zijn te vergelijken met de Dames-Comités die halverwege 
de negentiende eeuw waren ontstaan in de strijd voor afschaffing van de slavernij.229 Een 
zoektocht in de database Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de 19e eeuw 
van Schouten en Van Tielhof, brengt enkele verenigingen aan het licht die zich specifiek 
inzetten voor Neerbosch en die hier mogelijk onder vallen. Het betrof hier overigens 
verenigingen van jonge meisjes die vaak onder leiding van oudere dames handwerkten.230 
In Schiedam was dat bijvoorbeeld de, volgens deze database in 1890 opgerichte, Vereeni-
ging Het Mosterdzaadje. Die vereniging had het ondersteunen van de weesinrichting 
Neerbosch als doelstelling. Volgens Jan Schrijver was Het Mosterdzaadje overigens al in 
1869 opgericht, wat erop duidt dat de erkenning als vereniging blijkbaar geen prioriteit 
had.231 In 1890 werd in Schiedam ook de Jongedochters-vereeniging Martha opgericht 
die in haar doelstellingen vermeldde dat ze werkte voor zowel de weesinrichting Neer-
bosch als het weeshuis Bethel in Dordrecht. De Apeldoornse Jongedochters-vereeniging 
onder de zinspreuk: In eenvoud begonnen, had als doelstelling “(...) door het vervaardigen 
van kleedingstukken enz. de inrichting voor weezen te Neerbosch, de Martha-stichting 
te Alfen en de Diakones te Apeldoorn, te steunen”.232 Neerbosch was dus niet de enige 
instelling voor armenzorg die steun ontving. Andere voorbeelden daarvan zijn de Chris-
telijke Meisjes-Vereeniging Maran-Atha uit Deventer en de Jongedochters-vereeniging 
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uit Zutphen, waarvan de leden zich inzetten voor wezen en armen in het algemeen.233 De 
meeste zusterverenigingen die zich voor Neerbosch inzetten, staan niet in deze database 
vermeld. Blijkbaar vonden zij het niet nodig om overheidserkenning aan te vragen.
De eerste zustervereniging die zich inzette voor het produceren van kleding voor de wees-
inrichting werd in 1864 opgericht, enkele maanden nadat Van ’t Lindenhout zijn wees-
huis begon. Het was een zustervereniging in Rheden, waar Van ’t Lindenhout vrienden 
had wonen. Op 1 november 1864 ontving hij de eerste gift van deze vereniging: 24 paar 
kousen.234 Al gauw volgden andere zusterverenigingen, onder meer de Tabitha-krans in 
Nijmegen, opgericht door Van ’t Lindenhouts echtgenote. Enige tijd later nam Van Pelt 
eenzelfde initiatief in St. Anna, een buurtschap bij Nijmegen.235 In Zutphen ontstond 
het Kousenverbond. Een dame die hier lid van wilde worden, ging de verplichting aan om 
enkele paren kousen per jaar te breien.236
In de loop der jaren ontstonden zo tientallen ‘zusterverenigingen’ die zich inzetten voor 
Neerbosch. In 1884 roemde Van ’t Lindenhout de arbeid van “de vele lieve vriendinnen, 
die wekelijks of om de veertien dagen samenkomen, op meer dan 120 plaatsen in ons land, 
om kleedingstukken voor de weezen te vervaardigen”.237 Sommige van deze verenigingen 
kenden naast de actieve leden ook een groep begunstigers die de onkosten droegen. De 
Haagse Neerboschkrans telde 19 leden in 1893, maar ook 94 begunstigers die 224,53 gulden 
schonken om “50 lakens, 70 jakjes, 50 schorten, 48 handdoeken, 26 paar kousen en eenige 
andere kleedingstukken” voor de kinderen in Neerbosch te maken. Deze Neerboschkrans 
kwam sinds 1884 wekelijks bijeen ten huize van de evangelist Daniël Wilkens (1834-1931), 
een oud-NEPV-collega van Van ’t Lindenhout.238
Twee van de meest productieve zusterverenigingen waren de Persiskring in Amsterdam, met 
ruim zeshonderd betalende leden in 1893, en de Martha-krans in Rotterdam.239 De Rotter-
damse krans, opgericht in 1871, was een initiatief van twee dames die eerder in het nabij-
gelegen dorp Hillegersberg de zustervereniging Maria hadden opgericht. Daartoe werden 
ze geïnspireerd nadat ze Van ’t Lindenhout hadden gesproken bij gezamenlijke vrienden in 
Rheden die daar de zustervereniging voor Neerbosch waren begonnen. Om de zusterver-
enigingen te steunen, hen voor hun inzet te bedanken en hen in hun werk te stimuleren, 
bezocht Van ’t Lindenhout vaker jaarfeesten van deze verenigingen.240 De ontstaanswijze 
van de vereniging in Hillegersberg laat zien dat het bestaande, informele orthodox-protes-
tantse netwerken waren waar de steun voor Neerbosch groeide. Bekenden stimuleerden 
elkaar in hun inzet voor de weesinrichting, maar de tientallen zusterverenigingen vormden 
geen officieel landelijk verband zoals de afdelingen van Nederlandsch Mettray.
Tezamen zijn deze vormen van ondersteuning een duidelijk voorbeeld van de groei van de 
civil society en de bijdrage van vrouwen daaraan. Een kenmerk van de civil society is immers 
de groei van concrete particuliere initiatieven en verenigingen.241 De werkzaamheden die 
zij ontplooiden, werden gestimuleerd door de positie die vrouwen in de samenleving inna-
men. Die werd gestempeld door het belang dat aan de positie van de vrouw als echtgenote 
en moeder in gezinnen werd gehecht.242 Ze kregen daartoe de mogelijkheid doordat vanaf 
de jaren zestig minder moeders noodgedwongen buitenshuis hoefden te werken om het 
gezinsinkomen aan te vullen.

5.4.4 Collectes en Neerbosch-avonden
Al gauw na de opening van het weeshuis in Nijmegen werden in diverse dorpen en steden 
collectes voor de instelling gehouden. Daarnaast stonden in veel kerken, scholen en 
huizen busjes voor Neerbosch.243 Plaatselijk werden zogenoemde Neerbosch’ Centvereni-
gingen opgericht, zoals in Nijmegen door Jasper Johannes Goes (1853-1892). Goes was een 
evangelisch-lutherse medewerker van Neerbosch, als onderwijzer opgeleid aan De 
Klokkenberg en in 1871 een van de eerste onderwijzers aan de lagere school van Neer-
bosch.244 In een heel aantal plaatsen zetten dames zich ook in voor Neerbosch door 
goederen in te zamelen en bazaars en tombola’s te organiseren, al dan niet binnen de 
context van een zustervereniging, zoals de Rotterdamse Martha-krans.245 De spullen voor 
bazaars werden in het hele land bijeengebracht door dames uit zowel de aristocratie als de 
burgerstand. Jonkvrouwe Maria Johanna Bichon Visch (1817-1888) uit Den Haag en 
Sophia baronesse van Nagell tot Ampsen-Schimmelpenninck van der Oye (1828-1897), die 
op kasteel Ampsen bij Lochem woonde, organiseerden bijvoorbeeld verscheidene bazaars. 
In 1882 leidde de eerstgenoemde een bazaar in Den Haag die 4650 gulden voor de weesin-
richting zou opleveren.246 Drie jaar later vond een vergelijkbaar initiatief plaats in Amster-
dam, waar dames uit burgerlijke kringen de goederen in ontvangst namen.247 
Een stabiele inkomstenbron voor Neerbosch waren de speciale Neerbosch-avonden die 
werden gehouden. Van ’t Lindenhout, en vanaf 1889 ook zijn zoon Jacob, hield op derge-
lijke avonden spreekbeurten, waarop ook collectes werden gehouden.248 Vanaf 1876 werd 
hij daarbij vaak vergezeld door het muziekkorps van de weesinrichting en vanaf 1880 ook 
door Neerbosch’ zangkoor.249 Niet altijd werd een uitvoering van het zangkoor enthousi-
ast aangehoord, constateerde een journalist in 1896 die het zangkoor ongeïnspireerd vond 

Neerbosch’ zangkoor onder leiding van Arie Sneep. Neerbosch telde verschillende koren. Een selectie van de kinderen 
vanaf zestien jaar mocht optreden in het land als Neerbosch’ Zangkoor onder Sneeps leiding.  
(Van ’t Lindenhoutmuseum fotocollectie)
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klinken tijdens een optreden in Middelburg. De opbrengst van de collecte voor de weesin-
richting, een kleine 70 gulden, was er niet minder om.250
Een bijzondere actie in dit kader was de reis naar Amerika en Canada in 1886. Van 
’t Lindenhout en zijn zoon Jacob bezochten daar diverse emigrantengemeenschappen 
en haalden er geld op voor de bouw van twee nieuwe weeshuizen. In Amerika kon Van 
’t Lindenhout “38 maal in kleinere en grootere vergaderingen, soms voor meer dan 2.000 
personen, mededeelingen doen aangaande onze arbeid voor de weezen”, schreef hij.251 
De opbrengst voor de weesinrichting bedroeg na aftrek van de reis- en verblijfkosten 
ruim 5.000 gulden.252 De reis naar Amerika zorgde naderhand voor een financiële spin-off 
richting de weesinrichting doordat van het boek van Van ’t Lindenhout over zijn reiserva-
ringen zevenduizend exemplaren werden verkocht.253

5.4.5 Verpleeggelden
Een geldstroom die langzaam groter werd, was die van de (toegezegde) verpleeggelden van 
burgerlijke armenzorg, diaconieën en ook familieleden. In 1890 waren de totale verpleeg-
gelden gestegen tot 30.000 gulden, ongeveer een kwart van de inkomsten die nodig waren 
om de kosten te dekken van de zorg voor bijna duizend kinderen in Neerbosch.254 Voor 
elk kind was dat jaar volgens Van ’t Lindenhout 120 gulden per jaar nodig, maar hij legde 
geen vaste bedragen op aan degenen die een kind naar Neerbosch brachten.255 De toege-
zegde bedragen verschilden sterk per kind. Veel familieleden, vader of moeder in het geval 
van halfwezen, naaste familie bij volle wezen, zegden in de jaren zeventig vaak rond de 25 
gulden per jaar toe. Halverwege de jaren zeventig betaalden diaconiebesturen en armvoog-
dijen volgens Van ’t Lindenhout tussen de 4.000 en 5.000 gulden aan Neerbosch.256 Dat was 
nog geen tiende van de totale inkomsten. Die verpleeggelden die werden toegezegd wissel-
den sterk. In mei 1879 zegde het Burgerlijk Armbestuur van Hillegersberg bijvoorbeeld 25 
gulden per jaar toe voor het onderhoud van een weesjongen. Twee maanden later tekende 
de diaconie van de Nederlands-hervormde gemeente in Overschie voor een bedrag van 500 
gulden per jaar, bestemd voor de verzorging van drie volle en drie halve wezen.257
De verpleeggelden daalden tot ruim 20.000 gulden in 1903 door de forse afname van het 
aantal kinderen dat in Neerbosch woonde.258 Dat de verpleeggelden tot die tijd almaar 
waren toegenomen, was vooral te danken aan de toenemende welvaart. Daardoor hadden 
diaconieën en burgerlijke overheden meer financiële armslag gekregen. Hun bijdragen 
bleven wat Neerbosch betreft overigens achter bij de gemiddelde bijdragen door diaconieën 
en armbesturen aan de stedelijke armenzorg, die in 1898 volgens Schouten en Van Tielhof 
rond de 92 procent bedroeg.259 Dat verschil zal minder groot zijn waar het andere residenti-
ele instellingen betreft als Nederlandsch Mettray en de gestichten van Heldring. Die waren 
immers ook grotendeels afhankelijk van giften van particulieren uit het hele land.

5.4.6 Neerbosch’ drukkerij en uitgeverij
Een laatste te noemen inkomstenbron voor Neerbosch waren materialen en producten 
die van de weesinrichting zelf kwamen. Dat betrof onder meer restmaterialen die in het 
wezendorp werden verzameld en verkocht, zoals oud leer, zakken met dunne planken 
hout, oud papier en snippers, maar ook de verkoop van producten die weesjongens in 
Neerbosch maakten, bijvoorbeeld miniatuurklompjes, waar vooral welgestelde dames 
verzot op bleken te zijn.260 De meubelmakerij van de weesinrichting vervaardigde steeds 

vaker meubels op bestelling. Dat het aanbod in Het Oosten ook kindertuintafels en 
kindertuinstoeltjes omvatte, toont dat een deel van de sympathisanten van Neerbosch zo 
welvarend was dat zij zich dergelijke producten konden veroorloven. Maar de ambachts-
opleiding die het meeste geld inbracht voor Neerbosch was vanaf 1870 de drukkerij.
De winstcijfers van de drukkerij en uitgeverij die Van ’t Lindenhout en zijn administra-
teurs noteerden, zijn niet altijd even inzichtelijk. Over diverse jaren zijn verschillende 
cijfers bewaard gebleven.261 Daaruit blijkt dat de administratie niet uitblonk in nauwkeu-
righeid, zoals ook de commissie van onderzoek constateerde. Winst maken deden de druk-
kerij en uitgeverij in ieder geval wel door de verkoop van hun fonds in Nederland, maar 
ook in emigrantengemeenschappen in Noord-Amerika en Zuid-Afrika.262
Een belangrijke verklaring voor het succes van de uitgeverij en daarmee voor de financiële 
bijdrage die deze aan de weesinrichting kon geven, ligt in de enorme groei van de Neder-
landse kranten- en tijdschriftenmarkt tussen 1850 en 1900. In die periode verdubbelde 
het aantal gedrukte boektitels, wat volgens literatuurwetenschapper Berry Dongelmans 
en historica José de Kruif naast de afschaffing van het dagbladzegel in 1869 onder meer te 
danken was aan de modernisering van het drukkers- en uitgeversvak en de opkomst van 
de markt voor school- en kinderboeken.263 Wat opvalt in een overzicht dat Dongelmans 
samenstelde, is dat vooral de uitgaven in de categorieën protestantse godgeleerdheid en 
stichtelijke lectuur, met werken over onder meer zending en filantropie, tot 1900 een 
relatief groot marktaandeel hadden. Hetzelfde gold van 1862 tot 1900 voor “kinderwerk-
jes, prentboeken, volksliteratuur en varia, waaronder almanakken en jaarboekjes”.264 Het 
waren precies deze marktsegmenten waarin Neerbosch’ uitgeverij erg actief was. Dat 
verklaart ook de grote vraag naar haar uitgaven, want die betroffen bijna allemaal religieus 
getinte publicaties. Dat blijkt uit een tijdschrifttitel als Zendingslectuur uit Verre Landen. 
Tijdschrift voor het Volk, dat van 1886 tot 1895 verscheen en uit boektitels zoals Kanon. 
De Bijbelcolporteur en Geheel voor Jezus of de titels van zangbundels als De Lofstem en De 
Harpe Zions.265 Voor Van ’t Lindenhout was dat logisch, want hij zag de uitgeverij allereerst 
als evangelisatiedrukkerij en -uitgeverij.266
Het succes van de uitgeverij zou ruim 25 jaar aanhouden, met als hoogtepunt het jaar 1892, 
toen de diverse periodieken gezamenlijk 19.000 abonnees telden en volgens de Neerbos-
scher administratie een winst opleverden van 19.674 gulden.267 Veel abonnees bleven lang 
trouw aan een Neerbosscher tijdschrift wanneer ze eenmaal abonnee waren. Toch begon 
halverwege de jaren negentig het aantal abonnees voor sommige uitgaven te dalen. De 
oplage van Het Oosten was eind jaren tachtig al gestabiliseerd rond de vierduizend exem-
plaren. Die oplage bleef vooral op peil doordat veel oud-Neerbosschers na hun vertrek 
uit de weesinrichting een abonnement namen op het weekblad. Maar dat vooral dankzij 
oud-Neerbosschers de oplage van Het Oosten op peil bleef, betekende dat de oplagecijfers 
onder meer afhankelijk waren van het aantal kinderen dat Neerbosch in de toekomst zou 
gaan verlaten. Wanneer dat aantal zou dalen, of wanneer de steun aan de weesinrichting 
zou afnemen, zou dat zijn terug te zien in de oplagecijfers van Het Oosten. Dat was ook het 
geval na de Neerboschkwestie vanaf 1893. Zowel de oplagecijfers van Het Oosten, en ook 
van andere Neerbosscher uitgaven, daalden vanaf die tijd.268 “Sinds 1893 is de oplage steeds 
verminderd en soms hard, zeer hard”, blikte de redactie van De Vriend des Huizes in januari 
1907 terug op de situatie van het maandblad vijftien jaar eerder. Het gevolg van de terug-
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gang was dat de winst van de drukkerij daalde. Nadat die in 1899 nog eenmaal de 20.000 
gulden aantikte, was die drie jaar later gedaald tot de helft en in 1904 tot 3.722 gulden.269
Een andere oorzaak van de teruggang in aantallen abonnees van verschillende uitgaven 
was dat de achterban van Neerbosch vergrijsde. Veel sympathisanten van de weesinrich-
ting uit het persoonlijk netwerk van Van ’t Lindenhout overleden. Een andere oorzaak 
voor de terugval was dat de verschillende uitgaven van Neerbosch elkaar beconcurreerden. 
Dat stelde in ieder geval de oud-corrector van de drukkerij, Antonie Lambertus Gerritsen 
(1863-1939) in een terugblik in 1932.270 Dat Van ’t Lindenhout niet inzag dat de uitgaven 
elkaar beconcurreerden, schreef Gerritsen toe aan de gebrekkige administratie en het 
ontbreken van winstberekeningen. Volgens hem gold voor Van ’t Lindenhout dat alles wat 
een uitgave meer opbracht dan ze kostte aan inkt en papier, winst was en er waren altijd 
wel wezenvrienden die zich abonneerden op elke nieuwe uitgave van de weesinrichting.271 
Tenslotte is een mogelijke oorzaak van de teruggang dat er veel vergelijkbare publicaties 
verschenen bij andere uitgeverijen. Te denken valt aan de opkomst van de protestants-
christelijke drukkerij en uitgeverij Callenbach in Nijkerk, die groot werd met de uitgave 
van zijn kerstboekjes. In 1903 zette Jan Schrijver in verband met de sanering van de finan-
ciën van de weesinrichting alle uitgaven stop, uitgezonderd Het Oosten en het maandblad 
De Vriend des Huizes. Zijn operatie leek succesvol, daar het eerstvolgende jaar zowel Het 
Oosten als De Vriend des Huizes duizend nieuwe abonnees kreeg.272
Ook de productie van de boeken daalde na 1899. Tussen 1872 en 1903 gaf Neerbosch naar 
schatting 250 boeken uit.273 Dat zijn er gemiddeld zes per jaar. Van 1894 tot 1896 versche-
nen er wat minder, maar in 1897 was de productie weer even hoog. Tussen 1899 en 1910 
nam het aantal nieuwe uitgaven sterk af, maar naast De Vriend des Huizes en Het Oosten 
bleven de Weezen-Almanak, de Almanak voor de jeugd en Neerbosch’ Scheurkalender wel 
jaarlijks verschijnen.274

5.4.7 Vissen in dezelfde vijver
Vanaf de jaren negentig kwamen de inkomsten van Neerbosch onder druk te staan en 
dat kwam niet alleen door de dalende omzet van de uitgeverij. Hoe meer protestants-
christelijke filantropische instellingen er vanaf de jaren zeventig bij kwamen, hoe dunner 
de spoeling werd. Al deze instellingen snoepten namelijk uit dezelfde ruif met giften 
van particulieren en bijdragen van kerkelijke diaconieën en lokale overheden. Daarbij 
kwam dat veel oude, trouwe vrienden van de weesinrichting overleden. Nieuwe vrienden 
ervoeren een minder sterke band met Neerbosch. Ze voelden zich soms even sterk betrok-
ken bij nieuwe filantropische instellingen.275 Ook zusterverenigingen wekten in de jaren 
negentig minder animo, zoals blijkt uit een toelichting bij het financieel overzicht van de 
Persiskring in Amsterdam van eind maart 1893. Dat was voordat de Neerboschkwestie 
speelde. Een van de verklaringen voor de mindere animo was dat sommige oud-leden van 
de Persiskring meenden dat de weesinrichting rijk genoeg was.276
Neerbosch maakte in 1863 overigens al deel uit van datzelfde proces van diversificatie. In 
1862 hadden de commissarissen die toezicht hielden op Nederlandsch Mettray verzucht: 
“Vele offers van weldadigheid worden tegenwoordig gevraagd.”277 En in 1885 somberde het 
jaarverslag van Nederlandsch Mettray: “De kring der vrienden van Mettray (wordt) klei-
ner in plaats van groter.”278 Van ’t Lindenhout signaleerde dezelfde ontwikkeling in 1889 

nadat hem was opgevallen dat hij in Rotterdamse huishoudens steeds meer collectebusjes 
naast die van Neerbosch zag staan.279
De onderlinge concurrentie kwam niet tot uiting in openbare publicaties van of onderlinge 
contacten tussen Van ’t Lindenhout en collega-directeuren. Van ’t Lindenhout herkende 
en erkende hun werk als dat van eenzelfde christelijk streven.280 Die herkenning lijkt 
wederzijds te zijn geweest, zoals blijkt uit de advertenties in Het Oosten waarin bijvoor-
beeld een lezing van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen werd aangekondigd.281 Ook 
adverteerden instellingen in het weekblad van Van ’t Lindenhout voor personeel, zoals de 
Vereeniging tot Christelijke verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders Eder-Oord in 
Ede.282 Wel constateerde Zegers, de directeur van de instellingen in Heemstede, in 1892 dat 
er onvoldoende kennis van elkaars werkzaamheden bestond en ook dat er toch belangen-
tegenstellingen bestonden. “Iemand, die bijv. ijvert voor Neerbosch, zal zich niet geroepen 
gevoelen iets te doen voor Veldwijk”, schreef hij, “hij beschouwt die zaak niet als de zijne.”283
Ook wanneer Van ’t Lindenhout kritiek had op bijvoorbeeld de noodzaak van nieuwe 
filantropische activiteiten, zoals in april 1892 op het nog jonge Leger des Heils, mocht Het 
Oosten toch als advertentieplatform voor de jonge organisatie fungeren. Van ’t Lindenhout 
waardeerde namelijk wel de inzet van het Leger. Die waardering sprak hij ook uit, hoewel 
hij meende dat bestaande christelijke instellingen het werk onder landlopers, dat het Leger 
wilde beginnen, al prima aankonden. Ook meende hij dat het Leger over onvoldoende 
gekwalificeerd personeel beschikte om dat werk aan te kunnen, hoewel hij wilde afwachten 
wat het praktische resultaat van het Leger zou zijn voor hij verder wilde oordelen.284 Deze 
kritiek belemmerde Van ’t Lindenhout niet om een jaar later de gegevens op te nemen over 
de “tweede groote velddag” die het Leger in Nederland zou houden in aanwezigheid van 
onder meer de Britse oprichter van het Leger, Heilsgeneraal William Booth (1829-1912). 
Ook het Leger zelf plaatste een advertentie voor deze bijeenkomst in Het Oosten.285 Minder 
mild waren veel christelijke leiders over staatsinstellingen, zoals bijvoorbeeld de landlo-
perskolonie Veenhuizen sinds 1859 was geworden. “In een staatsinstelling mag men alles 
doen behalve in het openbaar bidden”, sneerde Van ’t Lindenhout, want “daardoor zou men 
anderen ergeren”. Alleen van de evangelisatie “naar de Schrift” zou volgens hem in Veen-
huizen wat goeds kunnen worden verwacht.286 “Als ieder wist van die kolonie, wat hem 
daarvan bekend is, zou niemand er aan willen beginnen dien Augiasstal te reinigen.”287
De leidinggevenden van de diverse particuliere instellingen kenden elkaar goed. Dat gold 
rond 1850 al voor O.G. Heldring, Suringar en Hesseveld, die zowel contacten met elkaar 
onderhielden als met veel filantropen in het buitenland. Zij schreven elkaar en stuurden 
elkaar hun brochures toe.288 Dertig jaar later was dat niet anders. Hendrik Pierson en Van 
’t Lindenhout kenden elkaar goed, zo blijkt uit diverse verslagen in Het Oosten en Bouw-
steenen.289 Ook Van ’t Lindenhout en de directeur van de Martha-stichting, de voormalige 
NEPV-evangelist Cornelis Geel (1835-1907), waren goede bekenden van elkaar en dat gold 
ook voor Van ’t Lindenhout en Jan Zegers.290

5.4.8 Dalende inkomsten en schulden
Uit de schets van de diverse kanalen waarlangs geld richting Neerbosch stroomde, blijkt 
het belang van een omvangrijke achterban voor de weesinrichting. Tot in de jaren negen-
tig kwam driekwart van de giften van particulieren. De kosten voor de jongens in Neder-
landsch Mettray, bijvoorbeeld, werden slechts voor ruim een derde door particulieren 
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betaald, voor ongeveer een vijfde deel door kerkelijke instanties en voor ongeveer 30 
procent door de ouders van de jongens.291 Ondanks het toenemende aantal protestants-
christelijke filantropische instellingen bleef de giftenstroom richting Neerbosch tot 
halverwege de jaren negentig toenemen. Daarna begon die sterk te dalen: van 156.165 
gulden in 1893-1894 tot 93.286 gulden in 1900 en 34.000 gulden in 1904. Dat laatse bedrag 
werd wel aangevuld met ruim 56.000 gulden van de Nationale Collecte voor Neerbosch die 
dat jaar voor het eerst werd gehouden om schulden weg te werken.292 Deze collecte 
verving deels de bestaande giftenstroom richting Neerbosch.
Door de ophef rond Neerbosch in 1893 en 1894 kreeg de inrichting, schreef Van ’t Linden-
hout, in 1895 rond de 50.000 gulden minder giften binnen.293 Toch kwam het niet allereerst 
door de daling van de giften dat de weesinrichting vanaf 1894 steeds dieper in financiële 
problemen raakte. Al ten tijde van de Neerboschkwestie stond ze er namelijk financieel 
zwak voor door enkele grote investeringen die in 1892 waren gedaan. Vanaf dat jaar was er 
fors geïnvesteerd in de bouw van een nieuwe drukkerij en een nieuwe wasserij. Daarnaast 
waren gebouwen voor verschillende andere vakopleidingen vernieuwd en was begonnen aan 
de bouw van een nieuw ziekenhuis.294 Enkele aanbevelingen van de Onderzoekscommissie 
inzake Neerbosch die het bestuur overnam, vergden nog eens extra investeringen. Dat gold 
zowel voor het aanbrengen van betere ventilatie op de slaapzalen als voor het plaatsen van 
meer en betere privaten en de bouw van een betere badinrichting omdat voortaan ieder 
kind minstens drie keer per week in bad moest. 
Een verslag in Bouwsteenen waarin dit staat beschreven, laat doorschemeren dat Van 
’t Lindenhout het allemaal maar onzin vond, terwijl een nieuw badhuis wel 25.000 gulden 
kostte.295 Om te kunnen voldoen aan de nieuwste medische eisen moest Van ’t Linden-
hout externe krachten inhuren.296 Uiteindelijk torste Neerbosch eind jaren negentig een 
schuldenlast van 72.500 gulden. Die last was gevoed door acht jaren met een tekort op de 
jaarbalans, tussen 1892 en 1903. De tekorten lagen tussen de ruim 1.000 gulden in 1896-
1897 tot een kleine 29.000 gulden in 1901-1902.297
De oorzaak van de schulden van Neerbosch lag niet in de onderlinge concurrentie tussen 
filantropische instellingen, maar werd er wel door versterkt. Dat was in ieder geval Van 
’t Lindenhouts mening. Alle filantropische instellingen hadden last van deze ontwikkeling, 
meende hij, maar de weesinrichting had “als stichting waar de meeste geldelijke bijdragen 
voor noodig waren den zwaarsten last te dragen gekregen”.298 Daar kwam nog eens bij dat 
de Boerenoorlog van 1899-1902 in Zuid-Afrika een giftenstroom richting dat land op gang 
bracht. In Nederland bestond veel sympathie voor de zaak van de Boeren, waarin zich een 
vorm van nationalisme uitte waarbij de stamverwantschap tussen Boeren en Nederland 
werd benadrukt.299 Enigszins wrang was het dat de weesinrichting op papier allesbehalve 
armlastig was. Dat dankte ze aan een legaat van maar liefst 530.000 gulden dat de wees-
inrichting in 1896 had ontvangen van de kunstverzamelaar en miljonair Reinhard Boelens 
baron van Lynden (1827-1896).300 Omdat op dit legaat tot 1910 een vruchtgebruik lag, zou 
het tot dat jaar duren voordat het legaat tot uitkering kwam. Daarmee konden in een keer 
alle schulden van de weesinrichting worden afgelost.301

5.4.9 Effecten van de schulden op de weesinrichting
De financiële problemen leidden ertoe dat Neerbosch, ondanks de vele aanvragen voor 
opname van kinderen, de opvang moest beperken.302 In 1901 besloot het bestuur definitief 

Reinhard Boelens baron van Lynden (1827-1896) legateerde 
530.000 gulden aan Neerbosch, volgens Van ’t Lindenhout op 
verzoek van zijn jonggestorven dochter Cornelia baronesse 
van Lynden (1860-1880). 
(Archief Ernst Huisman, Beetsterzwaag)

minder kinderen in de weesinrichting toe te laten. Dat bestuursbesluit was tegen het zere 
been van Van ’t Lindenhout, die de weesinrichting juist graag weer zag groeien zodra die 
vrij zou zijn van schulden.303 Ook het bestuur zag het liefste dat de oorspronkelijke grond-
slag van Neerbosch in ere kon worden hersteld en “opname om niet van dezulken, voor 
wie niet op andere wijze kan worden gezorgd”.304 Maar vanwege de financiële problemen 
van de weesinrichting was dat uitgesloten.
Om tot een goede oplossing voor de financiële problemen te komen, werd in 1902 een 
commissie ingesteld van vier verenigingsleden die onderzoek moest doen naar een 
mogelijke reorganisatie van de weesinrichting en naar het toekomstige opnamebeleid. 
Een van de suggesties die deze commissie Van Rossem/Hogerzeil deed, was om kinderen 
in kleinere groepen te laten wonen. Dan kon ook in Neerbosch een vorm van ‘gezinsver-
pleging’ komen, aangezien daarvan bij andere instellingen volgens haar goede resultaten 
te zien waren. Volgens Van ’t Lindenhout, en dat meenden de commissieleden ook zelf 
geconstateerd te hebben, was gezinsverpleging zonder al te hoge kosten toe te passen in 
de weesinrichting door de bestaande gebouwen aan te passen. 305 Tegelijk werd expliciet 
vastgesteld dat kinderen die een dwangopvoeding kregen opgelegd van de rechter, niet 
welkom waren. De commissie wilde alles vermijden “wat aan de inrichting zelfs den schijn 
van eene strafkolonie zou geven”.306 Het eerste advies werd niet direct uitgevoerd, waar-

schijnlijk omdat de weesinrichting nog 
grote schulden had, maar het tweede 
wel. Ook na de inwerkingtreding van 
de Strafrechtelijke Kinderwet in 1905, 
die plaatsing tot dwangopvoeding van 
veroordeelde kinderen in particuliere 
tehuizen mogelijk maakte, werden in 
Neerbosch geen kinderen opgenomen 
aan wie die was opgelegd.
In navolging van het advies van de 
commissie Van Rossem/Hogerzeil 
besloot het bestuur in 1902 alleen nog 
kinderen – niet alleen maar wezen – op 
te nemen voor wie betaald werd. Dat de 
inkomsten van Neerbosch structureel te 
laag waren, kwam namelijk doordat Van 
’t Lindenhout niemand had verplicht 
om een financieel dekkende bijdrage 
te betalen. In november 1901, schreef 
de commissie Van Rossem/Hogerzeil 
ter illustratie, werd voor slechts 45 van 
de 478 aanwezige kinderen in Neer-
bosch de maximale, maar volgens deze 
commissie te lage, vergoeding van 100 
gulden betaald. Van 254 kinderen vari-
eerden de bijdragen van 2 gulden tot 83 
gulden per jaar en 179 kinderen waren 
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gratis opgenomen.307 Het voorstel van de commissie om alleen kinderen op te nemen voor 
wie betaald werd, was dan ook een radicale breuk met het verleden. Voortaan zouden 
kinderen alleen nog maar gratis worden opgenomen wanneer er echt geen enkele instantie 
was die de voorgestelde 150 gulden per jaar kon betalen. In dat uiterste geval zouden de 
kosten dan ten laste komen van een op te richten suppletiefonds.
Ook de samenstelling van de populatie zou veranderen. Naast wezen en halfwezen waren 
voortaan ook “onverzorgde kinderen” welkom die op basis van de Burgerlijke Kinderwet 
onder voogdij zouden worden geplaatst. Het bestuur voegde daar op eigen initiatief de 
categorie kinderen aan toe die op een of andere wijze buiten de andere twee categorieën 
zouden vallen.308 Voor Van ’t Lindenhout was het besluit om het aantal kinderen sterk 
te minderen een hard gelag. “Dit is een zeer zware beproeving voor mij (…)”, schreef hij 
begin 1903.309 Een nog verdergaande mindering van het aantal kinderen was volgens de 
commissie Van Rossum/Hogerzeil financieel niet mogelijk omdat de vaste lasten voor 
de weesinrichting bijna even hoog bleven. Ze adviseerden daarom rond de zeshonderd 
kinderen te blijven opvangen.310 Aan dat advies werd in de praktijk gevolg gegeven, want 
de maximum capaciteit van Neerbosch werd de eerste decennia van de twintigste eeuw op 
550 plaatsen gesteld.311

5.5 Conclusies
Na 1870 nam de sympathie voor de weesinrichting in Neerbosch snel toe. Dat kwam 
vooral doordat Van ’t Lindenhout, meer dan Nederlandsch Mettray en de Heldringges-
tichten, in zijn boodschap naar buiten er de nadruk op legde dat hij ‘arme, verwaarloosde 
wezen’ verzorgde. Vanouds raakt dat bij mensen een snaar. De sympathie werd versterkt 
door het toenemende belang dat vanaf de jaren zestig aan onderwijs en opvoeding werd 
geschonken in combinatie met de aandacht voor verwaarloosde kinderen als nieuwe, 
zichtbare en kwetsbare groep in de samenleving. Voor een effectieve bestrijding van het 
armoedeprobleem waren onderwijs en scholing cruciaal, zo luidde de gangbare mening. 
Daarbij bestond er in de samenleving een breed gedeeld geloof in het succes van resi-
dentiële opvoeding boven pleegzorg. Bovendien was voor veel kinderen tot in de jaren 
negentig Neerbosch vaak een goed alternatief, vergeleken bij uitbesteding op het plat-
teland of in fabrieken. In Neerbosch ontvingen ze tenslotte lager onderwijs en konden ze 
een vakopleiding volgen. De bereidheid om te geven werd versterkt doordat Neerbosch als 
een betrouwbare instelling werd gezien, onder meer doordat in Het Oosten en in andere 
publicaties van de weesinrichting veel informatie werd gegeven. Naast dit alles is het 
vooral Van ’t Lindenhout geweest die dankzij zijn sociale netwerk veel mensen tot steun 
aan zijn weesinrichting wist te bewegen. Dat netwerk breidde zich uit doordat vervolgens 
ook kennissen, zakenrelaties en familieleden elkaar stimuleerden om zich voor Neerbosch 
in te spannen.
Dat Van ’t Lindenhout geen vergoeding vroeg voor de opvang is de belangrijkste reden 
geweest waarom er in relatief korte tijd zoveel kinderen naar Neerbosch werden gestuurd. 
Dat hij in de opvang van die kinderen ook daadwerkelijk kon voorzien, toont aan dat hij 
inventief wist om te gaan met kansen die hij zag. Dat geldt bijvoorbeeld voor het aanboren 
van nieuwe inkomstenbronnen. Vaak maakte hij daarbij gebruik van bestaande prak-
tijken, maar paste die creatief toe. Dat blijkt uit de oprichting van de vereniging achter 
Neerbosch. Die diende voor Van ’t Lindenhout slechts als een middel voor het kunnen 

organiseren van een tombola, waarmee hij een nieuwe inkomstenbron wilde aanboren. 
Te denken valt verder aan de uitgave van Het Oosten en aan de start van een uitgeverij. 
Daarmee maakte hij goed gebruik van de kansen die de groei van de grafische industrie 
tussen 1870 en 1900 hem boden. Daarbij werkte hij intuïtief en niet op basis van zakelijke 
analyses. Dat kwam in de jaren negentig tot uiting toen de inkomsten van de drukkerij in 
een neerwaartse spiraal raakten. Zolang veel van zijn initiatieven een succes werden, zag 
Van ’t Lindenhout de ontwikkelingen rond Neerbosch als een bewijs van Gods goedkeu-
ring van zijn werk en toonde hij zich daar dankbaar voor. Zodra het minder goed ging 
zocht hij vaker naar rationele verklaringen.
De inkomsten van Neerbosch waren uit diverse lagen van de bevolking afkomstig. Dat 
toont dat de groei van Neerbosch mogelijk werd dankzij de toenemende welvaart. De 
ontwikkeling van de instelling werd versneld door de groeiende civil society in de tweede 
helft van de negentiende eeuw. De sterke toename van het aantal verenigingen dat zich 
inzette voor Neerbosch is daar een duidelijk voorbeeld van. Het bestaan van ruim honderd 
zusterverenigingen laat zien dat in de armenzorg vrouwen uit de burgerstand een belang-
rijke rol speelden. De ‘liefdegaven’ die naar Neerbosch werden gestuurd kwamen uit alle 
lagen van de bevolking, maar de coördinatie van veel activiteiten lag, conform de mores 
van de standenmaatschappij, veelal in handen van dames uit de gegoede burgerij en de 
aristocratie. Uit de namenlijsten in Het Oosten blijkt dat zich in beide kringen veel mensen 
bevonden uit families die banden hadden met het Reveil en die door diens piëtistische 
geest waren beïnvloed. Daaruit blijkt dat de erfenis van het Reveil ook invloed bleef uitoe-
fenen op de groei van de civil society nadat voormannen als Groen en Heldring in de jaren 
zeventig waren overleden.
De groeiende invloed van het maatschappelijk middenveld in de tweede helft van de 
negentiende eeuw stimuleerde tot aan de Neerboschkwestie niet alleen de groei van de 
weesinrichting, maar versterkte ook deels de neergang ervan na 1893. De oorzaak daarvan 
lag onder meer in het ontstaan van tientallen nieuwe, concurrerende particuliere filantro-
pische instellingen. De zich verjongende achterban van Neerbosch voelde zich ook bij die 
instellingen betrokken. Die ontwikkeling, versterkt door de Neerboschkwestie, verergerde 
de financiële problemen waar de weesinrichting vanaf 1893 mee te kampen kreeg. Een 
ontwikkeling die tegelijkertijd plaatsvond, was dat door de toenemende welvaart diaco-
nieën en de burgerlijke overheid meer financiële armslag kregen. Daardoor vormden de 
verpleeggelden die zij betaalden aan Neerbosch aan het einde van de negentiende een 
veel groter percentage van de inkomsten dan in de decennia daarvoor. Daarmee kwamen 
de verhoudingen tussen particuliere giften en die van kerken en overheden meer in lijn 
met de stedelijke armenzorg. Zo werd de positie van Neerbosch in de armenzorg minder 
uitzonderlijk dan die in de eerste dertig jaar van haar bestaan was geweest. Juist doordat 
er tussen 1893 en 1903 veel kinderen van Neerbosch werden teruggehaald, versterkte ook 
die ontwikkeling de neergang van de weesinrichting.
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  Opvoeding in Neerbosch

De kapel Bethel, de zogenaamde Wezenkapel, werd in 1881-1882 grotendeels gebouwd door de weesjongens. In 1891 kwam er 
een torenspits op  zoals aanvankelijk ook de bedoeling was. 

(Foto Wilhelm Ivenns, Nijmegen; Van ‘t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

Hoofdstuk 6
Opvoeding in Neerbosch

Het leven in de weesinrichting Neerbosch werd sterk bepaald door haar protestants-
christelijke signatuur. Zoveel zal inmiddels duidelijk zijn. Van ’t Lindenhouts godsdien-
stige overtuiging kreeg zowel een vertaling in zijn privéleven, als in de groei en organisatie 
van de weesinrichting zelf, zo bleek uit de vorige hoofdstukken. Voordat ik in de volgende 
hoofdstukken verder in ga op wat dat betekende voor het dagelijkse leven in de wees-
inrichting, beschrijf ik Van ’t Lindenhouts visie op opvoeding en onderwijs. Daarbij is 
het onder meer de vraag of Van ’t Lindenhout wel een eigen opvoedkundige visie hád. In 
hoofdstukken 2, 3 en 4 bleek namelijk dat hij sterk beïnvloed werd door filantropen als 
Heldring, Wichern, Francke en Müller. Onderscheidde hij zich van deze mannen, die hij 
als zijn leermeesters zag? En hoe valt in zijn pedagogische keuzes de invloed te signaleren 
van de orthodox-protestantse kijk op opvoeding in de negentiende eeuw? Hoe waren zijn 
geloofsovertuiging en de christelijke signatuur van de weesinrichting van invloed op het 
opvoedingsklimaat in Neerbosch? Daarbij hebben de gezagsverhoudingen tussen Van 
’t Lindenhout en zijn medewerkers en de organisatiestructuur van de weesinrichting een 
rol gespeeld. Vandaar dat ik na de beschrijving van zijn pedagogische visie in ga op de 
organisatiestructuur van de weesinrichting en het leefklimaat in Neerbosch. Dat laatste 
betreft vooral de verhouding tussen medewerkers en kinderen.

6.1 Van ’t Lindenhout over opvoeding
In de eerste jaren na de start van zijn weeshuis toonde Van ’t Lindenhout zich beschei-
den over zijn inzicht in opvoedkundige vraagstukken. Op veel ervaringskennis kon hij 
als 30-jarige met een jong gezin ook niet bogen. Hij schreef in 1866 over zichzelf dat hij 
slechts “geringe bekwaamheid” bezat om het werk aan te pakken en nog maar weinig erva-
ring had op het gebied van opvoeding.1 Hij en zijn vrouw hadden toen een gezin met drie 
kinderen van wie de oudste een kleuter van 4 jaar oud was. In de loop der jaren ontwik-
kelde Van ’t Lindenhout steeds meer een eigen mening over opvoeding en onderwijs en 
publiceerde daar vaker en steeds zelfbewuster over. Een wetenschappelijke onderbou-
wing van zijn mening gaf hij daarbij evenmin als de meeste van zijn tijdgenoten die zich 
met opvoeding en onderwijs bezighielden, zo bleek al in hoofdstuk 3.2 Het was vooral 
praktijkervaring waar hij zijn inzichten aan ontleende. Vandaar dat hij wel eens woorden 
gebruikte in de trant van “De ervaring heeft ons doen inzien dat…”.3
Dat hij veel waardering oogstte voor zijn werk, zal er aan hebben bijgedragen dat Van 
’t Lindenhout steeds meer met gezag begon te schrijven en spreken. Deze ontwikkeling 
mondde in 1902 uit in zijn Beredeneerd overzicht van de opleiding van het kind te Neerbosch 
van zijn opneming tot zijn intrede in de maatschappij, dat hij schreef op verzoek van het 

  I| 

  1|

  2|

  3|

  4|

  5|

  6 |

  7| 

  8| 

  9| 

 10|

 11|

 E|



  6.1 Van ’t Lindenhout over opvoeding |205204| Opvoeding in Neerbosch 

bestuur van de weesinrichting. In het boek vatte hij de opvoedkundige inzichten samen 
die hij zich in de voorafgaande veertig jaar in de praktijk had eigen gemaakt. 

6.1.1 Respectvol, sober en rechtvaardig opvoeden
Hoe hij opvoeden moest, leerde Van ’t Lindenhout door het observeren van en werken 
met kinderen. Dat het zo werkte ervoer hij niet alleen in de praktijk, maar las hij ook in 
de Bijbel, want die stelde kinderen aan volwassenen ten voorbeeld. De Bijbel leerde ten 
eerste dat “de opvoeder eene hooge achting voor de kinderlijke onschuld moet hebben; 2e 
dat hijzelf tot dit kinderlijk karakter van nederigheid en bescheidenheid moet terugke-
ren, zal hij althans een recht opvoeder wezen.”4 Daarin stemde hij overeen met de kijk op 
kinderen die door invloed van de Romantiek ook onder orthodox-protestanten opgang 
had gemaakt bij onder meer Heldring en Wichern, zoals in hoofdstuk 3 bleek. Zijn achting 
voor de eigenaardigheden van het karakter van kinderen bleek bijvoorbeeld wanneer hij 
genietend stond te kijken naar spelende jongens en meisjes. Hij vond het een prachtge-
zicht wanneer kleine jongens in Neerbosch geconcentreerd naar de plantjes keken die in 
hun eigen, kleine tuintjes groeiden. “Een plekje gronds achter een muur, heg of schutting”, 
schreef hij, “is in hunne oogen meer waard dan een groot landgoed voor hen die over vele 
en uitgestrekte landerijen hebben te beschikken.”5 Op een dergelijke, praktische manier 
leren van de natuur was sinds de Verlichting gangbaar. Kinderen uit de elite, ook prinses 
Wilhelmina op Het Loo, beschikten in hun jeugd over eigen moestuintjes.6
Eveneens in navolging van Heldring, vond Van ’t Lindenhout het belangrijk dat volwas-
senen consequent en rechtvaardig handelden tegenover kinderen. “Men moet zijn liefde 
tot kinderen zoo regelen, dat men ze niet vandaag zoent en morgen een schop geeft, maar 
dat men volhardt ook dan, wanneer men ondervindt, dat het menschelijk hart boos is van 
der jeugd af aan.”7 Als voorbeeld van hoe het vooral níet moest, verhaalde hij in Het Oosten 
over “personen uit de hoogere standen” die arme kinderen naar Neerbosch brachten, hen 
af en toe bezochten en vertroetelden en “met allerlei zoete naampjes betitelden”, maar 
hen niet eens te woord wilden staan wanneer ze na hun vertrek uit Neerbosch in nood bij 
hun voormalige weldoensters aanbelden.8
Dat laatste keurde Van ’t Lindenhout sterk af, zoals ook Heldring en verlichte pedagogen 
dat deden. Heldring zou dat ‘geïmproviseerde opvoedkunde’ noemen. Het was volgens 
Van ’t Lindenhout sowieso niet verstandig kinderen te vertroetelen. Zij verdienden een 
sobere opvoeding. Dat hij ook zelf de kinderen in zijn weeshuis een “eenvoudige opvoe-
ding” zou geven, vermeldde Van ’t Lindenhout al in zijn circulaire uit 1863.9 Dat was 
volgens hem noodzakelijk omdat kinderen van nature niet in staat waren om hun “kinder-
lijke bescheidenheid” te handhaven. Dat was vanwege “een diep gewortelde ondeugd 
van den natuurlijken mensch, waarmeede ook de jongeren genoeg te strijden hadden”.10 
Opvoeders dienden respectvol om te gaan met kinderen en hen tegelijk het goede voor-
beeld te geven. Het tegengaan van verwennerij was belangrijk om de zonde in hun leven 
geen kans te geven. De leiding van volwassenen daarbij was nodig omdat kinderen sterk te 
beïnvloeden waren.

Opvoeding in de standenmaatschappij
Dat de opvoeding in Neerbosch grote eenvoud uitstraalde, vloeide voort uit de, ook 
volgens Van ’t Lindenhout, door God bepaalde verhoudingen in de standenmaatschappij. 

Daarin volgde hij de visie op maatschappelijke verhoudingen die bij conservatieven en 
orthodox-protestanten in de negentiende eeuw gemeengoed was.11 De nadruk die hij legde 
op eenvoud, stand en godsdienstig onderricht, maakte Van ’t Lindenhouts opvoedkundige 
ideeën dan ook tot een bij uitstek negentiende-eeuwse pedagogiek. Hij onderstreepte 
daarbij burgerlijke normen van wat als ‘fatsoenlijk’ werd beschouwd, zoals spaarzaamheid, 
eenvoud, niet liegen, zich niet boven zijn stand gedragen en zich gehoorzaam betonen aan 
wie boven je stond.12 Dat gedrag moesten kinderen in Neerbosch aanleren, want dat zou 
van hen verwacht worden in de relatief bescheiden maatschappelijke positie die ze zouden 
gaan innemen in de standenmaatschappij. De opvoeding van een kind moest volgens 
Van ’t Lindenhout aansluiten bij “de roeping die zij in de maatschappij zullen vervullen”, 
schreef hij in 1902.13 Om daarna te waarschuwen voor wat hij om zich heen zag gebeuren, 
namelijk dat mensen zich omhoog werkten in de maatschappij om vervolgens neer te zien 
op hen die dat niet lukte.
De nadruk op een eenvoudige opvoeding was voor Van ’t Lindenhout een principekwes-
tie. Hij wilde allereerst een opvoeding bieden waarin van kinderen geen dingen verwacht 
werden die ze in hun leven niet waar zouden kunnen maken. Dat zou alleen maar leiden 
tot ontevredenheid, zo meende hij om zich heen te zien.14 Daarom wilde hij ook niet 
te hoge verwachtingen bij kinderen zelf wekken. Dat was een andere les die hij van 
Heldring had geleerd. “Zorg toch, dat kleeding en voeding goed, maar eenvoudig zijn en 
de verpleegden het buiten de inrichting beter dan in de inrichting krijgen”, herinnerde 
Van ’t Lindenhout zich een uitspraak van de predikant, “anders vermeerdet gij het aantal 
ontevredenen in de maatschappij, dat toch reeds groot genoeg is”.15 Heldring had ook 
ooit gezegd, schreef Van ’t Lindenhout in juli 1893 ten tijde van de Neerboschkwestie: 
“De groote fout van de inrichtingen tot verzorging van weezen, is dat de weezen het er te 
best hadden en het nooit in ’t maatschappelijk leven zoo konden terugvinden als ze het 
hier hadden genoten.”16 Een half jaar later, in januari 1894, stelde hij tegenover de onder-
zoekscommissie dat zijn instelling geen “model-inrichting” mocht worden “die aan hooge 
eischen zou voldoen”.17
De leefomgeving van de kinderen moest juist lijken op die waaraan ze van huis uit gewend 
waren. Sterker nog: de weesinrichting moest nog mínder aantrekkelijk zijn. Dan zouden 
kinderen later niet terugverlangen naar “de gerieflijkheden” van de weesinrichting.18 
Volgens hem was het belangrijk dat “vooral de jeugd gewend wordt aan eenvoud”.19 
Ondanks de kritiek die Van ’t Lindenhout tijdens en na de Neerboschkwestie kreeg op zijn 
pleidooi voor een eenvoudige opvoeding, bleef hij bij dit standpunt.20 Met deze visie op 
opvoeding betoonde hij zich een kind van zijn tijd, want ook in andere weeshuizen was 
eenvoud troef.
Een ander kenmerkend negentiende-eeuws element in de opvoeding van de kinderen, was 
de grote aandacht voor koning en vaderland in Neerbosch. Van ’t Lindenhout stimuleerde 
die op diverse manieren onder de kinderen. De verjaardagen van Willem III en Wilhel-
mina werden in Neerbosch enthousiast gevierd en ook aan nationale herdenkingen deden 
de kinderen enthousiast mee. De aandacht was daarvoor in Nederland in de jaren zestig 
opgekomen in navolging van dezelfde trend in Frankrijk.21 In 1872 schonk Neerbosch 
bijvoorbeeld veel aandacht aan herdenkingsfeesten rond Den Briel, dat driehonderd jaar 
eerder was ingenomen door de Geuzen. Een lied dat ter gelegenheid daarvan was gemaakt 
en verspreid in een oplage van vijftigduizend exemplaren, was een van de eerste produc-
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ten van Neerbosch’ drukkerij.22 In Het Oosten verschenen overdenkingen over het belang 
van het huis van Oranje voor Nederland. Ook publiceerde Het Oosten speciale feestliede-
ren ter ere van bijvoorbeeld de verjaardag van de koning, of van de achttiende verjaardag 
en troonsbestijging van Wilhelmina in 1898.23 Liefde voor het koningshuis blijkt daar-
naast uit de naamgeving van gebouwen van de weesinrichting. Naast enkele gebouwen 
met algemene aanduidingen als Meisjeshuis No.1 en Jongenshuis no.2, waren de namen 
van deze huizen deels ontleend aan de Bijbel en deels aan de koninklijke familie. Naast de 
huizen Elim, Eben Haëzer en Rehoboth waren er een Koning Willemshuis en een Konin-
gin Wilhelminahuis.24

6.1.2 Rekening houden met de macht van de zonde
Als orthodox-protestant was Van ’t Lindenhout ervan overtuigd dat de mensheid van 
nature een zondige aard had. Daarmee moest binnen de opvoeding rekening worden 
gehouden. Hij keerde zich daarom tegen zogenaamde ‘moderne’ opvattingen uit de school 
van Rousseau. De Fransman was volgens hem de filosoof met “het verwarde brein”. Hij 
had volgens Van ’t Lindenhout niet bijzonder veel verstand in “zijn groote holle bol”.25 
Rousseau zou beweren dat een gezonde geest alleen in een gezond lichaam kon wonen, 
stelde Van ’t Lindenhout in 1878 na het lezen van de eerste Nederlandse vertaling van 
Rousseaus roman Emile. Hij concludeerde: “Hij is bijna een halve barbaar voor zwakke, 
ongelukkige kindertjes.”26 Het grootste probleem dat hij met de Fransman had, was dat 
deze de menselijke natuur te optimistisch inschatte en dat hij stelde dat godsdienst 
niet geschikt was voor kinderen onder de 16 jaar.27 Ook geloofde hij ten onrechte “in de 
onschuld van het kind” en hij zou ook nog eens aannemen “dat het kwaad van buiten 
tot ons komt”.28 Dat laatste was zeker waar, meende Van ’t Lindenhout, maar daar stond 
volgens hem tegenover dat “de Heilige Schrift zoowel als de ervaring leert, dat de mensch 
in zonde en ongerechtigheid geboren wordt”.29
Met geestverwanten als Heldring en De Liefde deelde hij een sombere, maar volgens hem 
realistische mensvisie waarin het niet draaide om het aanleren van een deugdzaam leven, 
zoals dat binnen de opvoedingsidealen van het Nut centraal stond, maar om het geloof. 
Dat mensen door het geloof in Jezus konden worden gered, was daarbij de hoopvolle 
grond waarop zijn hele geloofsovertuiging steunde.
Dat de macht van de zonde al in jonge levens een rol speelde, was ook Van ’t Linden-
houts eigen ervaring. Het was zijn overtuiging dat “het kind en de jongeling in zijn 
hart geneigd is tot het kwaad”, schreef hij. “Kinderen als de brave Hendrik en de brave 
Maria moeten nog altijd geboren worden.”30 Uit eigen ondervinding wist hij dat “onze 
Heiland het menschelijk hart niet te zwart heeft geschetst, toen Hij zeide, dat uit het 
hart des menschen voortkomen booze bedenkingen, doodslagen, overspelers, hoererijen, 
dieverijen, valsche getuigenissen, lasteringen”.31 Hij moest er daarom niet aan denken 
om kinderen al vroeg met het kwaad in de wereld in aanraking te laten komen zodat ze 
daartegen door volwassenen gewaarschuwd konden worden, wat volgens hem een van de 
kernpunten in Rousseaus pedagogiek was. Dat uitgangspunt vond hij “zeer gevaarlijk”.32
Zijn ervaringen met verwaarloosde kinderen en zijn interpretatie van Rousseaus pedago-
giek maakten dat Van ’t Lindenhout het afgelegen, beschermde karakter van de weesin-
richting als een zegen begon te ervaren. “Daarom zien wij er in het bijzonder leiding Gods 
in, dat de Inrichting in het stille, landelijke en zoo lieflijk gelegen dorpje Neerbosch, ruim 

een uur gaans van Nijmegen verwijderd, is gelegen”, schreef hij in een jubileumnummer 
van Het Oosten van 13 juni 1888.33 Dat betekende niet dat Neerbosch van de buitenwereld 
was afgesloten, verzekerde hij zijn lezers. De kinderen zagen in het wezendorp door de 
hoge aantallen bezoekers volgens hem meer mensen uit andere steden en dorpen dan “in 
eenig huisgezin in ons land”. Maar zo was het wel “gemakkelijker dan in steden als Amster-
dam of Rotterdam en zoo vele andere meer, om de wereld, die in het booze ligt, buiten de 
Inrichting te sluiten”.34 Opvoeden van kinderen was volgens Van ’t Lindenhout als een 
plantje dat voorzichtig moest worden opgekweekt. “Wanneer de teedere spruiten niet 
zorgvuldig verpleegd worden”, wist hij, “kan de plant zich niet volkomen ontwikkelen.”35
Vooral kinderen in de leeftijd van 13 tot 15 jaar verdienden daarbij bijzondere aandacht. Zij 
zorgden namelijk geregeld voor grote moeilijkheden: “’t Is of er in die jaren een geest van 
ongezeglijkheid en ongehoorzaamheid in de jeugd komt”, evalueerde hij zijn ervaringen in 
1902.36 Toch waren het volgens hem niet de “slechtste karakters” die dat overkwam, want 
later bleek dat ze vaak tot “bruikbare menschen” opgroeiden. “Leidt men hen met geduld 
en verstand, dan is gewoonlijk het kwaad op 16-jarigen leeftijd overwonnen en heeft men 
weinig last van deze kinderen”, stelde Van ’t Lindenhout.37 Met deze observaties stemde 
hij in met de Reveilvisie dat kinderen met liefde en geduld geleid moesten worden en niet 
overvraagd. Hij lijkt hier Heldrings uitgangspunt toe te passen dat het uitvaardigen van 
geboden en verboden niet altijd het gewenste effect had.38 Aan de andere kant gaf hij, 
heel praktisch, inzicht in de adolescentie, waarover eind negentiende eeuw nog niet veel 
geschreven was. Slechts vier jaar eerder, in 1898, had in Nederland de pedagoog Johannes 
Hermanus Gunning Wzn. (1859–1951) voor het eerst aandacht gevraagd voor deze ontwik-
kelingsfase van jongeren.39 

6.1.3 Een balans tussen liefde en tucht
Respectvol en rechtvaardig omgaan met kinderen en tegelijk rekening houden met hun 
zondige aard, impliceerde voor Van ’t Lindenhout dat het nodig was hen af en toe te corri-
geren door straf. Dat was nodig omdat ook kinderen in Neerbosch brutaal en ongehoor-
zaam konden zijn, meende hij twee weken voor het verschijnen van het Neerboschrapport 
aan de lezers van Het Oosten te moeten uitleggen. Kinderen in de weesinrichting waren 
niet altijd “lieve wezen” die nooit kwaad deden en altijd gehoorzaam waren, zoals volgens 
hem vaak werd gedacht.40 In tegendeel, er woonden in Neerbosch in 1894 ook enkele 
jongens die voor hun komst een half jaar in de gevangenis doorgebracht hadden.
Wanneer er straf werd uitgedeeld, betrof dat in Neerbosch niet alleen straffen waarbij 
op het gemoed van kinderen werd ingespeeld. Daar werd ook in verlichte kringen en 
weeshuizen vanaf de jaren dertig de nadruk op gelegd, bleek in hoofdstuk 3. Maar Van 
’t Lindenhout gaf daarnaast ook wel lijfstraffen. “In den strijd tegen de zonde moeten zij 
even zoozeer door bestraffing en tuchtiging als door leiding tot het goede, door gebed, 
voorbeeld, onderwijzing en vermaning ondersteund, en steeds door de christelijke liefde 
gedragen worden”, stelde hij.41 Uitsluitend goed voorbeeldgedrag zou bij kinderen nooit 
tot goede karaktervorming leiden, stemde hij met geestverwante orthodox-protestantse 
pedagogen in. Wanneer men slechts nadruk legde op deugd en nooit strafte “toont men 
niet te weten wat opvoeding is”.42 Daarmee zette Van ’t Lindenhout zich af tegen het 
deugdzaamheidsideaal van het Nut. Op basis van zijn jarenlange ervaring met opvoeding 
van kinderen meende Van ’t Lindenhout in januari 1894 tegenover De Beaufort te kunnen 
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stellen dat lichamelijke straffen in Neerbosch niet gemist konden worden.43 Wel was het 
daarbij van belang maat te houden. “Zij eischt dan ook een groote mate van zelfbeheer-
sching van den persoon die een lichamelijke tuchtiging toedient”, zei hij tegen de onder-
zoekscommissie.44 Het “groote geheim” bij opvoeding was de goede balans tussen liefde 
en tucht.45
In Van ’t Lindenhouts opvoedkundige visie valt die van Heldring te bespeuren, inclusief 
het gebruik van lijfstraffen. Dat lag anders bij Nederlandsch Mettray. Vanaf de jaren 
zeventig was de opvoeding daar, volgens Dekker, weliswaar nog meer dan tevoren gericht 
op discipline, orde en tucht, maar daarvan maakte het toepassen van lijfstraffen geen deel 
uit. Medewerkers die jongens sloegen werden ontslagen.46 Onder de directie van Hendrik 
Pierson werd eenzelfde beleid in de Heldringgestichten doorgevoerd. Daar werden in de 
jaren negentig geen lijfstraffen meer toegepast. Althans, dat schreef Pierson zelf in 1894 
in zijn brochure over het Neerboschrapport. Van ’t Lindenhout stemde op dit punt dus 
met Heldring in en niet met Pierson. Alleen met dit verschil, dat volgens Van ’t Linden-
hout, stelde hij tegenover de onderzoekscommissie, meisjes nooit slaag kregen.47 De 
praktijk leerde op dat punt overigens anders, hebben we in hoofdstuk 1 gezien.

6.1.4 De godsdienst centraal
Uit wat tot nu toe is beschreven, blijkt dat Van ’t Lindenhouts pedagogische denkbeelden 
sterk gekleurd waren door zijn protestants-christelijke levensovertuiging en door pedago-
gische denkbeelden binnen het Reveil. In navolging daarvan stond ook de godsdienstige 
opvoeding in Neerbosch centraal. Op zich was de nadruk daarop niet bijzonder in de 
negentiende eeuw, want aandacht voor het christelijke geloof was algemeen geaccepteerd 
als voorwaarde voor een geslaagde opvoeding. Vandaar dat Van ’t Lindenhout richting 
zijn achterban ook niet veel woorden wijdde aan een verantwoording hiervan.48 Voor hem 
gold wat in de Bijbel stond: “Zoek eerst het koninkrijk Gods en Zijne gerechtigheid en 
alle dingen zullen u toegeworpen worden.”49 Daarom was voor hem het hoofddoel van de 
opvoeding van de kinderen “vooral hunne geestelijke opvoeding”.50 Waarin de opvoeding 
in Neerbosch zich onderscheidde van dominante opvoedingsidealen uit de negentiende 
eeuw, was de specifieke orthodox-protestantse godsdienstbeleving in de weesinrichting 
die beïnvloed was door het Reveil en het methodisme.
Kinderen konden weliswaar al geloven, maar gezien hun leeftijd mochten opvoeders 
geen al te hoge eisen stellen op dat vlak. “De natuurlijke eigenaardigheden van hunnen 
ouderdom”, schreef Van ’t Lindenhout, “de ongeschiktheid tot aanhoudende inspanning 
van krachten, de behoefte aan afwisseling, de neiging om zich aan het doellooze spel der 
phantasie over te geven, de kwikzilverachtige levendigheid van gezonde jongens, – hebben 
alle hunne rechten, die erkend en in acht genomen dienen te worden.”51 Daarom moesten 
kinderen volgens hem stap voor stap wegwijs worden gemaakt in het leven. “De opvoeding 
moet trapswijze voortschrijden naar hooger doel, terwijl de zedelijke en verstandelijke 
zijde steeds met elkander wisselen.” Om er vervolgens voor te waarschuwen dat geeste-
lijke ontwikkeling zeker niet mocht achterblijven, want: “In dezelfde mate, waarin de gees-
telijke ontwikkeling vertraagd wordt, breekt de macht van het vleesch, van het zondige 
natuurlijke bestaan, door.”52 Godsdienstige vorming kon dus niet vroeg genoeg beginnen.
Volgens Modderman kwamen de bevindelijke geloofsovertuiging van Van ’t Lindenhout, 
zijn ondernemingslust en vaste overtuiging dat God voor alles zou zorgen overeen met 

die van Francke en Müller.53 Inderdaad kon ook volgens Van ’t Lindenhout zonder een 
doorleefd geloof niemand echt gelukkig worden. “Wij hebben van geene opvoeding eenige 
vrucht te wachten, waar de vreeze Gods niet het beginsel is”, stelde hij in zijn brochure 
uit 1866.54 Alleen opvoeding waarin deze dimensie centraal stond, mocht volgens Van 
’t Lindenhout aanspraak maken op de naam ‘christelijk’. Evenals voor Heldring en De 
Liefde gold voor Van ’t Lindenhout dat de opvoeding tot doel had “de kinderen tot Chris-
tus te leiden, opdat zij (…) leeren gelooven”.55 Het was daarom een plicht van elke opvoeder 
om “zijn kweekeling ene christelijke opvoeding te geven. (…) Want de doop wordt voor het 
kind een met bewustheid voltrokken daad, zoodra het na ontvangen onderwijzing haar 
vrijwillig maakt. Dan moet het zich door het geloof een kind Gods weten, en gevoelen, 
dat het Christus toebehoort”.56 Ieder christenkind had volgens Van ’t Lindenhout dan ook 
“een heilig recht” op christelijke opvoeding en christelijk onderwijs.57 Alleen dan was er 
gerede kans dat het kind zou gaan geloven. En dat niet alleen: een christelijke opvoeding 
hielp bij het overwinnen van praktische problemen. “Vele zorgen zijn zeker aan de opvoe-
ding van zulke jeugdige weezen verbonden”, schreef hij in de wezenalmanak van 1882, “en 
alleen de christelijke liefde vermag deze te boven te komen.”58
Godsdienstige opvoeding was voor Van ’t Lindenhout een belangrijk pedagogisch instru-
ment. Zonder dat, zou hij niet in staat zijn geweest de weesinrichting te besturen, stelde 
hij in 1893 tegenover de onderzoekscommissie inzake Neerbosch.59 Hij wilde dat instru-
ment bij kinderen al van jongs af inzetten. Want “de zekerste weg om een kind tegen den 
godsdienst in te nemen”, meende hij, “is zijn godsdienstige opvoeding te verwaarloozen”.60 
Hoe dat kwam, was Van ’t Lindenhout wel duidelijk: het kinderverstand was volgens hem 
geen “ledig vat, dat met kennis en ondervinding kan en moet worden opgevuld”, zoals in 
de negentiende eeuw wel geleerd werd in navolging van onder meer John Locke.61 “Het 
gemoed is geen dood, willoos ding, maar het leeft en is met ontwikkelingskracht begaafd. 
Nu is het noodig, deze eigenaardige kracht de juiste richting te geven.”62 De verantwoor-
delijkheid van de ouders was daarbij groot, want wie de geloofsopvoeding van zijn kind 
verwaarloosde, “haalt zich den toorn Gods op den hals”, wist Van ’t Lindenhout. “Wie hen 
verwaarloost, is verantwoordelijk voor hunne zielen.”63
De opvoeder diende de juiste balans te vinden tussen te weinig aandacht voor gods-
dienstige vorming en het geforceerd opleggen van een geloof. Dat laatste meende Van 
’t Lindenhout in het methodisme te signaleren.64 Overdreven aandacht voor geloofsgroei 
kon volgens hem zelfs grote schade aanrichten. Vooral een meisje kon men “op zekeren 
leeftijd er zeer spoedig toe brengen om te zeggen wat men van haar verlangt, d.w.z. een 
godsdienstige belijdenis af te leggen, waaraan voor iemand, die niet dieper ziet dan de 
oppervlakte van den menschelijken geest, niets ontbreekt”.65 Met name personen die 
boven hen geplaatst waren, zouden kinderen op godsdienstig gebied sterk kunnen beïn-
vloeden, maar het afleggen van een geloofsbelijdenis voor de bühne mocht nooit een doel 
zijn. Godsdienstonderricht was geen vrijblijvende zaak.66
Maar uiteindelijk kon Van ’t Lindenhout zijn geluk niet op, wanneer hij kinderen het 
christelijke geloof zag omarmen. Daarom verhaalde hij bijvoorbeeld, in zijn autobiogra-
fische Na vijf-en-twintig jaren, vol vuur over een “geestelijke opwekking” in de weesin-
richting in 1873.67 Dat jaar bekeerden zich enkele van de grootste belhamels. Ze werden 
vrome, biddende jongens en meisjes.
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6.1.5 Neerbosch als zendingsinstrument 
Een godsdienstige opvoeding vond 
Van ’t Lindenhout vooral zo belangrijk 
omdat hij zijn werk in de weesinrichting 
beschouwde als een onderdeel van zowel 
de Inwendige Zending als de Uitwendige 
Zending. Ook in dat opzicht stond hij 
in de traditie van het Reveil. In de jaren 
tachtig vond hij daarmee aansluiting bij 
de hernieuwde aandacht voor Inwen-
dige Zending binnen de Nederlandse 
Hervormde Kerk.68 Onder Inwendige 
Zending verstond Van ’t Lindenhout 
het evangelisatiewerk in Nederland. 
Met Uitwendige Zending doelde hij op 
zending buiten de landsgrenzen.69 Het 
werk in de weesinrichting zélf was voor 
hem een vorm van Inwendige Zending.70 
Daarom preekte hij, als onderdeel van 
de opvoeding, frequent: gemiddeld drie 
á vier keer per week in de kapel van de 
weesinrichting.71 “Wanneer n.l. zulke 
kinderen een goede Christelijke opvoe-
ding krijgen”, schreef hij in zijn overzichtswerk uit 1902, “dan is het te verwachten, dat zij 
onder de zegen Gods het goede element in ons volksleven zullen versterken”.72 Terugblik-
kend op veertig jaar arbeid, meende hij toen dat dit inderdaad het geval was. “Niet weini-
gen van hen zijn werkzaam op Jongelingsvereenigingen, Zondagsscholen of Christelijke 
Zang- en Muziekvereenigingen”, constateerde hij tevreden.73
Wat de Inwendige Zending aangaat, waren voor Van ’t Lindenhout de periodieken die 
Neerbosch uitgaf van belang. De uitstraling daarvan bleef namelijk niet beperkt tot 
binnen de weesinrichting. Evenals het Nut produceerde de drukkerij talloze traktaatjes, 
brochures, boeken en liederenbundels die evangelisatie ondersteunden.74 Volgens Van 
’t Lindenhout droegen vooral de zangbundels daaraan bij. De laatste uiting van Inwendige 
Zending waren de conferenties die in de jaren negentig in het wezendorp werden georga-
niseerd en waaruit onder meer de Vereniging Het Hoogeland voortkwam.
Wat de rol van Neerbosch in de Uitwendige Zending betreft, verwees Van ’t Lindenhout 
naar de steun die Neerbosch gaf aan het werk van John Otte in China. Otte richtte er 
verschillende ziekenhuizen op, waarvan hij er een vernoemde naar de weesinrichting 
omdat hij, zo gaat het verhaal, in de winter van 1886-1887 van een weesmeisje van Neer-
bosch de eerste gift had gekregen voor zijn toekomstige werk. Met zijn werk als medisch 
zendeling begon Otte in 1888 nadat hij eind 1887 Nederland opnieuw had bezocht 
om steun voor zijn werk in China te werven.75 Die steun kwam onder andere van Van 
’t Lindenhout en Adama van Scheltema. Beide mannen waren in 1887 medeoprichters 
van een China-comité om geld in te zamelen voor Ottes werk.76 Maar hij was al eerder 
bij buitenlandse zending betrokken. Negen jaar eerder, in 1878, had Van ’t Lindenhout 

Dr. John Otte rond 1886. Hij begeleide Van ’t Lindenhout 
tijdens diens Amerikareis en werkte in de winter van 1886-
1887 in Neerbosch’ ziekenhuis. 
(Archief Fam. Otte, Hope College, Holland, Michigan)

samen met de Neerbosch-bestuursleden Molijn en Duijs het initiatief genomen tot het 
aankopen en inrichten van een schip dat gebruikt zou moeten worden voor zending in de 
Indische archipel. Dit ‘zendingschip’ was bestemd voor zendingswerk op de dicht bij de 
Filipijnen gelegen Sangihe-Talaud-archipel en op Nieuw-Guinea.77 Met het zendingswerk 
in die gebieden was Van ’t Lindenhout bekend geraakt via de vrij-evangelische gemeente 
in Ermelo. Witteveen had vanaf 1859 zendelingen naar de Talaud-eilanden uitgezonden.78 
Van ’t Lindenhouts plan om een zendingsschip in de vaart te brengen zou, ondanks de 
honderden giften die hij voor zijn plan kreeg, worden uitgesteld en uiteindelijk afgesteld.79
Een ander aspect van de zendingsarbeid waar Neerbosch bij betrokken was, betrof de 
vorming van jonge zendelingen. Zij werden in de gelegenheid gesteld om in de weesinrich-
ting samen met de weesjongens te leren timmeren en woningen te bouwen als voorberei-
ding op hun werk.80 Daarmee bouwde Van ’t Lindenhout voort op het romantisch-piëtis-
tische concept van ‘christen-werklieden’ zoals Heldring dat had uitgedragen in navolging 
van de Duitse predikant Johannes Evangelista Gossner (1773-1858) en de Hernhutters.81 
Hun streven was om ‘zendings-werkmannen’ naar het buitenland te sturen waar zij naast 
het uitoefenen van hun ambacht ook het evangelie zouden verkondigen. Hun echtgenotes 
zouden bij voorkeur vroedvrouw of ziekenverpleegster moeten zijn.82 Door mannen uit te 
zenden die, zonder vaste aanstelling en zonder vast salaris, zelf voor hun inkomen moes-
ten werken, zouden ze in zendingsgebieden relatief eenvoudig met de plaatselijke bevol-
king in aanraking kunnen komen. Het streven bleek te idealistisch en Heldrings initiatief 
had maar kort stand gehouden, evenals het vervolg dat Witteveen met zijn zendingsge-
meente in Ermelo daaraan had gegeven. De zendingsactiviteiten in Nederlands-Indië in 
de negentiende eeuw hadden sowieso weinig effect.83 Het idee van de zendings-werkman 
nam Van ’t Lindenhout over en gaf daaraan in Neerbosch een eigen draai.

6.1.6 Leven als in een huisgezin
Er was nog een pedagogisch ideaal dat Van ’t Lindenhout deelde met mannen als Wichern, 
Demetz, Loran, Heldring en Suringar. Dat was dat in Neerbosch kinderen zoveel mogelijk 
moesten samenleven als in een “groot huisgezin”. Daarin moest “de stipste orde” worden 
gecombineerd met het geven van enige vrijheid.84
Het belang van dagelijkse orde had Heldring sterk benadrukt en ook Van ’t Lindenhout 
zou daar nog toe blijven oproepen tot in zijn laatste publicatie Den tijd leren gebruiken. In 
deze brochure, uit 1918, stelde hij dat een vaste orde en vaste tijden voor verschillende 
zaken goed zouden uitwerken bij de opvoeding. Dat varieerde van vaste etenstijden tot 
vaste momenten voor ontspanning en het netjes op vaste plaatsen opruimen van speel-
goed.85 Een punt waarin de opvoeding in Neerbosch zich van andere instellingen onder-
scheidde, was de nadruk die er lag op de zelfredzaamheid van de kinderen. Deze aanpak 
duidde de huisarts Suffridus Hermanides, secretaris van de hygiënische subcommissie 
tijdens het onderzoek naar Neerbosch, aan als een “self-help-systeem”. “De weesinrichting 
is een groot gezin, waarin de onderlinge hulp een grote rol speelt. Dit moet den kinderen 
vroeg ingeprent worden. Het is practisch.”86 Dat schreef hij naar aanleiding van een discus-
sie over de vraag of het geoorloofd was weesjongens vanaf hun 15e ’s nachts de wacht te 
laten houden op de slaapzalen om bedplassers af en toe wakker te maken.
De groei van het self-help-systeem in Neerbosch was uit praktische overweging geboren. 
Dat meisjes allemaal meehielpen bespaarde de kosten van een meid.87 De mooie woor-
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den die Hermanides in 1894 over het opvoedingssysteem van Neerbosch had gesproken, 
berustten dan ook niet op een weldoordachte pedagogische visie van Van ’t Lindenhout. 
Evenals veel andere zaken was self-help een praktische oplossing voor een financieel 
probleem. Een vergelijkbare aanpak werd in andere weeshuizen wel toegepast en ook dat 
de self-help diende als opleidingstraject, was een praktijk die Neerbosch deelde met andere 
weeshuizen.88 Tot Van ’t Lindenhouts voldoening had de self-help als “het groote voordeel” 
dat Neerbosscher meisjes “aanstonds in alle huiselijken arbeid werden ingeleid. (…) Er is 
geen arbeid zoo gering, die niet door de weesmeisjes wordt verricht.”89
Van Adama van Scheltema, die tussen 1862 en 1875 geregeld Engeland had bezocht, 
hoorde Van ’t Lindenhout mogelijk over een soortgelijke self-help-praktijk in Stockwell 
Orphanage. Dat was een Londens weeshuis dat in 1867 door de predikant Charles Spur-
geon was gesticht. Zijn kennis over Spurgeons aanpak zal Van ’t Lindenhout gesterkt 
hebben in zijn pragmatische keuze. In Stockwell Orphanage hielpen de jongens mee 
in de huishouding en werden oudere jongens aangesteld om de orde te handhaven.90 
Enigszins vergelijkbaar daarmee was tussen 1852 en 1880 het zogenaamde monitorstel-
sel in Nederlandsch Mettray. Binnen dit stelsel werden per familiegroep drie oppassende 
jongens bevorderd tot “monitor”. Deze jongens woonden afzonderlijk, waren ’s zondags 
vrij en stonden niet langer onder het dagelijkse toezicht van de familievaders. Sterker: 
die mochten ze af en toe zelfs vervangen. Het doel van dit systeem was dat de jongens 
aan de maatschappij buiten Nederlandsch Mettray konden wennen. Het systeem werkte 
goed, want de monitoren werden door de andere jongens gehoorzaamd. Maar tijdens een 
directeurscrisis, die er vanaf 1878 tot 1884 speelde, begon het functioneren van het moni-
torstelsel te haperen en het werd daarom in 1880 afgeschaft.91
Een verschil tussen de uit praktische nood geboren self-help in Neerbosch en het monitor-
stelsel in Nederlandsch Mettray, is dat het laatste een uitvloeisel was van de weloverwo-
gen pedagogisch keuze voor een panoptische opvoeding. Suringar had het monitorstelsel 
vooraf uitgedacht en daarna ingevoerd met een duidelijk pedagogisch motief. Een bijko-
mend argument was dat ook het monitorstelsel voor Nederlandsch Mettray goedkoper 
uitviel. De jongens werkten gratis, terwijl familievaders betaald moesten worden.92

6.2 Een grote weesinrichting
Een belangrijke keuze van Van ’t Lindenhout die veel effect zou krijgen op de opvoeding 
en het leefklimaat in Neerbosch, was die voor het uitbouwen van Neerbosch tot een zeer 
grote weesinrichting. De invloed van die omvang kwam begin jaren negentig en tijdens de 
Neerboschkwestie op verschillende vlakken naar voren.
Het besluit om nog meer kinderen op te nemen dan de kleine vijfhonderd die al in 
Neerbosch woonden, viel begin 1878. Dat was één jaar nadat Neerbosch betrokken werd 
in de discussie over de voor- en nadelen van (grote) gestichten versus pleegzorg. Over 
die vraag vond al vanaf het begin van de jaren zeventig een felle discussie plaats in het 
Tijdschrift der Vereeniging in het belang der Weezenverpleging. Neerbosch kwam vanaf 1873 
in die discussie geregeld voor omdat die instelling zich in die periode ontwikkelde tot een 
van de grootste residentiële instellingen van het land.93 Vergeleken met instellingen als 
Nederlandsch Mettray, de Heldringgestichten en De Heibloem van pater Hesseveld, telde 
Neerbosch toen al veel meer kinderen. In Nederlandsch Mettray varieerde het aantal 
jongens in de jaren tussen 1885 en 1905 van 119 tot 151. Rond 1900 woonden in Talitha 

Kûmi tweehonderd meisjes, in het Doorgangshuis in Hoenderloo in 1885 veertig jongens 
en in De Heibloem rond de driehonderd kinderen.94

6.2.1 Gezinsverpleging versus gestichtsverpleging
Het was Van ’t Lindenhout zelf die begin maart 1877 de discussie over gestichtsverpleging 
en gezinsverpleging aanzwengelde. Dat deed hij door in Het Oosten van 7 maart 1877 een 
oproep te doen om ervaringen in te zenden over het uitbesteden van kinderen in huisge-
zinnen in diverse regio’s van het land. Een van degenen die een ingezonden brief schreef, 
was Adriaan Gildemeester. Zelf had hij indrukwekkende voorbeelden gezien van liefde-
volle pleegouders, stelde deze Amsterdamse koopman in zijn schrijven. Hij zag uitbeste-
ding daarom als een “aandoenlijk en hartverheffend gedeelte der weezenverpleging”.95 Van 
’t Lindenhout leek daarmee onbekend te zijn, meende Gildemeester. Het leek alsof het de 
directeur van Neerbosch vooral te doen was geweest om de negatíeve ervaringen te horen 
rond uitbesteding, meende hij. Die mening baseerde hij op twee ervaringen die hij had 
opgedaan. De eerste was dat een positief getoonzette brief van zijn hand over uitbestede 
kinderen van een van de Amsterdamse weeshuizen door Van ’t Lindenhout van kritisch 
commentaar was voorzien. Dat commentaar bestond onder meer uit de opmerking dat 
het hem niet te doen was geweest om cijfers uit jaarverslagen van instellingen, maar om 
informatie over de toestand van kinderen in dorpen en steden van mensen die daar zelf 
woonden.96 Daarnaast was Gildemeester ontstemd over enkele artikelen in Het Oosten, 
waarin Van ’t Lindenhout, kort gezegd, had gesteld dat uitbesteding van kinderen in 
gezinnen “onzedelijk, onchristelijk, ongodsdienstig, onmogelijk is”.97
Deze praktijk zou onzedelijk zijn omdat het onverantwoord was weesmeisjes zonder 
toezicht te laten opvoeden in een gezin met een vader. “Men moet al zeer onmensch-
kundig zijn, en weinig van de wereld gezien hebben”, had Van ’t Lindenhout geschreven, 
“wanneer men meent dat de betrekking van een meisje tot haar vader dezelfde is, als die 
van een pleegdochter tot haar pleegvader”.98 Pleegzorg zou onchristelijk zijn omdat het 
“niet is naar de wil van God, want een weeskind kan nooit een familielid in een huisgezin 
worden; de liefde van een kind tot zijn eigen ouders mag en kan ook niet overgeplant 
worden op andere ouders; die liefde is ingeschapen en kan niet kunstmatig worden 
aangekweekt of overgeplant”.99 Gezinsverpleging zou volgens Van ’t Lindenhout tenslotte 
onmógelijk zijn omdat er onvoldoende christelijke gezinnen te vinden waren die kinderen 
konden opnemen.
Die laatste opmerking had Gildemeester verbaasd, want drie jaar eerder had hij de direc-
teur van Neerbosch nog horen beweren dat uitbesteding beter was dan opvang in wees-
huizen, “indien men maar genoeg Christelijke gezinnen kon vinden”.100 In 1877 was Van 
’t Lindenhout op dat punt van mening veranderd omdat er blijkbaar te weinig geschikte 
gezinnen beschikbaar waren. Zelf stond Van ’t Lindenhout slechts zelden toe dat een 
kind uit Neerbosch door pleegouders werd opgenomen. Alleen wanneer hij er absoluut 
zeker van was dat het goed zou komen met de christelijke opvoeding, gaf hij toe aan een 
verzoek. In 1874 had hij Johanna de Plaa, dochter van een bij een jachtincident omge-
komen veearts uit het Zeeuwse Wissenkerke, als pleegdochter durven laten aannemen 
door het orthodox-protestantse echtpaar Nieuwland in het Friese Heeg.101 In 1877 was de 
weesjongen Anton Scherrer “als kind aangenomen”.102
De opvatting dat pleegzorg meestal níet goed uitpakte, baseerde Van ’t Lindenhout naar 
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eigen zeggen op eigen ervaringen. “Meer dan tachtig van de honderd weezen waren voor 
hunne komst in de weesinrichting korter of langer uitbesteed en kwamen naar lichaam 
en geest daardoor verzwakt of bedorven tot ons”, had hij in 1876 geschreven naar aanlei-
ding van Moddermans commentaar op de hoge sterftecijfers in Neerbosch. Volgens Van 
’t Lindenhout kwamen de hoge sterftecijfers niet door de slechte omstandigheden in 
Neerbosch, zoals Modderman had gesuggereerd, maar door de slechte gezondheid van 
veel kinderen bij aankomst in Neerbosch nadat ze eerder uitbesteed waren geweest.103 
En zelfs wanneer er wel geschikte, burgerlijke gezinnen voor handen zouden zijn, dan 
nog moest hij hen wel waarschuwen, schreef hij in 1881. “Maar let wel op, het zijn geen 
lieve engeltjes met zwarte krullebollen, blauwe oogjes en bolle wangetjes, maar kinderen, 
verwaarloosd en velen bijna verdierlijkt, met klierhoofden en etterbuilen, ruw, lomp en 
plomp in al hun doen, ruwe diamanten, besmet met het slijk der zonde, maar ook hunne 
engelen zien het aangezicht des Vaders, ook zij zijn geschapen om kostbare parelen te 
worden aan de kroon van Christus.”104 

Met zijn visie op het ontbreken van voldoende geschikte christelijke gezinnen, volgde Van 
’t Lindenhout Müller, Francke en Heldring. Volgens Müller had ook Francke aanvankelijk 
voor pleegzorg gekozen, maar bij nader inzien toch de voorkeur aan residentiële opvoe-
ding gegeven, omdat hij een degelijke christelijke opvoeding bij gastgezinnen niet kon 
garanderen.105 Heldring had het jongenshuis in Hoenderloo aanvankelijk ook als tussen-
stop gezien. Doordat hij onvoldoende geschikte pleeggezinnen vond, ontwikkelde het 
jongenshuis zich tot een opvangtehuis.106
Ten tijde van de Neerboschkwestie werd Van ’t Lindenhout iets minder stellig op dit punt. 
In Het Oosten erkende hij in de week na de verschijning van het Neerboschrapport dat 
ook pleeggezinnen wel iets goeds konden bieden. “Laat ons niet strijden over de wijze van 
verpleging van weezen”, klonk het begin maart 1894 verzoenend in Het Oosten. “Laten we 
gezamenlijk onze krachten inspannen, ieder op zijn gebied, om de ouderloozen zooveel 
mogelijk een degelijke, Christelijke opvoeding te geven.”107 Tegelijk liet hij ook toen niet 
na te zeggen dat, bij een diepgaand onderzoek als waaraan Neerbosch had blootgestaan, 
ook in pleeggezinnen wel veel verbeterpunten naar voren zouden komen. Dat gold 
zeker, meende Van ’t Lindenhout, wanneer de pleeggezinnen tot de “lagere volksklassen” 
behoorden. In 1902 schreef hij daarover: “Men moet zich verbazen en bedroeven over de 
weinige zorgen, die men in de lagere volksklasse voor de kinderen heeft. Is dit reeds het 
geval met eigen kinderen, hoeveel te meer met vreemde kinderen, die men, door den nood 
gedrongen, in huis neemt.”108 Daarmee bleef Van ’t Lindenhout uiteindelijk zijn standpunt 
trouw dat gestichtsverpleging de voorkeur genoot boven pleegzorg.

6.2.2 Het belang van een grote weesinrichting volgens Van ’t Lindenhout
Dat Van ’t Lindenhout vanaf 1894 iets milder begon te oordelen over pleegzorg, kwam 
doordat de onderzoekscommissie in haar rapport een punt bekritiseerde waarop hij de 
weesinrichting juist had gepromoot: “Vele der bestaande gebreken en tekortkomingen 
hebben dunkt ons ééne hoofdoorzaak, en die oorzaak is de groote omvang en al te schie-
lijke uitbreiding aan de weesinrichting gegeven, een uitbreiding die geen gelijken tred 
hield met de beschikbare middelen en met het beschikbaar gestelde personeel.”109
In plaats van na de opening van een nieuw gebouw eerst goed de zaken op orde te bren-

gen, had “de directeur gebrekkige toestanden bestendigd, en met overhaasting gezorgd 
voor nieuwe gebouwen, indien aan een aantal aanvragen niet meer kon worden 
voldaan”.110 Hij was volgens de onderzoekscommissie te vaak bezweken voor de aandrang 
om nog meer kinderen op te nemen. 
Het was niet alleen de confrontatie met schrijnende gevallen van verwaarloosde kinde-
ren, waarom Van ’t Lindenhout en het bestuur de weesinrichting zo groot lieten worden. 
Van ’t Lindenhout had in de jaren zeventig een uitgesproken mening ontwikkeld over het 
belang van grote instellingen. Geïnspireerd door ‘een kennis’ die hij verder niet bij name 
wilde noemen, had hij eind mei 1877 gepleit voor nog meer en nog grotere weesinrich-
tingen. Zijn kennis had daarbij verwezen naar een ervaringsdeskundige die de afgelopen 
veertig jaar ruim zevenduizend kinderen had opgevangen. Volgens deze man was het niet 
aan mensen om wezen onder te brengen in pleeggezinnen omdat het God zelf was die het 
familieleven en het huisgezin van die kinderen verwoest had. De verantwoordelijkheid 
van de christelijke kerk was nu vooral dat zij eerst in een kleine christelijke wereld zouden 
komen, dat wil zeggen in een weeshuis.111
De visie die Van ’t Lindenhout zo aansprak, was die van zijn inspirator uit Bristol, George 
Müller. Of Müller ook de kennis was die Van ’t Lindenhout had geïnspireerd, blijft ondui-
delijk. Maar dat het Müllers visie was die hij had omarmd, blijkt uit een verslag van een 
conferentie met Müller in Amsterdam dat twee weken later in Het Oosten verscheen. Over 
het belang van omvangrijke weeshuizen was de Duitser tijdens die conferentie glashelder 
geweest. Kinderen werden er voorbereid op hun intrede in de grote wereld en konden er 
van elkaar leren. “Nu is het weeshuis de kleine wereld; hier dient de een den ander tot 
beschaving en ontwikkeling. Het vadzige karakter wordt door het vurige karakter tot 

Het weeshuis in Putten van de baron en baronesse Van Aylva van Pallandt, met wie Neerbosch in 1887 ging samenwerken.
(Gemeentearchief Putten)
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meerdere voortvarendheid aangespoord”, sprak Müller. “Dan hoe grooter de weeshuizen 
zijn des te beter; want dan heeft men voor elken tak van werkzaamheid plaats en ruimte.” 
Een voorwaarde was voor hem wel dat de onderwijzers en medewerkers christenen 
zouden zijn. “Het komt vooral aan op de onderwijzers en medearbeiders; zijn dezen goed, 
dan is alles goed; zijn dezen slecht, dan is alles slecht.”112
Voor Van ’t Lindenhout was deze gedachtegang nieuw: “Ik ben daardoor zeer in mijn 
geloof versterkt en zie duidelijk in dat ik volkomen in den weg van God ben om steeds 
meerdere weeshuizen te bouwen, en dat deze niet zijn iets tijdelijks of, gelijk vele geloovi-
gen ook willen, een noodzakelijk kwaad, maar zeer naar de wil van den Heer zijn, die niet 
zegt dat geloovigen of kinderen Gods, of vaders en moeders van huisgezinnen, de ouders 
en opvoeders moeten zijn van weezen, maar dat Hij het is, die een Vader der weezen 
wil zijn.”113
De verdere uitbouw van Neerbosch lijkt voor Van ’t Lindenhout zo niet alleen een prak-
tische noodzaak te zijn geweest, omdat hij nog steeds veel verzoeken tot opname van 
kinderen kreeg. Meer dan ooit was het ook het uitvoeren van Gods wil. Op het moment 
dat Van ’t Lindenhout dit in mei 1877 schreef, liep de weesinrichting evenals in 1866 en in 
1874 tegen de grenzen aan van haar capaciteit.114 De school was overvol, tijdens het eten 
konden niet langer alle kinderen een zitplaats krijgen en op de slaapzalen was het om 
gezondheidsredenen – welke dat waren noemt hij niet – onmogelijk nog meer ledikanten 
te plaatsen. Tegelijk kwam het geld dat voor een nieuwe uitbreiding van het weeshuis 
nodig was, maar mondjesmaat binnen. “Het is alsof de Heer de arme weezen op Neer-
bosch ook wat hunne huisvesting aangaat in een staat van hupbehoevendheid wil laten”, 
stelde Van ’t Lindenhout.115 Ondanks het geldgebrek werd toch de bouw van nieuwe 
onderkomens aangevangen. De weesinrichting was wel genoodzaakt zich daarvoor voor 
15.000 gulden in de schulden te steken, wat tegen Van ’t Lindenhouts principe inging. 
Maar deze schuld kon al in 1880 worden afgelost met een deel van het legaat van de Leidse 
fabrikantsweduwe Eigeman-Haan.116

Voortgaande groei 1878-1893
Ook al was Van ’t Lindenhout vanaf het voorjaar 1877 bewust voorstander van een grote 
weesinrichting, toch aarzelde hij om meer kinderen op te nemen. Het was bestuurslid 
Jacobus Luijks die in een brief van begin januari 1878 aan het bestuur van de weesin-
richting pleitte voor verdere uitbreiding van Neerbosch. Van ’t Lindenhout bestreed dat 
voorstel aanvankelijk, omdat verdere groei grote financiële consequenties voor de wees-
inrichting zou hebben. Hij wilde niet gaan bouwen zonder meer financiële zekerheid. 
Wanneer Neerbosch nog verder zou groeien, legde hij zijn medebestuursleden uit, zouden 
er ook een nieuwe school en een nieuwe kerk gebouwd moeten worden en dat zou allemaal 
veel te duur worden.117 Dit standpunt verschilt sterk van de onbezorgde houding die Van 
’t Lindenhout in 1866 tentoon had gespreid, toen hij het sein tot de bouw van het meis-
jesweeshuis had gegeven. Ook toen beschikte hij niet over voldoende financiering. In de 
tussenliggende jaren lijkt hij van standpunt te zijn veranderd en meende hij dat hij zonder 
duidelijke financiering niet mocht bouwen.
Op de eerstvolgende bestuursvergadering, die van februari 1878, stemden de bestuurs-
leden toch unaniem in met het voorstel van Luijks. Dat gebeurde nadat Luijks, die op de 
vorige vergadering afwezig was geweest, zijn plan nog eens had toegelicht. Zijn bedenkin-

gen tegen verdere uitbreiding van het aantal op te nemen kinderen, trok Van ’t Linden-
hout staande die vergadering in: “Br. V. ’t L. is de eerste die herroept het bij vorige notulen 
besprokene, namenlijk dit, dat de 462 weezen een genoegzaam getal is ter verzorging: de 
aanhoudende dringende bede tot opname van wezen die in de laatste tijd zijn ingekomen 
zijn zoo opmerkelijk, dat het naar Br. V t L. voor kwam als of de Heer door deze sprak, 
toch niet te eng te zijn en ook in den nood van dezen te voorzien.” Na “ernstige besprekin-
gen” en “onder biddend opzien tot den Heer” besloot het bestuur dit plan te combineren 
met het Nieuwe Plan van Van ’t Lindenhout, waarover later meer. De benodigde naast-
gelegen gronden zouden van de gebroeders Janssen kunnen worden gekocht, “wanneer 
de Heer Zijn goedkeuring ook hieraan schenkt”.118 Die goedkeuring zou volgens Van 
’t Lindenhout blijken wanneer er voldoende middelen voor de aankoop binnen zouden 
komen. Dat was het geval, bleek op de ledenvergadering van 20 juni 1878.119 De plannen 
resulteerden in de bouw van twee nieuwe huizen die in 1880 gereed kwamen.120
Ook in de jaren tachtig bleef er een toenemende vraag naar plaatsing in Neerbosch. In 
maart 1882 besloot het bestuur daarom, “na lang en biddend beraad voor den Heere God, 
en uitziende naar Zijn aanwijzingen” de weesinrichting nog verder uit te breiden. Een 
aanwijzing kwam volgens Van ’t Lindenhout in de toezegging van verschillende “lieve 
vrienden”, die financieel wilden bijdragen aan de bouw van een nieuw weeshuis.121 Duide-
lijk is dat het bestuur tot uitbreiding van de weesinrichting besloot binnen een religieus 
kader, dat het er de noodzaak toe voelde en ook dat er voldoende financiën werden toege-
zegd. Daarnaast legde Müllers argument bij Van ’t Lindenhout gewicht in de schaal dat de 
weesinrichting een wereld in het klein was en dat uitbreiding daarom belangrijk was om 
zo meer diversiteit in de opvoeding te kunnen aanbrengen.

Nieuwe uitbreidingen van Neerbosch vanaf 1880 – in 1880, 1883, 1886 en 1888122 – deden 
de kritiek op de omvang van Neerbosch toenemen. De kritiek drong mogelijk ook door tot 
in de boezem van het bestuur. Het valt op dat de eerste voorzitter, sinds zijn terugtreden 
in 1878 erevoorzitter, aan de wieg stond van een soortgelijke inrichting als Neerbosch. Dat 
was de fabrikant Gerardus Abraham Hoogeveen. In 1884, zes jaar nadat hij uit het bestuur 
van Neerbosch was gestapt, financierde hij met een hypotheek van 4.000 gulden de helft 
van een woonhuis voor de eerste directeur van de nieuw opgerichte Martha-stichting in 
zijn woonplaats Alphen aan den Rijn. De directeur kon er direct in gaan wonen, samen 
met ruim dertig verwaarloosde kinderen.123 De Martha-stichting werd volgens Kruithof 
opgericht naar het voorbeeld van Neerbosch.124 De aanleiding ervoor was dat een groot 
aantal kinderen hulp nodig had, terwijl er voor hen onvoldoende plaats was.125
Sommige critici van de weesinrichting pleitten er eind jaren tachtig voor ook in andere 
plaatsen instellingen zoals Neerbosch op te richten.126 Een mogelijkheid om het verwijt 
dat Neerbosch te groot werd te pareren, kreeg Van ’t Lindenhout begin 1887, toen er 
samenwerking tot stand kwam met het weeshuis in Putten. Het bestuur van de weesin-
richting nam in februari van dat jaar het officiële beheer daarvan over van de baron en 
baronesse Van Aylva van Pallandt. Dit filantropen-echtpaar had dat weeshuis in 1873 op 
eigen kosten gesticht.127 “Zoo wordt dan ook door de goedertieren leiding Gods, door deze 
nieuwe uitbreiding, dit bezwaar weggenomen”, formuleerde Van ’t Lindenhout in 1887 een 
antwoord op de kritiek op de grootte van Neerbosch.128 In de jaren daarna werd een deel 
van de jongste kinderen uit Neerbosch in het weeshuis in Putten gehuisvest.129

  I| 

  1|

  2|

  3|

  4|

  5|

  6 |

  7| 

  8| 

  9| 

 10|

 11|

 E|



  6.2 Een grote weesinrichting |219218| Opvoeding in Neerbosch 

Een jaar later bleek dat de samenwerking met Putten de kritiek op Neerbosch niet deed 
verstommen. Om zich te verdedigen bracht Van ’t Lindenhout Müllers argumenten voor 
het belang van grote weesinrichtingen in stelling. “Een kleine weesinrichting heeft veel 
meer schaduwzijden dan eene groote”, stelde hij. “Het is met de Weesinrichting als met 
een huisgezin: het komt alleen op de organisatie aan en deze hangt geheel af van hen, die 
aan het hoofd der stichting staan, en hen, die medearbeiden, als ook van de inrichting en 
de plaatsing der gebouwen, waarin de weezen worden verzorgd en opgevoed.”130 Boven-
dien constateerde Van ’t Lindenhout dat de meesten van zijn critici Neerbosch nog nooit 
hadden bezocht en de misstanden slechts kenden van horen zeggen. Hij sloot af met een 
oproep aan zijn lezers: “Daarom wekken wij u op, waarde vrienden, om God te danken, dat 
Hij deze Weesinrichting heeft willen tot stand brengen. Het is niet ons werk, maar het is 
Zijn werk, dat Hij door ons, zwakke werktuigen, heeft tot stand gebracht.”131 Het was dan 
ook van belang het werk van de “Vader der weezen” niet te bekritiseren, maar om Hem 
te danken.132 Zolang God hem de middelen zou geven, wilde Van ’t Lindenhout verder 
bouwen.133 Dat moest dan wel financieel mogelijk zijn: “Doch, daar wij de les van onzen 
dierbaren Heiland wenschen te behartigen om geen toren te bouwen, dus ook geen wees-
huizen, zonder eerst de kosten te hebben overrekend, zoo vinden wij, dat ons hiervoor de 
noodige gelden ontbreken!”, schreef hij begin 1892.134 Bovendien moest er eerst een nieuw 
ziekenhuis worden gebouwd.

Een kleinere omvang en alternatieven 1894-1903
Opleving van de kritiek op de grootte van Neerbosch vond plaats tijdens en na de Neer-
boschkwestie. De kritiek luidde nu dat de inrichting te groot was om, wat betreft de 
onderlinge verbondenheid tussen kinderen en leiding, te kunnen tippen aan een huisge-
zin, waar warmte en liefde heersten.135 Van ’t Lindenhout had dat in 1893 ook met zoveel 
woorden tegenover de onderzoekscommissie erkend: “Zoals de toestand nu is, zijn de 
nieuw aangekomen kinderen te veel onder de menigte en worden zij daardoor uit het oog 
verloren.”136 De opstellers van het rapport Het vraagstuk van de verzorging der verwaar-
loosde kinderen uit 1898 – er woonden toen nog ongeveer 950 kinderen in Neerbosch – 
uitten soortgelijke kritiek. Het geheel had “den indruk van iets kouds en kils. Het scheen 
ons een echte gestichts-opvoeding, waaraan al wat naar huiselijkheid zweemt ontbreekt, 
en waarbij strenge tucht de plaats inneemt van ouderlijke liefde.”137
Dat nieuwkomers uit het oog werden verloren, zegt veel over de gevolgen van de omvang 
van de weesinrichting. Hoe meer kinderen er kwamen, hoe moeilijker het voor de leiding 
was om nieuwkomers voldoende aandacht te geven. Om dat probleem op te lossen, wilde 
Van ’t Lindenhout in 1894 twee observatiehuizen bouwen. Vooral “omdat bij de aankomst 
van weezen het noodzakelijk is de karakters te leeren kennen in een soort van doorgangs-
huis”, vertelde hij de onderzoekscommissie.138 De bouw van die huizen betekende volgens 
Van ’t Lindenhout niet dat de weesinrichting nog verder zou groeien, verzekerde hij jonk-
heer De Beaufort, de voorzitter van de onderzoekscommissie.138 Uiteindelijk werden de 
observatiehuizen niet gebouwd omdat Neerbosch na 1894 gebukt ging onder een enorme 
schuldenlast. Maar het was slechts die schuldenlast waarom Van ’t Lindenhout in 1895 
afzag van verdere uitbreiding.139
Zowel critici als geestverwanten van Van ’t Lindenhout droegen na 1894 alternatieven 
aan voor grote residentiële instellingen als Neerbosch. Terwijl sommigen opteerden 

voor pleeggezinnen, pleitten anderen voor het paviljoenstelsel, zoals dat in de inrichtin-
gen ’s Heeren Loo en Veldwijk werd toegepast. Dat was een samenstelling van kleinere 
woonvormen die op een groter terrein bij elkaar stonden. Volgens de schrijfster Amalia 
Maria Nahuys (1834-1909), die publiceerde onder het pseudoniem ‘Maleia’, kon daar 
de zo gewenste familieband ontstaan onder vaderlijke en “vooral moederlijke leiding” 
die “nadert aan den familieband door de natuur zelve voor het kind aangewezen”.141 De 
ervaringen met paviljoens waren ook volgens de politicus jonkheer Alexander Frederik 
de Savornin Lohman bijzonder goed, meende deze in 1894.142 En tijdens de parlementaire 
behandeling van de Kinderwetten in 1900, pleitten diverse Kamerleden voor de inrichting 
van tehuizen in de vorm van paviljoens. Daarin zouden dertig tot veertig kinderen kunnen 
wonen, hoewel een dergelijke oplossing volgens Neerbosch’ bestuurslid en parlementslid 
Graaf Wilhelm Karl Friedrich Peter graaf van Bylandt (1841-1924) duur zou uitvallen. 
Bovendien zou er moeilijk geschikt personeel voor te vinden zijn.143

Van ’t Lindenhout kon deels meegaan in dergelijke redeneringen. Dat blijkt uit zijn 
standpunt tijdens een discussie rond de Kinderwetten. Om verwaarloosde kinderen goed 
te kunnen opvoeden, zou eerst moeten worden vastgesteld wat de beste behandeling 
voor hen zou zijn, stelde hij naar aanleiding van de nieuwe Burgerlijke Kinderwet in een 
artikel in Het Oosten in 1902.144 De uitkomst van dat onderzoek zou moeten bepalen in 
welke, nieuw te bouwen huizen de kinderen moesten komen wonen. Deze redenering leek 
op het motief dat hij in 1894 had gebruikt om twee nieuwe huizen in Neerbosch te willen 
bouwen.145 In tegenstelling tot destijds, moesten het nu kleine huizen zijn, waarin “ten 
hoogste 20 kinderen worden opgenomen; en die op een behoorlijke afstand van elkaar zijn 
gelegen”.146 In Neerbosch was na 1894 overigens niets terecht gekomen van zowel de door 
Van ’t Lindenhout gewenste observatiehuizen als van enig onderzoek naar wat de beste 
behandeling voor een kind zou zijn. Het was voor Van ’t Lindenhout dan ook eerder een 
ideaal, dan dat hij daar in de praktijk vorm aan gaf. 
Voor verwaarloosde kinderen waren kleinere instellingen volgens Van ’t Lindenhout een 
mogelijk optie. Zijn ervaring op Neerbosch had hem geleerd dat zij intensiever toezicht 
nodig hadden dan niet verwaarloosde kinderen. Welke kinderen voor hem ‘verwaarloosd’ 
waren en hoe hij met hen omging, behandel ik uitgebreider in hoofdstuk 7. Maar, kort 
gezegd, verstond hij onder hen kinderen die door hun ouders of familie niet de fatsoen-
snormen hadden meegekregen die bij hun stand pasten. In 1902 waarschuwde hij ervoor 
om arme kinderen van fatsoenlijke ouders en verwaarloosde kinderen zonder meer bij 
elkaar te zetten. Dat was volgens hem in veel instellingen wel de praktijk. Maar daarbij 
bestond het risico, meende hij, dat verwaarloosde kinderen hun fatsoenlijker leeftijdge-
noten negatief zouden beïnvloeden.147 Met dit pleidooi sloot hij aan bij dat van predikant 
Louis Heldring uit 1882. Ook Van ’t Lindenhout voerde hiermee een achterhoedegevecht, 
zoals ik in hoofddstuk 3 stelde, omdat in de meeste residentiële instellingen kinderen uit 
beide categorieën woonden.
Dat verwaarloosde kinderen vaak een slechte invloed op arme, maar fatsoenlijke kinderen 
hadden, kwam volgens Van ’t Lindenhout door hun gebrekkige opvoeding. Om precies te 
zijn: de ouders hadden weliswaar alles voor hun kinderen over gehad, maar waren verge-
ten hen te straffen wanneer dat nodig was. Daardoor had het karakter van verwaarloosde 
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kinderen zich in een verkeerde richting ontwikkeld en waren ze tot meer kwaad in staat 
dan minder verwaarloosde kinderen.
Conform pedagogische inzichten die aan het einde van de negentiende eeuw opgeld 
deden, maakte ook Van ’t Lindenhout niet langer expliciet verschil tussen verwaarlozing 
van kinderen uit arme of welvarende gezinnen. De oorzaak van verwaarlozing lag, zo was 
de heersende mening, vooral bij het gedrag van ouders.148 Volgens Van ’t Lindenhout was 
de praktijk wel, dat het vooral welvarende ouders waren, die zich teveel op de verstan-
delijke ontwikkeling van hun kinderen richtten. Ze leken zich er volgens hem niet van 
bewust dat gehoorzaamheid geleerd moet worden en dat daarom straffen soms noodzake-
lijk is.149 Daarmee lijkt in zijn artikel uit 1902 dat Van ’t Lindenhout uiteindelijk deels de 
dominante pedagogische opvattingen uit zijn tijd accepteerde. Op punten als het belang 
van een protestants-christelijke opvoeding en het nut van lijfstraffen, hield hij wel vast 
aan zijn eigen idealen, zoals hij datzelfde jaar liet zien in zijn Beredeneerd overzicht.
De kritiek op de te grote omvang van de weesinrichting kreeg uiteindelijk blijvend effect 
op de instelling. In combinatie met de financiële lasten waaronder Neerbosch rond 1900 
gebukt ging, was die kritiek de aanleiding om het aantal kinderen terug te brengen tot 
uiteindelijk 550.150 De relatie tot het weeshuis in Putten bleef bestaan tot na het overlij-
den van de baronesse Van Aylva van Pallandt in 1917. Het weeshuis met enkele landerijen 
kwam dat jaar in het bezit van Neerbosch, maar werden nog datzelfde jaar verkocht en de 
kinderen uit het Puttense weeshuis kwamen over naar Neerbosch.151 Daarmee kwam een 
einde aan de spreiding van de populatie van de instelling.

6.3 Een hiërarchische organisatie
De ziel van Neerbosch, schreef Modderman in 1876, was Van ’t Lindenhout. Inderdaad 
bepaalden zijn persoonlijkheid en visie grotendeels het opvoedingsklimaat in de wees-
inrichting. Naast hemzelf werd dat klimaat beïnvloed door tientallen medewerkers. Die 
beïnvloeding vond plaats tijdens de dagelijkse contacten tussen bijvoorbeeld onderwijzers 
en leerlingen, weesjongens en hun ambachtsleermeesters en weesmeisjes die onder leiding 
van medewerksters de gebouwen schoonhielden en voor het eten zorgden. Daarom geef ik 
na een beschrijving van de rol van de familie Van ’t Lindenhout een schets van de sociale 
achtergrond van medewerkers van Neerbosch.

6.3.1 De familie Van ’t Lindenhout
De weesinrichting kende een hiërarchische organisatiestructuur waarin het echtpaar Van 
’t Lindenhout aan de top stond. In het jaar van de verhuizing naar Neerbosch trad een 
eerste naaste familielid van het echtpaar in dienst. Dat was Marie Sipman, de zus van 
mevrouw Van ’t Lindenhout. De zussen waren, totdat een hartkwaal Marie in 1891 groten-
deels uitschakelde, samen verantwoordelijk voor de opvoeding van de weesmeisjes.152
Vanaf de jaren tachtig kreeg Neerbosch steeds meer trekken van een familieonderneming. 
Tot haar huwelijk in 1884 werkte Dina van ’t Lindenhout in Neerbosch. Dat gold vanaf 
1881 ook voor Derk en vanaf 1882 voor Jacob, haar broers. Beide jongemannen vormden 
na een kleine bestuurlijke reorganisatie in 1885 van de weesinrichting met hun vader het 
dagelijks bestuur. Jacob werd als opzichter verantwoordelijk voor de boerderij, tuinderij 
en klompenmakerij, terwijl Derk het toezicht op de drukkerij en de binderij kreeg toebe-
deeld. Als hulp hadden de broers elk twee bestuursleden van Neerbosch naast zich.153 In 

1892 werden beiden tot bestuurslid verkozen, terwijl Jacob ook lid werd van de onderwijs-
commissie. Maar al na twee jaar legden ze hun bestuursfunctie weer neer naar aanleiding 
van de Neerboschkwestie.154 Officieel vervulden ze sindsdien een minder prominente 
rol binnen de weesinrichting, maar in de dagelijkse praktijk veranderde er weinig. Naast 
hun dagelijkse taken in de weesinrichting bleven beiden namelijk adviserend lid van het 
bestuur en waren ze in die functie vaak aanwezig op de bestuursvergaderingen.155
De dominantie van de familie in de almaar uitdijende weesinrichting was toen al verder 
toegenomen doordat ook de echtgenotes van Derk en Jacob taken kregen toebedeeld. Dat 
was allereerst Adriana Catharina Margaretha Koper (1867-1936), die na haar huwelijk met 
Jacob in 1888 naar Neerbosch was gekomen. In 1900 volgde ze haar schoonmoeder op 
als directrice nadat deze dat jaar was overleden.156 Ook Derks vrouw, Adriana’s één jaar 
jongere zus Catharina Margaretha Koper (1868-1956), kwam na haar huwelijk naar Neer-
bosch. De invloed van de (schoon)familie werd verder versterkt toen de vader van de beide 
zussen in 1890 bestuurslid van de weesinrichting werd. Dat was de Amsterdamse architect 
en aannemer Hendrik Jan Koper (1834-1906), die al gauw naar het Hees verhuisde. Hij 
werd ook lid van de onderwijscommissie en vanaf 1896 nam hij het toezicht op de finan-
ciën voor zijn rekening als lid van de Commissie van Bijstand. Die commissie was twee jaar 
eerder naar aanleiding van de Neerboschkwestie ingesteld om te helpen bij het voeren van 
een betere administratie van de weesinrichting.157 Ook twee neven van het echtpaar Van 
’t Lindenhout traden in dienst. In 1888 werd Arnold Gerretsen (1868-1921) op 20-jarige 
leeftijd onderwijzer aan de lagere school van Neerbosch. In 1893 werd hij er godsdienston-
derwijzer.158 Vier jaar later werd zijn broer, de in hoofdstuk 5 genoemde Anthonie Gerrit-
sen, corrector op de drukkerij.159
Gezamenlijk oefenden de familieleden veel invloed uit in de weesinrichting. Van ’t Linden-
hout zelf was eind jaren negentig nauwelijks meer zichtbaar voor veel medewerkers.160 
Maar ook voor kinderen was hij soms moeilijk te bereiken en meenden ze wellicht dat het 
geen zin had zich bij hem over personeel te beklagen omdat ze toch geen gelijk zouden 
krijgen. Dat lijkt de minder mooie kant van Neerbosch te zijn geweest die in de eigen 
publicaties van de weesinrichting niet naar voren kwam. In Het Oosten beweerde Van 
’t Lindenhout in 1900 juist het tegenovergestelde, namelijk dat kinderen “met grote vrij-
moedigheid bij de directie kwamen”.161
Door zijn frequente afwezigheid, werden taken van Van ’t Lindenhout, zoals het toedienen 
van lijfstraffen en het toezicht op de jongenszalen, in de jaren negentig overgenomen door 
zijn zoon Jacob.162 Die had een veel nauwere band met zijn vader dan zijn oudere broer 
Derk. Dat bleek al in 1886 uit de gezamenlijke reis van Van ’t Lindenhout met Jacob naar 
Amerika en later uit de beoogde opvolging van Jacob als directeur van de weesinrichting. 
Uit de bronnen blijkt niet dat diverse familieleden hun positie misbruikt hebben om de 
gang van zaken in Neerbosch in hun eigen voordeel te regelen. Wel hielden sommigen 
elkaar soms uit de wind. Dat gebeurde vooral in de maanden voorafgaand aan het afscheid 
van Neerbosch van Jacob en Johannes van ’t Lindenhout, zoals uit de epiloog zal blijken.

6.3.2 Medewerkers in Neerbosch
Het belangrijkste selectiecriterium van Van ’t Lindenhout bij zijn zoektocht naar potenti-
ele medewerkers voor zijn weesinrichting, was dat ze gelovig christen waren. Dat was van 
groot belang voor de instandhouding van het protestants-christelijke leefklimaat in de 
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weesinrichting. Dat hij medewerkers zou selecteren op hun geloofsovertuiging bleek al in 
zijn circulaire van juni 1863: “Alleen geloovigen wenschen wij tot dit werk aan te 
nemen.”163 De meeste medewerkers waren hervormd. Enkele anderen waren lid van 
orthodox-protestantse afgescheiden kerkgenootschappen, zoals de gemeenten van de 
Ledeboerianen – volgelingen van de Zeeuwse oudgereformeerde predikant Ledeboer – en 
de Gereformeerde Kerken.164 
Niet alleen het geloof was van belang, want toekomstige medewerkers dienden dat te 
combineren met een praktische instelling en moesten in staat zijn om zichzelf in het 
belang van de kinderen opzij te zetten. Dat valt op te maken uit de complimenten die hij 
soms gaf aan bijvoorbeeld de Friezin Oepke Blom (1864-1897) en aan Maartje Knierum 
(1836-1907). Maartje was een Zeeuwse uit Goes die volgens Van ’t Lindenhout weliswaar in 
verstandelijke vermogens “de minste onder de zusters” was, maar die met haar enthousi-
aste zang, in haar Zeeuwse dialect, de harten stal van veel meisjes die met haar meewerk-
ten. Beiden werden door Van ’t Lindenhout vooral gewaardeerd omdat ze van wanten 
wisten op huishoudelijk gebied en zich volledig en met liefde inzetten voor hun werk.165
In zijn keuze voor personeelsleden was Van ’t Lindenhout niet altijd even succesvol. Er 
waren er die inderdaad uitblonken in “zelfverloochening” en kinderen hielpen waar ze 
konden, maar er waren er ook die geen kaas van opvoeding hadden gegeten, concludeerde 
de onderzoekscommissie in 1894.166 In 1900 zou dat opnieuw blijken uit het volgens de 
rechter lakse gedrag van de suppoost Cornelis Lak. In plaats van gelijktijdig om 6 uur 
’s morgens met de jongens op te staan, bleef hij vaak liggen tot 7 uur en liet hij zich koffie 
serveren door een jongen of een van de meisjes.167
Naast een enkele vaste medewerker was het echtpaar Van ’t Lindenhout de eerste jaren 
afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.168 Maar daarmee konden ze op den duur niet 

Deze foto van het personeel van Neerbosch, werd gemaakt op 21 juni 1898 ter gelegenheid van het huwelijk van twee 
oud-Neerbosscher: Cornelis de Bruin, onderwijzer aan de wezenschool, en Johanna Elizabeth van Enter, dienstbode in Den 
Haag. De weesinrichting telde dat jaar een kleine zestig medewerkers. (Van ’t Lindenhoutmuseum fotocollectie)

volstaan. Door de groei van de weesinrichting ontstond er behoefte aan meer vast perso-
neel. Dat arriveerde al vanaf de start van de weesinrichting vooral via connecties van Van 
’t Lindenhout. Dat gold al voor meester Bloemendal uit Goes, maar ook Barend van der 
Schuur (1849-1911), diens opvolger als hoofdonderwijzer, arriveerde met een aanbeveling 
op zak van een Neerbosch-sympathisant.169 Een van de eerste vaste medewerkers was de 
oud-marinier Jan Jakobus Jillisse (1820-1871). Hij werd Van ’t Lindenhout aanbevolen 
door een bevriend echtpaar uit Vlissingen. Jillisse fungeerde in de weesinrichting als een 
manusje-van-alles; vandaar zijn bijnaam Eliëzer – naar de trouwe knecht van aartsva-
der Abraham.170 Rond diezelfde tijd kwamen er ook anderen in dienst, zoals Geerdes uit 
Winterswijk en vanuit Zeeland de families Bloemendal en Van Yperen en de jongedames 
Maartje Knierum en Jans Makkers. De eerste medewerkers deden hun werk pro deo, 
conform Van ’t Lindenhouts ideaal om uit de ‘hand des Heeren’ te leven. Maar halverwege 
de jaren zeventig ontvingen ze toch een vast salaris, zoals een advertentie uit 1877 voor 
een onderwijzer voor de lagere school van Neerbosch laat zien.171

6.3.3 De sociale achtergrond van medewerkers
Veel vaste medewerkers stamden uit eenvoudige milieus. Maartje Knierum bijvoor-
beeld kwam uit een arm gezin. Ze behoorde tot de gemeente van de predikant Johannes 
Drost. Ook Daniël Belmer was van arme komaf. Hij kwam in 1863 naar Nijmegen om Van 
’t Lindenhout te helpen de Lange Brouwerstraat gereed te maken voor de opvang van 
weeskinderen en trad in 1867 in dienst.172 Andere medewerkers uit de lagere standen die 
in Neerbosch kwamen werken, waren er zelf opgegroeid, bijvoorbeeld twee Friese meis-
jes die na Pietje Velders nog in 1863 naar de Lange Brouwerstraat waren gekomen.173 De 
eerste weesjongen die in dienst trad was Arie Sneep (1853-1942), die waarschijnlijk in 1871 
als 18-jarige medewerker werd van de drukkerij.174 Het aantal oud-Neerbosschers binnen 
het medewerkersbestand nam in de jaren tachtig sterk toe. In 1886 traden zes “oud-
verpleegden” in dienst als helpster en op 1 mei 1888 traden zeven weesmeisjes in dienst 
die door Van ’t Lindenhout en zijn vrouw waren geselecteerd.175 Verscheidene oud-Neer-
bosschers haalden hun pensioen in de weesinrichting, zoals Sneep in 1925 en “mejuffrouw 
E. Kwast” in 1923. In juli dat jaar nam ze na veertig jaar afscheid van Neerbosch, waar ze in 
1883 in dienst was getreden als Betje Kwast.176 
Van ’t Lindenhout zag de achtergrond van kinderen die in Neerbosch waren opgegroeid als 
een aanbeveling omdat ze het leven als kind in de weesinrichting uit eigen ervaring kenden. 
“Waar zij zelf de vrucht genieten van eene opvoeding onder de tucht des Evangelies”, 
schreef hij daarover in 1887, “zijn zij nu met hun gansche hart bezig om hunne krachten 
en gaven ook aan hunne jongere broeders en zusters te wijden”.177 In 1894 constateerde de 
onderzoekscommissie dat er onder het vrouwelijke personeel, de zogenaamde ‘helpsters’, 
tien oud-Neerbosschers werkten. Dat was ruim 6 procent van het totale aantal medewerkers 
van de weesinrichting. Of de aanstelling van de medewerkers verstandig was geweest, liet 
de onderzoekscommissie in het midden, maar ze uitte wel kritiek op de gebrekkige scho-
ling van veel meisjes die daar mogelijk mee samenhing. De meisjes maakten zich volgens de 
commissie in Neerbosch niet alle vaardigheden eigen die ze in hun toekomstige werkkring 
in “fatsoenlijke gezinnen” nodig zouden hebben.178 Mogelijke verklaringen daarvoor zijn dat 
de oud-Neerbosschers zelf over te weinig vaardigheden beschikten om die over te dragen en 
dat sommigen te jong waren om met voldoende gezag te kunnen optreden.179
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6.3.4 Geschoold en ongeschoold personeel
De aard van de werkzaamheden van de helpsters maakte dat Van ’t Lindenhout hen in de 
lagere standen zocht. Voor huishoudelijke werkzaamheden was namelijk geen opleiding 
vereist en telde vooral praktijkervaring als aanbeveling. Vandaar dat meisjes van wie de 
opvoeding in Neerbosch voltooid was, voor die functie in aanmerking konden komen. 
Datzelfde gold voor jongens waar het toezichthoudende taken in de jongenshuizen betrof. 
De onderwijzers en de meeste bazen van ambachtsopleidingen kwamen doorgaans uit een 
hogere stand. Het waren geschoolde ambachtslieden; sommigen waren afkomstig uit de 
burgerstand. De externe medewerkster die de meisjes het ‘nuttig handwerken’ leerde was 
in 1902 gediplomeerd onderwijzeres. Dat was verplicht volgens de onderwijswet van 
1878.180 
Ook volgens de onderzoekscommissie kwam het, gezien de vereiste opleiding, “natuur-
lijk” zelden voor dat voor dergelijke functies oud-Neerbosschers geschikt waren.181 Toch 
gebeurde dat wel, zoals toen in 1882 de in Neerbosch tot timmerman opgeleide Cornelis 
van Kempen meester-meubelmaker werd.182 Soms gebeurde het dat jongens na het beha-
len van hun onderwijsakte zelf les gingen geven op de lagere school van de weesinrichting. 
In 1882 slaagde Cornelis de Bruin voor zijn onderwijsakte en binnen een maand werd hij 
aangesteld als onderwijzer. Hetzelfde overkwamen Willem Vahrmeijer in 1885 en Cornelis 
Meijs in 1886.183 De Bruin, Vahrmeijer en Meijs zijn voorbeelden van oud-Neerbosschers 
die dankzij hun specialisatie als onderwijzer stegen op de maatschappelijke ladder. Na 
1870 werd dat beter mogelijk voor een beperkt percentage jongens uit het volk wanneer ze 
daar de capaciteiten voor hadden. Daarin betoonde Neerbosch zich een representant van 
de snel veranderende maatschappij aan het eind van de negentiende eeuw.184
De stand waaruit de geschoolde medewerkers van Neerbosch afkomstig waren, was verge-

Maartje Knierum aan het aardappels schillen met weesmeisjes. Zij kwam uit Goes als een van de eerste medewerksters van 
de weesinrichting. (Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

lijkbaar met die van medewerkers van andere instellingen. De werkmeesters in Neder-
landsch Mettray waren gespecialiseerde vaklui. Ook voor het onderwijs aan de jongens 
werden vakmensen aangetrokken, “al schortte er vaak iets aan het niveau van de diplo-
ma’s”, vermeldt Dekker.185 Redenen daarvoor waren de lage betaling van medewerkers in 
Nederlandsch Mettray, de geïsoleerde ligging van de kolonie en de zeer beperkte moge-
lijkheid tot sociale stijging van medewerkers. Verder waren veel functies in deze kolo-
nie vergelijkbaar met die in Neerbosch, want naast de directeur werkten er huisvaders, 
onderwijzers en werkbazen. Bij de laatsten leerden de jongens een ambacht. In tegenstel-
ling tot Neerbosch hadden veel van de huisvaders er, aanvankelijk, een achtergrond als 
oud-militair en later ook als onderwijzer.186
Onderwijzers van Neerbosch die toezicht moesten houden op de kinderen tijdens hun 
vrije uren, waren uiteraard wel pedagogisch geschoold. Veel andere toezichthouders 
misten die scholing, zoals helpsters, als suppoost aangestelde oud-Neerbosschers en 
anders geschoold personeel.187 De toezichthouders waren tamelijk vrij in hun doen en 
laten en hoefden nauwelijks verantwoording voor hun daden af te leggen. Dat kon leiden 
tot slaag en mishandeling, zo bleek al bij de beschrijving van de Neerboschkwestie.188 Ook 
het onderwijzend personeel maakte zich daaraan schuldig. 

Niet pedagogisch geschoold
Scholing op opvoedkundig vlak hadden zijn medewerkers volgens Van ’t Lindenhout niet 
nodig. Zij waren goed voor hun taken berekend, meende hij. Dat in tegenstelling tot het 
slechte personeel dat volgens hem in sommige andere gestichten zou werken. Daarover 
schreef hij in 1887: “Ongeschikte medehelpers veroorzaken dikwerf zeer veel kwaad in 
de opvoeding van kinderen, die aan hunne zorgen zijn toevertrouwd, en zijn niet zelden 
de oorzaak van twist en verdeedheid, die er wel eens in weeshuizen en andere inrichtin-
gen van dien aard heerscht.” Om even verderop te vervolgen: “Wij hebben op Neerbosch 
gelukkig hiermede niet te worstelen; we mogen ons verblijden, dat onze medearbeiders 
en arbeidsters met getrouwheid hun werk verrichten en er onder hen de zoo noodige 
eensgezindheid heerscht om zoveel mogelijk elkaar in het werk te steunen.”189 Voor Van 
’t Lindenhout was het dan ook een grote teleurstelling dat enkele van zijn medewerkers in 
1900 veroordeeld werden voor kindermishandeling.190 Dat hij en zijn familie daar zelf aan 
hadden bijgedragen door een schrijnend gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef en hoogst 
gebrekkig toezicht, liet hij in publicaties over deze zaak wijselijk ongenoemd.191
Dat Van ’t Lindenhout geen directe noodzaak zag voor pedagogische scholing, was in 
de negentiende eeuw overigens gangbaar. Ook in andere instellingen bleef de dagelijkse 
praktijk lange tijd de belangrijkste pedagogische leerschool. Zo werd in 1892 niets gedaan 
met een oproep van Zegers tijdens een conferentie in Neerbosch, om als protestantse 
filantropische instellingen elkaar te helpen bij verbeteringen.192 Een van de eerste instel-
lingen waar op dit vlak iets veranderde, was ’s Heeren Loo in Ermelo. Daar moesten vanaf 
1897 alle medewerkers verplicht een driejarige cursus volgen die werd afgesloten met een 
examen.193 
Toch had ook Van ’t Lindenhout in Neerbosch soms mensen nodig die over nieuwe kennis 
beschikten. In dergelijke situaties werd er iemand van buiten aangetrokken, bijvoor-
beeld een snelpersdrukker in 1871.194 Wanneer het om een beperkt aantal uren per week 
ging, werden externe krachten uit Nijmegen ingeschakeld, zoals muziekonderwijzer Jan 
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Hendrik Götz (1814-1900). Hij was directeur van de muziekschool in Nijmegen en organist 
van de Waalse gemeente in die stad.195 Vanaf 1877 nam Götz, samen met de inmiddels 
24-jarige Arie Sneep, de leiding op zich van het Neerbosch muziekkorps dat twee jaar 
eerder was opgericht.196
In Neerbosch werden de sociale verhoudingen zoals die in de standenmaatschappij 
bestonden weerspiegeld, zo kunnen we concluderen. Het grote onderscheid betrof de 
godsdienstige overtuiging van het personeel, want die was zonder uitzondering protes-
tants-christelijk. Naast familieleden van het echtpaar Van ’t Lindenhout waren veel van de 
medewerkers uit hun achterban van buiten Nijmegen afkomstig. Door hen onder meer op 
hun geloofsovertuiging te selecteren, zorgde Van ’t Lindenhout ervoor dat zijn personeel 
de doelstelling van de weesinrichting onderschreef, dat zij de signatuur ervan versterkte.

Werkdruk
Het aantal personeelsleden dat Neerbosch telde, bleef erg klein in vergelijking met het 
aantal kinderen in de weesinrichting. Dat leidde tot een hoge werkdruk voor het personeel 
en dat had weer een belangrijk effect op het pedagogisch klimaat dat er heerste. In 1871 
telde Neerbosch op 321 kinderen 25 personeelsleden, in 1878 op vijfhonderd kinderen 37 
medewerkers en in 1894 op ruim duizend kinderen slechts 67 medewerkers.197 Aangezien 
ook de diverse familieleden van Van ’t Lindenhout daaronder vielen, kwam dat in 1894 
neer op een gemiddelde van ruim dertig kinderen per medewerker. Ter vergelijking: in 
Nederlandsch Mettray werkten 15 á 16 personeelsleden, wat neerkomt op een gemiddelde 
van één staflid op tien jongens. In ’s Heeren Loo waren er in 1897 op 113 bewoners zelfs 27 
verzorgers: één verzorger per vijf kinderen.198 Het verschil met Neerbosch op dit punt was 
dus erg groot. In de weesinrichting had de zorgkwaliteit dan ook onder het kleine aantal 
medewerkers te lijden.
Dat de weesinrichting onvoldoende medewerkers telde, was tijdens de Neerboschkwestie 
een van de belangrijkste kritiekpunten van oud-Neerbosschers. “Te veel kinderen worden 
aan de zorgen van één persoon toevertrouwd”, schreef een van hen.199 In 1893 stonden 
ploegen, variërend van vijf tot twintig meisjes tussen de 14 en 20 jaar, onder leiding van 
minimaal twee leidsters. De jongens hadden slechts één ‘baas’ als leermeester, zoals Van 
Yperen voor de jongens die werden opgeleid tot timmerman.200 Voor het aan hen opge-
dragen toezichthouden hadden de onderwijzers en de bazen van de werkplaatsen nauwe-
lijks tijd. De onderzoekscommissie trok in 1894 de conclusie dat “door den aard hunner 
werkzaamheden” zij niet in staat waren “om den directeur in het meer algemeen toezicht 
bij te staan”.201
Pas na aandringen van commissievoorzitter De Beaufort stelde Van ’t Lindenhout in 1894 
tien nieuwe medewerkers aan om de werkdruk te verlichten. “De ervaring moet nu nog 
leeren, of dit den weezen ten goede zal komen”, schreef de directeur afwachtend.202 Het 
draaide volgens hem tenslotte niet om de hoeveelheid medewerkers, maar om de vraag of 
hun hart al dan niet voor kinderen klopte en of ze een roeping ervoeren voor hun werk. 
Daarmee projecteerde Van ’t Lindenhout zijn eigen motieven op die van zijn medewer-
kers. Tegelijk sloot hij zich af voor nieuwe ontwikkelingen, zoals de pedagogische scholing 
van medewerkers die in ’s Heeren Loo werd ingevoerd. Van ’t Lindenhout voer hierin zijn 
eigen koers. 

6.3.5 De directeur en zijn medewerkers
Wanneer Van ’t Lindenhout met medewerkers overlegde, deed hij dat bij voorkeur onder 
vier ogen. Personeelsbijeenkomsten vond hij niet nuttig, want die zouden maar tot 
onvrede leiden. Op het voorstel van De Beaufort om op gezette tijden bijeenkomsten 
te beleggen, antwoordde hij: “Nooit moet men het vrouwelijke en mannelijke perso-
neel samenbrengen, want dan ontstaat dadelijk onenigheid, er zijn er steeds bij, die de 
voornaamste willen zijn.”203 Bij algemene samenkomsten bereed ieder zijn stokpaardje, 
meende Van ’t Lindenhout. In plaats van praktisch bezig te gaan, zouden ze zich verlie-
zen in theorieën. “Pierson in Zetten heeft de proef genomen met de door U bedoelde 
samenkomsten”, antwoordde hij de onderzoekscommissie, “doch heeft er mede moeten 
eindigen”.204 Van ’t Lindenhouts antwoord valt te verklaren uit de strikte hiërarchische 
verhouding die tussen hem en zijn medewerkers bestond. Daarbij kwam dat persoonlijke 
besprekingen volgens hem veel effectiever waren.205
Wat inspraak van en overleg met zijn personeel betreft, lijkt Van ’t Lindenhouts aanpak 
te passen in de wijze van leidinggeven zoals die tot in de tweede helft van de negentiende 
eeuw vaak gangbaar was. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de organisatiestructuur die Heldring 
in Zetten had opgezet en die in navolging van Fliedner een sterk hiërarchische bestuurs-
stijl kende.206 Ook in Nederlandsch Mettray bestond de regel dat het personeel in de 
kolonie diende te wonen. Zonder toestemming van de commissarissen van deze instelling, 
die het dagelijkse bestuur vormden, mochten niet alleen de medewerkers, maar zelfs de 
directeur zich niet van de landbouwkolonie verwijderen. In het dagelijks leven was de wil 
van de directeur daar wet, uitgezonderd tijdens de directeurscrisis tussen 1878 en 1884, 
toen bleek dat het machtsevenwicht tussen directeur, personeel en jongens bijzonder 
wankel was.207 Toch bestond er een wezenlijk verschil in de onderlinge verhoudingen 
tussen directie en personeel van Neerbosch en Nederlandsch Mettray. Dat betrof het 
wekelijkse overleg dat in Nederlandsch Mettray in ieder geval in de perioden 1855-1856 en 
1859-1860 en mogelijk ook daarna werd gehouden.208
In de jaren negentig lijkt de soms afstandelijke wijze waarop Van ’t Lindenhout met zijn 
personeel omging, minder gangbaar te zijn geworden in de Nederlandse samenleving. 
Dat blijkt uit zijn houding in februari 1900, toen hij voor de rechter stond naar aanleiding 
van het overlijden van de 12-jarige Johan Tiecken in Neerbosch. In strijd met de waar-
heid vertelde hij de rechter dat hij elke dinsdagavond na de bidstond overleg had met 
de suppoosten, die toezicht hielden op de kinderen. Maar direct nadat tegen die verkla-
ring protest had geklonken, bond hij in: “Ik heb na de bidstond nu en dan raadgevingen 
gegeven aan het personeel”, klonk het toen.209 En zelfs bij die verklaring zijn vraagtekens 
te zetten, omdat niet iedereen zich dergelijke raadgevingen kon herinneren. Vervolgens 
kreeg Van ’t Lindenhout kritiek van de rechter omdat hij niet rechtuit durfde te zeggen 
dat hij nauwelijks overleg met zijn medewerkers had.

6.4 Het pedagogisch klimaat in Neerbosch
De uitgesproken protestants-christelijke signatuur van Neerbosch bepaalde het leefkli-
maat dat er heerste. Dat kwam onder meer tot uiting in de eenvoudige, standsgebonden 
opvoeding en in het self-help-systeem. Maar ook de grote omvang van de weesinrichting 
en de hiërarchische organisatiestructuur beïnvloedden het leefklimaat. Uiteindelijk moest 
alles bijdragen aan de doelstelling van de opvoeding van de kinderen, namelijk dat zij 
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zouden opgroeien in een liefdevolle leefomgeving die zoveel mogelijk moest lijken op een 
gezinssituatie. Dat zou volgens Van ’t Lindenhout de meeste garantie bieden dat de kinde-
ren een goed karakter zouden ontwikkelen.210 Alleen dan zouden ze gelovige, standsbe-
wuste leden van de maatschappij kunnen worden. Of en hoe die liefdevolle sfeer tot stand 
kwam, werd wel grotendeels bepaald door de mensen met wie de kinderen omgingen. 
Daarbij valt te denken aan de leidinggevenden in de huizen, de leerkrachten op de scholen, 
de helpsters op de meisjesgroepen en ook aan de vriendenkring van de kinderen. Met 
elkaar gaven zij vorm aan het pedagogisch klimaat in de weesinrichting.
Het handhaven van een gemoedelijke sfeer was voor Van ’t Lindenhout nauw verbonden 
aan de regel dat kinderen hun leidinggevenden dienden te gehoorzamen. Dat ze daad-
werkelijk gehoorzaamden, zag Van ’t Lindenhout daarbij niet zozeer als het gevolg van 
de sancties die op ongehoorzaamheid stonden, maar als een uitvloeisel van geloofsgroei. 
Gehoorzaamheid was een van de vruchten van een christelijke opvoeding, meende hij: 
“Ook mochten wij de kracht van het Evangelie bijzonder opmerken in de gehoorzaamheid 
en de christelijke beschaving der kinderen.”211

6.4.1 Een vertrouwelijke gezinssfeer
Een belangrijk gegeven dat de sfeer in Neerbosch bepaalde, was dat het een inrichting van 
wezen en halfwezen betrof. Veel kinderen misten hun ouders en dat was soms goed te 
merken, bijvoorbeeld onder de zieke kinderen in het ziekenhuis van de weesinrichting.212 
In de bronnen wordt door oud-Neerbosschers de heimwee en het missen van hun ouder-
lijk huis nauwelijks benoemd. Toch zal het verdriet van velen onder de oppervlakte altijd 
wel aanwezig zijn geweest en zal dat deels de sfeer in de weesinrichting hebben bepaald. 
Zelf schreef Van ’t Lindenhout er wel over. “Hoevele weezen hebben ons met tranen in de 
oogen verteld, hoe zij bij het sterfbed van hun vader of moeder hebben gezeten, die hun 
nog enkele woorden toespraken en zij toen zagen, hoe bleek dat gelaat werd, dat hen nog 
met een blijden glimlach of met een door tranen beneveld oog aanzag. Neen, dat verge-
ten zij niet; hoe arm de ouderlijke woning ook was, zij verloren er toch zoo veel aan. Zij 
hadden geen thuis meer.”213
Met dergelijke ervaringen in hun jonge leven kwamen de kinderen naar Neerbosch. Ze 
hadden het er in het begin dan ook vaak niet gemakkelijk, zoals de oud-Neerbosscher 
Koen Ringeling aan Van ’t Lindenhout schreef in 1893: “Als burgerjongen, flink uitgerust 
met de noodige kleeren enz. door mijn familie na den dood mijner ouders, er naar toe 
gebracht, was het in den beginne lang niet gemakkelijk er te gewennen, echter spoedig 
vindt men er zijn vriendjes.”214 Zoals hierboven bleek, werd de weesinrichting op den duur 
zo groot dat de kinderen te weinig persoonlijke aandacht kregen.215 Het zal het gevoel van 
eenzaamheid hebben versterkt; zeker wanneer ze er zonder broertjes en zusjes arriveer-
den. Van het bestaan van dergelijke gevoelens zullen de medewerkers van Neerbosch zich 
goed bewust zijn geweest. 
Om de zo gewenste veilige gezinssfeer in de weesinrichting te creëren, gebruikten Van 
’t Lindenhout en zijn medewerkers manieren die bij hun eigen persoonlijkheid pasten. 
Zang was daarbij voor velen een belangrijk middel. Door zingen te promoten, hoopte Van 
’t Lindenhout een “huiselijken, blijmoedigen geest onder zijne weezen te bevorderen”.216 
Timmerbaas Van Yperen stimuleerde bijvoorbeeld het zingen van de kinderen, ook onder 
het werk met de jongens die door hem werden opgeleid. “Daar werd gezaagd, gehamerd en 

daarbij hoorde men spoedig een lied zingen, want hij zeide tot zijne leerlingen: “Wil men 
goed werken dan moet men fluiten of zingen”, schreef Van ’t Lindenhout in zijn herinne-
ringen.217 Wat veel oud-Neerbosschers bijbleef waren de feesten in de weesinrichting en 
ook de verhalen die Van ’t Lindenhout soms op zaterdagavonden vertelde en die werden 
afgewisseld met zang. De jongens “vochten en stoeiden om het eerst in de school te 
komen, om toch maar vooraan te zitten”, herinnerde Ringeling zich naderhand.218 
Onder de meisjes vanaf 14 jaar probeerde vooral Marie Sipman de nodige gezelligheid te 
creëren, schreef Van ’t Lindenhout in 1914. ‘Tante Mietje’ had de gewoonte om na het huis-
houdelijk werk thee of koffie met hen te drinken. Ook leerde ze zichzelf orgel spelen en 
zong ze vaak met de meisjes. Volgens Van ’t Lindenhout konden meisjes altijd vrij met zijn 
schoonzus spreken, hadden ze voor haar geen geheimen en wist zij altijd hulp en raad.219 
“Tante Mietje was een lieve ziel”, zeiden meisjes uit Neerbosch volgens hem over haar. “Zij 
zag al het kwaad, dat we deden, maar vergaf ook spoedig, wanneer wij berouw toonden.”220
Dat er tussen sommige medewerkers en kinderen een vertrouwensband bestond, blijkt 
uit het feit dat aan oudere kinderen verantwoordelijkheid werd toegekend. Zo leidde Van 
Yperen oudere jongens op tot brandweerman. Die kwamen ook wel in actie bij branden 
buiten de weesinrichting. Op 2 november 1882 bijvoorbeeld tijdens een boerderijbrand 
dichtbij het dorp Neerbosch. “De brandspuit der Weesinrichting, met behulp der weesjon-
gens, was spoedig op de plaats des onheils, doch niettegenstaande de flinke hulp, werd het 
huis, hooi, stroo en 2 varkens een prooi der vlammen”, schreef de Provinciale Geldersche en 
Nijmeegsche Courant nog diezelfde dag. De jongens blusten er met de twee brandspuiten 
die in 1878 aan de weesinrichting waren geschonken.221 Zowel jongens als meisjes namen 
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in de praktijk verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld bij de zorg voor jongere kinderen of het 
’s nachts waken op de slaapzaal.

Wat de sfeer in Neerbosch anders heeft gemaakt dan die in sommige andere instel-
lingen, was dat er zowel jongens als meisjes woonden en dat de kinderen door mannen 
en vrouwen werden opgevoed. Daarin verschilde het overduidelijk met Nederlandsch 
Mettray. Daar woonden jongens die bijna uitsluitend met mannen hadden te maken. In de 
instellingen van Heldring waren het voornamelijk vrouwen die er de dienst uitmaakten. 
Datzelfde gold voor de rooms-katholieke instellingen die doorgaans door paters, fraters of 
nonnen werden geleid en waar co-educatie niet bestond.222
Het contact tussen mannelijk en vrouwelijk personeel was in Neerbosch officieel gebon-
den aan strenge regels. In de praktijk bestond wel gelegenheid die regels te ontduiken, 
want het toezicht op de medewerkers was slecht geregeld. Van ’t Lindenhout maakte zich 
zorgen over de soms botsende karakters onder hen. Daarom was het soms nodig, schreef 
hij in 1876, dat “er dagelijks een onder hen rondwandelt als vredebewaarder”.223 Een oud-
Neerbosscher constateerde 18 jaar later dat de onderlinge band tussen personeelsleden te 
wensen overliet. Juist personeelssamenkomsten zouden volgens hem die band kunnen 
verbeteren, maar, zoals we zagen, was Van ’t Lindenhout daartegen gekant.224
Het toezicht op de verhoudingen tussen ongehuwd personeel lag volgens Van ’t Linden-
hout op het bordje van zijn vrouw. Volgens hem had zij op dat vlak gelukkig gezegevierd, 
stelde hij in het In memoriam dat hij voor haar schreef.225 Daarmee verbloemde Van 
’t Lindenhout de werkelijke gang van zaken, want enkele maanden voor het overlijden 
van mevrouw Van ’t Lindenhout in april 1900 was juist gebleken dat ongehuwd personeel 
behoorlijk vrij met elkaar omging. Dat gebeurde in het bijzijn van de oudere meisjes en 
zonder dat de directie toezicht hield.226

Buitenstaanders over Neerbosch
Hoe de sfeer in Neerbosch op buitenstaanders overkwam, laat het eerder geciteerde artikel 
van Adriaan Gildemeester uit 1873 zien. Het bestuurslid van de Vereeniging in het Belang 
der Weezenverpleging was in dat jaar met een wat sceptische houding naar Neerbosch 
afgereisd, maar zijn gedachten daarover hadden “voor geheel andere indrukken” plaats-
gemaakt.227 Hem viel de ontspannen sfeer op die er heerste in vergelijking met andere 
weeshuizen die hij had bezocht. Over de kinderen schreef hij: “Zij worden hier opgenomen 
en gehouden uit liefde, niet uit dwang. Ze weten dat als ze willen, zij op eens weg kunnen 
gaan.”228 Ook kapitein De Bas viel in 1878 de gemoedelijke sfeer in het wezendorp op. Als 
voorbeeld daarvan schreef hij dat over het gedichtje dat hij bij de keuken had zien hangen: 
“… En elk diner, ’t is geen bedrog, Vindt gij als t’huis, ja beter nog”, met de ondeugende 
bijvoeging ‘Vooral dat van den meester’.”229
Iets kritischer was Gildemeesters medebestuurslid Modderman, maar ook hij uitte geen 
zware verwijten. Volgens Modderman zagen de kinderen er gezond uit, gedroegen ze zich 
ontspannen en getuigde de leefomgeving van orde. Wel constateerde hij dat de meeste 
speeltoestellen van de weesinrichting defect waren en “dat vele kinderen er druilerig 
uitzagen en zich schenen te vervelen”.230 Verder meende hij dat de kinderen het er goed 
leken te hebben, al was dat volgens hem niet beter dan in enig ander weeshuis en mogelijk 
zelfs slechter vanwege het hoge sterftecijfer onder de kinderen.231 De meningen van Gilde-

meester, De Bas en Modderman zijn voorbeelden dat niet alleen geestverwanten van Van 
’t Lindenhout de loftrompet over diens werk staken. Ook moderne hervormden, katholie-
ken deden dat, en ook, volgens Van ’t Lindenhout, de opperrabbijn van Nijmegen.232
Zoals gezegd werd de sfeer in de weesinrichting tijdens en na de Neerboschkwestie heel 
wat negatiever voorgesteld in veel media. Het spreekt ook bijna vanzelf dat het ideaal 
van een gemoedelijke, veilige leefsfeer zoals binnen een gezin niet in alle opzichten werd 
verwezenlijkt. Zo bestond bijvoorbeeld de praktijk dat oudere jongens kleinere mishan-
delden of hen als knechtje gebruikten.233 Ook hadden sommige medewerkers hun lieve-
lingetjes, die ze voortrokken boven anderen.234 Toch uitten de meeste oud-Neerbosschers 
zich tijdens de Neerboschkwestie tamelijk positief over hun leven in de weesinrichting. 
Of dat heel anders was dan bij andere instellingen, valt moeilijk te achterhalen. Over 
Nederlandsch Mettray kon Dekker slechts positief getoonzette brieven citeren, daar oud-
pupillen die niet over de opvoeding daar te spreken waren, achteraf niet aan de instelling 
schreven.235 Hetzelfde overkwam Van ’t Lindenhout en ook in Het Oosten citeerde hij 
vooral dankbare woorden van oud-Neerbosschers. Het is vooral aan de vele publicaties ten 
tijde van de Neerboschkwestie te danken dat ook minder positieve geluiden bewaard zijn 
gebleven. Maar een goede vergelijking met de ervaringen van kinderen in andere instellin-
gen is binnen het kader van deze studie niet te maken.

6.4.2 De verhouding tussen het personeel en de kinderen
Het pedagogisch klimaat in Neerbosch werd sterk bepaald door de onderlinge verhouding 
tussen medewerkers en kinderen. Sommige medewerkers waren in staat zichzelf voor 
de kinderen weg te cijferen, maar het opvoeden viel hen niet makkelijk. “Dit is een zeer 
zware taak, een moeilijk werk; het vereischt geduld en wijsheid”, schreef Van ’t Linden-
hout in 1882 over het werk van administrateur Arend Jan Bloemendal, die met assistentie 
van muziekleraar Arie Sneep de hoofdleiding over de jongens had.236 Ook de pedagogisch 
geschoolde onderwijzer Cornelis de Bruin vond de combinatie van zijn werk met het 
opzicht over de jongens bijzonder moeilijk.237 Er waren uiteraard kinderen die brutaal 
waren en níet gehoorzaamden en sommigen die wel eens stalen.238
Van ’t Lindenhout zelf propageerde een relatief milde opstelling, zagen we bij de beschrij-
ving van zijn pedagogische idealen. In het dagelijks leven in Neerbosch hielden zijn mede-
werkers zich daar niet altijd aan. Sommigen schroomden niet gebruik te maken van hun 
machtspositie. “… als hij over ’t andere personeel spreekt, komt er woede in zijn oog. Voor 
de geringste feiten werden hij en zijn kameraden opgesloten en onthield men hen zelfs 
water en brood. Hij is dan ook driemaal gevlucht”, verklaarde de advocaat van de 19-jarige 
oud-Neerbosscher Andries van Heerenveen tegenover de rechter.239 Dergelijke straffen 
deelden medewerkers vooral uit wanneer ze zich uit pedagogische onmacht niet tegen 
kinderen opgewassen voelden. Dat blijkt uit verhalen van getuigen die de Neerboschcom-
missie hoorde en las. De kinderen waren ook niet altijd lieverdjes. Zo ging de 17-jarige 
Gerrit Leeuwenhoek volgens zijn kornuiten geregeld op dievenpad: “Hij brak o.a. de kisten 
van andere kinderen open en stal geld van het expeditiekantoor.”240
Dat kinderen soms het bloed onder de nagels bij iemand vandaan haalden, leidde soms tot 
onbesuisde woede-uitbarstingen. Zo was er een schoolmeester die in een vlaag van drift 
een meisje een slag op haar hoofd gaf, terwijl hij toch bekend stond als een zachtaardig 
man.241 Over meester Van der Schuur, het hoofd van de lagere school van Neerbosch in 
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de jaren zeventig, schreef de eerder genoemde oud-Neerbosscher Pieter Kesler dat hij 
“een doodgoede man is en een uiterst zenuwachtig gestel heeft”.242 Daarmee wilde Kesler 
vooral aangeven dat een afranseling die Van der Schuur gegeven had meer te wijten was 
aan het wangedrag van de betreffende jongens dan dat de meester het zo slecht met de 
kinderen voor had gehad. 

6.4.3 Straffen
Tijdens de Neerboschkwestie gaf de onderzoekscommissie extra aandacht aan het 
strafklimaat in de weesinrichting. Dat was omdat Van Deth in zijn beide brochures veel 
voorbeelden van mishandeling had beschreven. Een van de conclusies van de commissie 
was dat in vergelijkbare gevallen verschillende straffen waren uitgedeeld, wat zou duiden 
op willekeur. Het was inderdaad vooral de “gemoedsstemming op dat oogenblik” die bij 
veel medewerkers bepaalde hoe streng ze strafte.243 Zoals uit de beschrijving van de Neer-
boschkwestie al bleek, waren veel meisjes vooral bang voor mevrouw Van ’t Lindenhouts 
strenge straffen. Het ontbrak haar aan pedagogische kwaliteiten die vrouwen normali-
ter waren aangeboren, oordeelde de onderzoekscommissie in 1894.244 Volgens sommige 
oud-Neerbosschers schroomde mevrouw Van ’t Lindenhout niet om te slaan. Toch waren 
veel andere meisjes vol lof over de directrice.245 In haar houding tegenover de meisjes had 
ze zich voor alles gehouden aan het standsbewuste doel van de opvoeding, schreef Van 
’t Lindenhout na haar overlijden ter verdediging van zijn vrouw. Dat was “dat ze niet tot 
Juffrouwen maar tot geschikte dienstmeisjes moesten worden opgeleid”.246 
Van ’t Lindenhout zelf had slechts summiere richtlijnen gegeven over wanneer en hoe 
kinderen straf moesten krijgen. Welke straf geschikt was, werd volgens hem vooral 
bepaald door de sekse en leeftijd van de kinderen.247 In een opsomming van zeven graden 
van strafoefening uit 1893, waren de straffen gelijk aan die ook in andere weeshuizen 
werden toegepast, bijvoorbeeld in de Heldringgestichten. Kinderen van 10 jaar en jonger 
waren nog te corrigeren met tamelijk eenvoudige middelen als in de hoek zetten en hen 
niet buiten laten spelen, meende Van ’t Lindenhout. Ook het spelen op het eergevoel 
werkte volgens hem doorgaans goed. Dat gebeurde bijvoorbeeld wanneer jonge kinderen 
op een mindere plaats aan de tafel werden gezet en hun als laatste eten werd gegeven. 
Daardoor werden ze tegenover de anderen behandeld als kleintjes.248 Tijdens het eten 
waren de tafels namelijk naar leeftijd geordend, zodat bij een lagere ordening een kind 
zich onder jongere kinderen bevond. Meisjes vonden het vooral erg om zondags in alle-
daagse kleding te moeten lopen. Ook dat was een straf die op het eergevoel werkte.249
Datzelfde gold voor het afknippen van lange haren en vlechten bij meisjes. Die straf werd 
toegepast bij zware vergrijpen als diefstal en “geheime samenkomsten” met jongens.250 De 
straf werd door meisjes “zeer gevreesd, niet omdat het ontsiert, maar omdat het onteert”, 
stelde de onderzoekscommissie. Ze keurde die praktijk streng af omdat de gestrafte 
meisjes “hun schande voortdurend met zich moeten ronddragen” en de herinnering bij 
anderen daardoor levend bleef.251 Van ’t Lindenhout erkende tegenover de commissie 
dat het afknippen van haren bij oudere meisjes inderdaad was voorgekomen, maar dat 
was, verzekerde hij in 1893, voor het laatst 14 jaar eerder gebeurd.252 Onduidelijk is of dat 
daadwerkelijk zo was. Wel gold als regel in Neerbosch dat meisjes onder de 15 jaar alleen 
kort haar mochten dragen. Maar dat was vooral uit gezondheidsoverwegingen, stelde Van 
’t Lindenhout tegenover zijn ondervragers.253 

In oplopende mate van strengheid waren de straffen op Neerbosch: “1 regels schrijven 
(voor schoolgaanden), 2 zondags met het daagsche pak loopen; 3 niet mede uit wandelen 
gaan; 4 inhouden van weekgeld (voor arbeidenden); 5 lijfstraffen; 6 provoost [isoleercel]; 
7 wegzenden (voor grooten).”254 Alleen wanneer andere straffen niet hielpen kwam bij 
jongens de stok eraan te pas en alleen in uitzonderlijke gevallen gebeurde dat volgens Van 
’t Lindenhout in het openbaar.255 
Uit de stijgende reeks die de strafmaat weergeeft, blijkt dat lijfstraffen eerder werden 
toegediend dan dat jongens werden opgesloten in een cachot, of ‘provoost’, zoals Van 
’t Lindenhout dat noemde. Anders dan over lijfstraffen was de onderzoekscommissie niet 
bepaald kritisch over het gebruik van dit cachot. Ook niet nadat Van ’t Lindenhout, na dat 
aanvankelijk te hebben ontkend, tegenover haar erkende dat het wel eens was voorge-
komen dat jongens twee dagen opgesloten waren geweest. De onderzoekscommissie viel 
daar niet over, omdat het cachot volgens haar tamelijk “licht en luchtig” was.256

6.4.4 Lijfstraffen
Evenmin als van het gebruiken van het cachot, werd in Neerbosch afstand genomen van 
het gebruik van lijfstraffen. Ook de leden van de Neerboschcommissie vonden lijfstraf-
fen te tolereren, tegen de gangbare opinie in.257 Alleen de voorzitter van de hygiënische 
subcommissie, professor Van Overbeek de Meyer, veroordeelde, in een naschrift dat in het 
Neerboschrapport werd opgenomen, alle lichamelijke strafoefening.258 De commissie zelf 
concludeerde uiteindelijk dat “er betrekkelijk zelden op Neerbosch gestraft wordt”.259 Het 
vóórkomen ervan ontkende ze niet, maar ze liet het bij een kritische noot aan het adres 
van Van ’t Lindenhout op dit punt door te vermelden dat “de directeur de zaak trachtte te 
vergoelijken”.260
De reden waarom Van ’t Lindenhout het uitvoeren van lijfstraffen probeerde te bagatel-
liseren, was mogelijk omdat bekendwording ervan verder afbreuk zou kunnen doen aan 
het toch al beschadigde imago van de weesinrichting en van hemzelf. Ook besefte hij dat 
hij op dit punt een uitzonderingspositie innam in de samenleving. Aan zijn relativerende 
woorden voegde hij ook een andere verklaring toe. Dat er in Neerbosch betrekkelijk weinig 
werd gestraft, was volgens Van ’t Lindenhout namelijk vooral te danken “aan den mach-
tigen invloed van den godsdienst”.261 Door de goede, christelijke levenswandel van zowel 
medewerkers als kinderen, meende hij, hoefde er relatief weinig te worden gestraft. Ook 
diverse oud-Neerbosschers stelden achteraf dat lijfstraffen die ze hadden ondergaan niet 
te streng en vaak gerechtvaardigd waren geweest.262 “Men wordt alleen gestraft, als men 
het verdiend heeft, doch nimmer mishandeld”, vatte de commissie een schrijven van een 
oud-Neerbosscher aan haar samen.263 Daar stonden heel andere getuigenissen van oud-
pupillen tegenover: “Een van de oppassers beult de weezen”.264
Het toedienen van lijfstraffen ontaardde inderdaad soms in mishandeling. Dat bleek al 
uit de veroordelingen in 1894 van de onderwijzers De Bruin, Van Geelen, Van Houten en 
opzichter Sies. Dat dergelijke mishandelingen konden plaatsvinden, weet de onderzoeks-
commissie aan het gebrekkige toezicht op het personeel als gevolg van de grote omvang 
van de weesinrichting. Deze eigenrichting onder het personeel werd nog eens versterkt 
doordat Van ’t Lindenhout vanaf de jaren tachtig steeds vaker afwezig was.265 Daarbij 
kwam dat er voor de medewerkers geen duidelijke regels bestonden over wat wel en niet 
geoorloofd was bij straffen.
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6.4.5 Het overlijden van Johan Tiecken
Duidelijke regels over welke straffen wel en niet geoorloofd waren, kwamen er ook na 
afloop van de Neerboschkwestie niet direct. Daarvoor waren nieuwe onthullingen nodig 
over praktijken in de weesinrichting. Dat gebeurde toen in 1899 in het nieuws kwam dat 
Johan Tiecken op 19 augustus 1899 in Neerbosch was overleden. Tiecken was acht jaar 
eerder, op 16 november 1891, met twee broers vanuit Angerlo naar de weesinrichting geko-
men, nadat hun vader was overleden.266 De jongen overleed nadat, en mogelijk doordat, 
hij was geslagen door twee medewerkers van Neerbosch. Dat waren de 26-jarige suppoost 
Cornelis Lak en de 33-jarige helpster Flora Drektraan.267 Tijdens de rechtszaak bleek dat 
zowel Lak als Drektraan vaak kinderen sloegen. Daaronder waren jongens én meisjes, 
ondanks Van ’t Lindenhouts uitdrukkelijke verbod van dat laatste. Onderdirecteur Jacob 
van ’t Lindenhout had Lak expliciet toestemming verleend om te slaan wanneer hij dat 
nodig achtte. Van enige controle op de strafuitoefening was geen sprake.268
Via de predikant van Tieckens moeder was de zaak nog in augustus 1899 terecht gekomen 
bij de rechter-commissaris in Arnhem. Het gerechtshof opende direct het onderzoek. Dat 
gaf uiteindelijk geen uitsluitsel of er een verband bestond tussen het slaan van Tiecken 
door Lak en Drektraan en het overlijden van de jongen. Tiecken was op dat moment 
namelijk al ziek. In zijn uitspraak hield de rechter er rekening mee dat Lak en Drektraan 
het toezicht hadden gehad over teveel kinderen om hun taak goed te kunnen uitvoeren 
en dat in Neerbosch slaan vaker voorkwam en oogluikend werd toegestaan. Desondanks 
werden de verdachten veroordeeld tot tien gulden boete of tien dagen hechtenis.269 
Wat de zaak extra pijnlijk maakte voor Neerbosch, was dat het verhaal ging dat directie en 
bestuur de zaak aanvankelijk in de doofpot hadden gestopt. Daar heeft het inderdaad de 
schijn van. Uit de bestuursnotulen blijkt dat Van ’t Lindenhout het overlijden van Tiec-
ken meldde op de eerstvolgende bestuursvergadering, die van 1 september 1899. Wat hij 
daarbij niet vertelde, was dat er mogelijk sprake was geweest van mishandeling.270 Tijdens 
de rechtszaak stelde Jacob van ’t Lindenhout aanvankelijk dat hij geen extra onderzoek 
had gedaan naar de gebeurtenissen, omdat hij meende dat de politie dat zou doen. Dat 
was een leugen, bleek later, want de politie had geen extra onderzoek uitgevoerd omdat 
huisarts De Blécourt, de geneesheer-directeur van de weesinrichting, had gesteld dat het 
een normaal sterfgeval betrof. Jacob wist dat. Bovendien probeerden Van ’t Lindenhout 
en zijn zoon Jacob tijdens de rechtszaak veel zaken waarmee ze werden geconfronteerd, 
te bagatelliseren. De president van de rechtbank, mr. Dirk Rijnhard Bernhard baron van 
Lynden (1847-1916), en ook de substituut-officier van justitie, Godefridus van Hugenpoth 
tot Aerdt, prikten geregeld Van ’t Lindenhouts beweringen door. Zo vond Van Lynden 
het “een bespotting” dat Van ’t Lindenhout stelde dat het aan iedereen verboden was 
te slaan.271 Dat de substituut-officier van justitie Van ’t Lindenhouts collega was in de 
Centrale Commissie voor de Statistiek, maakte de rechtszaak voor Van ’t Lindenhout extra 
pijnlijk.272 Naar buiten toe erkende Van ’t Lindenhout geen schuld. Uit zijn commentaar 
in Het Oosten op de veroordeling van Lak en Drektraan, blijkt slechts voor de zeer goede 
verstaander dat hij ook zelf mogelijk blaam trof. Het grote verwijt legde hij bij de veroor-
deelden, inmiddels oud-medewerkers van de weesinrichting.273

Gevolgen voor Neerbosch
Voor Neerbosch hadden de geruchten over het toedekken van het gebeuren rond Tiecken 
vervelende consequenties. Er werden namelijk vraagtekens gezet bij de betrouwbaarheid 
van de leiding. Dat gebeurde tot in de Tweede Kamer toe tijdens de behandeling van de 
Kinderwetten in 1901.274 Een ander gevolg was dat er in de pers opnieuw een discussie 
losbarstte over Neerbosch. Er verschenen ingezonden stukken en opnieuw een brochure. 
De auteur daarvan, de schrijfster Nahuys, schilderde daarin de praktijken in Neerbosch in 
zwarte tinten.275
De affaire-Tiecken leidde daarnaast tot een vakinhoudelijke discussie in het Tijdschrift voor 
Armenzorg, een vakblad over “weldadigheidsaangelegenheden” dat voor het eerst in janu-
ari 1900 verscheen en waarin ook over de zorg voor arme en verwaarloosde kinderen werd 
geschreven.276 De discussie ging allereerst over de vraag hoe en in welke mate lijfstraffen 
mochten worden toegepast. Dát het af en toe nodig was om een tik uit te delen, daarover 
verschilden de auteurs van diverse ingezonden artikelen niet van mening. De directeur 
bleef vasthouden aan zijn eens ingenomen en in de praktijk gevormde standpunt, dat 
lijfstraffen als uiterste middel geoorloofd bleven. Het was tenslotte God zelf die dat in de 
Bijbel had bepaald: “De tucht wordt ons in Gods Woord bevolen”, zo verantwoordde hij 
zich daarvoor drie jaar later, in 1902, “en wie de tucht bij de opvoeding der kinderen niet 
handhaaft, verwaarloost de kinderen aan hem toevertrouwd”.277 De vraag was alleen, zag 
ook Van ’t Lindenhout in, hoe die tucht dan het beste kon worden geoefend. Ondertussen 
werd over hem en Neerbosch naar aanleiding van deze discussie geschreven in termen als 
“het weerzinwekkende gesticht” en “den weinig sympathieken” Van ’t Lindenhout.278
Aan de discussie over lijfstraffen naar aanleiding van het overlijden van Johan Tiecken, 
werd in 1900 in het Tijdschrift voor Armenzorg direct de vraag gekoppeld naar de nood-
zaak van staatstoezicht op weesinrichtingen. Dat was volgens de Utrechtse hoogleraar 
strafrecht prof. mr. David Simons (1860-1930) na deze kwestie onontkoombaar.279 Het 
was Willem Hovy, evenals Simons medewerker aan het tijdschrift, die het in deze zaak 
voor de weesinrichting opnam. Hovy stelde als reactie op Simons dat geen staatstoezicht 
niet hetzelfde is als géén toezicht.280 Ook twee andere leden van de onderzoekscommis-
sie namen deel aan de discussie. Naast Hovy waren dat Frederik van Aylva baron van 
Pallandt, die de brochure van Nahuys bekritiseerde, en het liberale parlementslid Hubert 
de Kanter. De laatste was kritischer over de praktijken in de weesinrichting dan Van 
’t Lindenhouts vrienden Hovy en Van Aylva van Pallandt.. Evenals tijdens de Neerbosch-
kwestie het geval was geweest, werd in de kwestie Tiecken het oordeel over Neerbosch 
mede bepaald door de relatie van mensen tot Van ’t Lindenhout. 

Een direct gevolg voor Neerbosch van het overlijden van Johan Tiecken was dat diverse 
kinderen uit Neerbosch werden weggehaald.281 Daarnaast legde het bestuur eind januari 
1900 officieel vast dat niemand anders dan de directeur lijfstraffen mocht uitdelen. Dat 
besluit viel na een felle discussie over een voorstel van Constantijn Willem Graaf van 
Limburg Stirum (1836-1905) om het toepassen van lijfstraffen helemaal af te schaffen. 
Zelf stelde Van Limburg Stirum sr. dat hij van lijfstraffen “een verklaard tegenstander 
is, terwijl er genoeg andere straffen zijn waardoor ‘slaan’ niet nodig is”.282 Jacob van 
’t Lindenhout, die het uitvoeren van lijfstraffen van zijn vader had overgenomen, stelde 
het tegenovergestelde. “Zonder kastijding ziet hij geen kans met de jongens klaar te 
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komen en de voorbeelden zijn velen dat een pak op het zitvlak toegediend, na een gemoe-
delijk woord, uitsteekende uitwerking had en den kwaadwillige tot beterschap bracht”, 
zo luidden de bestuursnotulen van 26 januari 1900.283 En zo werd besloten. Van Limburg 
Stirum sr. liet in de notulen optekenen dat hij tegen dit besluit was.
Een andere maatregel van het bestuur was dat het een aantal instructies vaststelde waar-
aan medewerkers zich dienden te houden.284 Het opstellen van een dergelijke instructie 
was een van de aanbevelingen geweest van de onderzoekscommissie inzake Neerbosch in 
1894, maar die aanbeveling had Van ’t Lindenhout naast zich neergelegd. Hij had zich zelfs 
laatdunkend uitgelaten over adviezen die hij van de onderzoekscommissie had gekregen. 
“Wat de straffen betreft, geen klap mocht ooit gegeven worden, want een commissielid 
had eens in zijn jeugd een klap gehad en die had in zijn hart een gevoel van wrok achterge-
laten”, had hij in juni 1894 tijdens een vergadering in Zetten verklaard.285
Dat in het voorjaar van 1900 alsnog instructies voor het personeel het licht zagen, was dus 
een ander gevolg van het gebeuren rond Tiecken.286 Die instructies bepaalden onder meer 
wanneer men welke straffen mocht uitdelen en dat medewerkers bij ernstige vergrijpen 
de directie moesten inschakelen.287 Al deze instructies begonnen met de bepaling dat 
de medewerkers door goed voorbeeldgedrag de zedelijke opvoeding van de kinderen 
moesten bevorderen. Dat moest onder meer blijken uit trouwe zondagse kerkgang in de 
Wezenkapel.288 Dergelijke regels waren vergelijkbaar met die sinds 1895 in Nederlandsch 
Mettray van kracht waren. Ook daar vervulde het personeel voor alles een voorbeeldfunc-
tie ten opzichte van de jongens en moesten medewerkers “een pedagogisch voorbeeld zijn 
van fatsoenlijk leven”.289 Voor het personeel van Neerbosch bestond met de invoering 
van de instructies in ieder geval meer duidelijkheid over wat er van hen officieel werd 
verwacht.290 

6.4.6 Seksueel misbruik
Machtsmisbruik richting kinderen kwam in Neerbosch niet alleen voor bij straffen, maar 
ook op seksueel vlak. Tot vervolging ervan kwam het nooit. Dat kwam doordat er een 
taboe bestond rond dit onderwerp en doordat seksueel misbruik moeilijk te bewijzen viel, 
zelfs wanneer er sprake was van verkrachting. Onder de Code Pénal, het Franse Wetboek 
van Strafrecht dat in 1810 door Napoleon in Nederland was ingevoerd, werd vanaf 1811 
alleen tot vervolging overgegaan wanneer er sprake was van verkrachting met geweld-
pleging. Vaak bestond er verschil van mening over wanneer daar precies sprake van was. 
In het nieuwe Wetboek van Strafrecht uit 1886, werden volwassenen die onzedelijkheid 
hadden bedreven met kinderen tot 12 jaar daarom standaard vervolgd, ook wanneer er 
geen sprake was geweest van geweldpleging. Wanneer kinderen ouder waren, werden 
volwassenen alleen vervolgd wanneer er sprake was van verkrachting, maar dat moest dan 
wel worden bewezen. Dergelijke bewijsvoering was in de negentiende eeuw erg moeilijk, al 
werden vanaf 1860 scheikundigen of apothekers ingezet om microscopisch onderzoek te 
verrichten. Door het taboe dat rond seksualiteit bestond, werd er weinig over gesproken 
en werd er zelden aangifte gedaan. Wanneer seksueel misbruik, waaronder verkrachting, 
wel bewezen werd, kon de dader veroordeeld worden tot enkele jaren gevangenisstraf.291
Vanaf de start van de weesinrichting deed Van ’t Lindenhout er alles aan om te voorko-
men dat er zwangerschappen ontstonden, zowel onder de meisjes als onder het onge-
huwd personeel. Hij vaardigde daarom strenge regels uit om seksuele toenadering tussen 

jongens of volwassen mannen en de oudere meisjes te voorkomen. Zij mochten niet 
afzonderlijk met elkaar spreken, ook niet onder het mom van geestelijke gesprekken. “’t Is 
de mannen niet geoorloofd afzonderlijke gesprekken met de oudste meisjes te houden ook 
niet op godsdienstig gebied”, schreef hij in 1902. 292 Die regel gold zowel voor medewerkers 
van de weesinrichting als voor mannelijke familieleden. Wie zijn geheimen wilde delen, 
moest zijn toevlucht maar bij God zoeken. “De Heere God moet het zijn en blijven, aan 
Wien men de geheimenissen van zijn hart openbaart.”293
De Neerboschcommissie constateerde in 1894 dat er desondanks sprake was geweest van 
seksueel misbruik in Neerbosch. Ook al beweerde Van ’t Lindenhout het tegendeel.294 
Enkele oud-Neerbosschers hadden er in brieven aan de onderzoekscommissie melding van 
gemaakt. De eerste melding betrof twee onderwijzers die over de schreef waren gegaan. 
De ene had “op zijn knieën vergiffenis” gevraagd en had die gekregen. De ander, die in 
1882 een meisje misbruikt had, was intussen van de weesinrichting vertrokken.295 Beide 
zaken waren ten tijde van de Neerboschkwestie verjaard en strafrechtelijke vervolging was 
daarom niet meer mogelijk. Daarnaast was er de kwestie in het rijtuig geweest met Van 
’t Lindenhout zelf, maar die zaak werd door de commissie afgedaan als niet te bewijzen.
De Neerboschcommissie nam het Van ’t Lindenhout kwalijk dat de tweede onderwijzer 
niet ontslagen was, maar gewoon had mogen aanblijven. En dat terwijl Van ’t Linden-
hout van het misbruik op de hoogte was geweest. “In dit opzicht eischt het belang der 
weezenbevolking groote gestrengheid”, stelde ze, “en toegeeflijkheid of meewarigheid 
van den kant der directie vinden wij hier zeer misplaatst”.296 Uit deze geschiedenis blijkt 
dat Van ’t Lindenhout tegenover bekenden in zijn eigen omgeving soms erg terughou-
dend optrad. Dat verwijt was vaker te horen. Hij zou eerder te “zachtmoedig” dan te hard 
zijn geweest.297 Hij hield liever mensen te vriend dan dat hij ze weersprak. Maar in zijn 
schriftelijke uitingen blies hij wel hoog van de toren over veronderstelde misstanden in de 
samenleving.
Uitgebreid onderzoek naar seksueel misbruik in Neerbosch heeft de onderzoeksommissie 
niet gedaan. Dat hoorde volgens haar niet tot haar taak. Tegelijk twijfelde ze er nauwe-
lijks aan dat een grondig onderzoek meer zaken aan het licht zou hebben gebracht. Maar 
vooralsnog was haar bevinding dat het er, wat het voorkomen van ontucht in de weesin-
richting betreft, “verrassend gunstig” uitzag.298

6.5 Conclusies
In zijn pedagogische denkbeelden leunde Van ’t Lindenhout sterk op inzichten van 
orthodox-protestantse pedagogen uit de negentiende eeuw. Vooral van Heldring en Müller 
heeft hij veel overgenomen. Met beiden sprak hij over opvoedkundige vraagstukken. Via 
hen onderging hij de invloed van Wichern en Francke. Zijn geloofsovertuiging verklaart 
waarom Van ’t Lindenhout sterk rekening hield met de macht van de zonde in het leven 
van kinderen en volwassenen. Dat hij in het uiterste geval een gedoseerde toepassing 
van lijfstraffen accepteerde, is ook uit die geloofsovertuiging te verklaren. Veel van zijn 
opvoedkundige inzichten werden ook breder in de maatschappij gedragen, bijvoorbeeld de 
bewuste keuze voor een sobere, standsgebonden opvoeding en het stimuleren van liefde 
voor het Oranjehuis. Ook de aandacht voor het eigen karakter van kinderen en de grote 
rol van godsdienst in de opvoeding waren uitgangspunten die in de samenleving breed 
werden gedeeld.
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In tegenstelling tot het verlicht-protestantse opvoedingsideaal, dat draaide om de deugd, 
hield Van ’t Lindenhout vast aan het orthodox-protestantse primaat van de geloofsopvoe-
ding. De kinderen uiteindelijk tot een keuze voor God brengen, stond voor hem centraal. 
De hele weesinrichting zag hij allereerst als instrument voor zending en evangelisatie. 
Daarin volgde hij de inzichten over Inwendige Zending zoals Wichern en Heldring die 
hadden ontwikkeld.

Naast de invloed die hij van anderen onderging, koerste Van ’t Lindenhout sterk op wat 
zijn eigen ervaringen hem leerden en wat praktisch haalbaar was. Ook daarin past hij 
in zijn tijd, want veel orthodox-protestanten moesten weinig hebben van pedagogische 
theorie. De praktijk leverde hem bruikbare inzichten op die soms getuigen van een scherp 
inzicht in de verschillende karakters van kinderen. Zo had hij duidelijk aandacht voor 
de ontwikkelingsfase waarin een kind zich bevond, waarmee hij aansluiting vond bij De 
Liefde en Heldring, maar ook bij Fröbel en anderen. Ook het self-help-systeem in Neer-
bosch en de erkenning van het belang van een eigen kledingkeuze voor oudere meisjes, 
waren uit praktische noodzaak geboren. Pas achteraf dichtte hij daar samen met zijn 
vrouw een pedagogische meerwaarde aan toe die getuigt van een creatieve geest. Deze 
aanpak droeg voor hem wel bij aan het ideaal van het leven als een huisgezin dat hij deelde 
met veel tijdgenoten. Maar dat ideaal viel vanwege de grootte van de weesinrichting 
nauwelijks te verwezenlijken.
Zijn keuze voor een grote weesinrichting is het belangrijkste punt waarop de invloed van 
Müller bij Van ’t Lindenhout naar voren komt. Evenals Müller stelde hij dat het Gods 
wil was dat de weesinrichting steeds groter zou worden. Daarmee wilde hij voorkomen 
dat kinderen in, volgens hem, ongeschikte, onchristelijke pleeggezinnen terecht zouden 
komen. Daarnaast bood een grote instelling vooral jongens een grotere diversiteit aan 
opleidingsmogelijkheden. In de praktijk bleek dat laatste inderdaad zo te werken, gezien 
het groeiende aantal ambachtsopleidingen in Neerbosch. Maar de snelle, aanhoudende 
groei van het kinderdorp had op den duur ook negatieve effecten. Dat blijkt bijvoor-
beeld uit het gebrek aan aandacht voor nieuwe kinderen en de slechte hygiëne begin 
jaren negentig.

Opvoedingsklimaat
Het opvoedingsklimaat in Neerbosch werd deels bepaald door de hiërarchische structuur 
en de dominante positie die de familie Van ’t Lindenhout daarbinnen innam. Veel mede-
werkers stamden uit de lagere standen en onder hen bevonden zich diverse oud-Neer-
bosschers. Ook geschoolde medewerkers stonden ten opzichte van de Van ’t Lindenhouts 
in een gezagsverhouding. Met de medewerkers zelf onderhield Van ’t Lindenhout vanaf 
de jaren tachtig minder contact, naarmate hij meer activiteiten buiten de weesinrichting 
ontplooide. Dat leidde ertoe dat het toezicht op het personeel verslechterde en dat was 
een van de oorzaken van kindermishandeling in Neerbosch. Van de oproep om na 1894 
het toezicht te verbeteren, trok Van ’t Lindenhout zich weinig aan, waardoor kindermis-
handeling bleef bestaan.
Wanneer hij zich aangevallen voelde, zochten zowel Van ’t Lindenhout als zijn zoon soms 
hun toevlucht tot mooipraterij en rond de kwestie Tiecken zelfs tot expliciete leugens. 
Ook de relatie met de kinderen was niet altijd zo goed als Van ’t Lindenhout deed voorko-

men. Toch waren er, zo blijkt uit de beschrijving van de Neerboschkwestie in hoofdstuk 1, 
veel oud-Neerbosschers die goede herinneringen aan hem hadden.
Het risico op misstanden in Neerbosch werd nog eens vergroot door de getalsmatige 
wanverhouding tussen medewerkers en kinderen. Terwijl die in Neerbosch één op dertig 
was, waren die verhoudingen in vergelijkbare instellingen in dezelfde tijd tussen de één 
tot tien en in ’s Heeren Loo zelfs één op vijf. De oorzaak hiervan was niet alleen dat Van 
’t Lindenhout de personeelskosten wilde beperken. Ook belangrijk was dat hij niet het 
aantal medewerkers van belang vond, maar vooral hun gedrevenheid en betrokkenheid bij 
het werk. Met die instelling onderschatte hij het risico van een te dichtbevolkte inrichting 
en overschatte hij de capaciteiten van zijn medewerkers. Dat blijkt onder meer doordat hij 
overvallen lijkt te zijn geweest door de gevallen van kindermishandeling ten tijde van de 
de Neerboschkwestie en door de dood van Johan Tiecken in 1899. Hij lijkt te veel kracht te 
hebben toegedicht aan zijn eigen godsdienstige overtuiging en opvoedkundige idealen.
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  De kinderen van Neerbosch

Kinderen op de speelplaats van Neerbosch rond 1895.  (Foto Wilhelm Ivens, Nijmegen; Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

Hoofdstuk 7
De kinderen van Neerbosch

Ondanks herhaalde uitbreidingen van de weesinrichting moest Van ’t Lindenhout gere-
geld kinderen weigeren vanwege ruimtegebrek. Volgens zijn eigen zeggen, viel hem dat 
moeilijk omdat “de nood der weezen, voor welke plaats gezocht werd in de Weesinrich-
ting, zóó zwaar op het hart weegt”, zo schreef hij in Het Oosten in 1882.1 Daarom duurde 
het soms enige tijd voordat hij de moed had verzameld om een afwijzing te versturen. 
Nieuwe kinderen kon hij in dergelijke situaties pas opnemen wanneer er plaatsen vrijkwa-
men, maar hoeveel dat er waren, varieerde van jaar tot jaar. Dat werd vooral bepaald door 
het aantal jongens en meisjes van wie, in de ogen van Van ’t Lindenhout, de opvoeding 
was voltooid, het aantal kinderen dat kon terugkeren naar familie en hoeveel kinderen er 
overleden. Er waren weken dat er geen enkel nieuw kind arriveerde, zoals in februari 1885, 
terwijl er op andere dagen wel tien tegelijk binnenkwamen, zoals op 1 juli dat jaar: vier 
kinderen uit een gezin in Lienden (bij Buren), twee uit een gezin in Den Helder en vier uit 
een gezin in Loosduinen, een tuindersdorp bij Den Haag.2
Welke kinderen naar Neerbosch kwamen, werd bepaald door het toelatingsbeleid van 
de weesinrichting. Vanaf de start in 1863 was het Van ’t Lindenhout die dat bepaalde, en 
in de jaren daarna af en toe aanpaste. Maar waar kwamen zij vandaan en welke sociale 
achtergrond hadden zij? Om dat te achterhalen ga ik allereerst in op de officiële toelatings-
criteria die Van ’t Lindenhout hanteerde, en onderzoek daarna of hij die ook daadwerke-
lijk toepaste. Daarnaast beschrijf ik uit welke provincies en plaatsen kinderen afkomstig 
waren en wie de bemiddelaars waren tussen de (familie van de) kinderen en Neerbosch. 
Waren ze bijvoorbeeld grotendeels afkomstig uit de dorpen en steden waar Van ’t Linden-
hout zijn netwerk had? Dan zou een verband met de protestants-christelijke signatuur 
van de weesinrichting kunnen worden gelegd. Een specifieke groep die aandacht verdient 
zijn kinderen met beperkingen. Eind jaren zeventig nam Van ’t Lindenhout het initiatief 
tot het oprichten van een nieuwe, gespecialiseerde instelling voor onder meer blinde en 
epileptische kinderen en kinderen met verstandelijke beperkingen. Maar waarom streefde 
hij dat na? Ook hierin bestaat mogelijk een verband met de signatuur van de wees-
inrichting.
Het meest onderscheidende kenmerk van Neerbosch in vergelijking met andere instellin-
gen voor wezen en verwaarloosde kinderen, lijkt de co-educatie te zijn geweest.3 Daardoor 
konden broertjes en zusjes, die door het verlies van hun ouders al veel ellende hadden 
meegemaakt, min of meer bij elkaar blijven. Vandaar dat ik hier extra aandacht aan 
schenk. Het is wel de vraag of die co-educatie in Nederland zo uniek was als Van ’t Linden-
hout het deed voorkomen.4 En beïnvloedde die het opvoedingsklimaat in de weesinrich-
ting zo positief als hij stelde?
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7.1 Het toelatingsbeleid van Neerbosch
De kinderen voor wie Van ’t Lindenhout zich wilde inzetten, waren in eerste instantie 
wezen die, om wat voor reden dan ook, in geen enkel weeshuis konden worden opgeno-
men. Daarnaast moesten ze arm zijn, wat inhield dat familieleden de kinderen niet zelf 
konden onderhouden en dat armbesturen, diaconieën of andere voogden geen geschikte 
plek voor het kind konden vinden.5 Begin 1865 hanteerde Van ’t Lindenhout vier toela-
tingsvoorwaarden. De eerste was dat ze arm moesten zijn en de tweede dat ze in geen 
enkele andere instelling terecht konden. In navolging van George Müller stelde Van 
’t Lindenhout als derde toelatingsvoorwaarde dat kinderen die in Neerbosch mochten 
wonen, uit een wettig huwelijk geboren moesten zijn. De reden daarvoor was dat hij door 
zijn werk niet wilde meewerken aan prostitutie. Voor kinderen vanaf één jaar oud verviel 
die voorwaarde, maar waarom dat was, kunnen we slechts gissen, daar Van ’t Lindenhout 
de reden ervoor niet vermelde.6 Van de voogden van de kinderen werd tenslotte verlangd 
dat “vrijwillig en schriftelijk bewijs wordt gegeven, dat de weezen wat hunne opvoeding 
aangaat geheel aan ons worden toevertrouwd”.7 Waarschijnlijk stelde hij die voorwaarde 
vanwege de bijna onbeperkte wettelijke macht die voogden en familie over weeskinderen 
hadden.8 Alleen door bevoegdheden volledig aan de weesinrichting over te dragen, kon 
Van ’t Lindenhout er van op aan dat hij de kinderen naar eigen inzichten mocht opvoeden.
Tien jaar later was het aantal toelatingsvoorwaarden uitgebreid en meer gespecificeerd om 
mogelijk misbruik van de weesinrichting te voorkomen. Twee voorbeelden: In 1875 stelde 
Van ’t Lindenhout expliciet als voorwaarde voor opname van kinderen dat hun beide 
ouders overleden moesten zijn. En terwijl in 1865 nog was bepaald dat alle arme kinderen 
gratis werden opgenomen, werd in 1875 expliciet vermeld dat die toezegging alleen gold 
voor kinderen voor wie diaconie, gemeentebestuur of voogden niets konden bijdragen. 
Mocht achteraf blijken dat kinderen waren gestuurd “om zich ten koste der Inrichting te 
verrijken”, dan zou het bestuur kunnen besluiten hen terug te sturen.9 De aanleiding om 
deze voorwaarde op te nemen, was dat diaconieën en gemeenten volgens Van ’t Linden-
hout kinderen naar Neerbosch stuurden “ten voordeel van hun kas”.10 En dat terwijl ze 
best in staat waren financieel zorg te dragen voor de kinderen. Vanwege die praktijk werd 
vanuit Neerbosch vanaf 1885 steeds vaker onderzocht of een aangemeld kind toch niet in 
de eigen woonplaats of door familie kon worden opgevangen en de opvoeding door hen 
bekostigd kon worden. Wanneer een dergelijk onderzoek niet vanuit Neerbosch zelf kon 
worden gedaan, werd dat overgedragen aan de Friese huisschilder Japik Nieuwland (1825-
1900), een vriend van Van ’t Lindenhout uit Heeg.11
In januari 1890 hoefde het bestuur van de weesinrichting dankzij Nieuwlands inspan-
ningen, stelde van ’t Lindenhout, alleen nog maar kinderen op te nemen voor wie 
armenbesturen, familieleden of diaconieën deels bijdroegen in de verpleegkosten.12 Maar 
helemaal tevreden met de houding van veel diaconieën werd hij nooit. Tot het einde van 
zijn directeurschap bleef hij namelijk de klacht uiten: “Men predikt van den kansel: “Het 
einde aller dingen is nabij, alle elementen zullen brandende vergaan,” en onder den kansel 
beraadslaagt men er maar al te dikwerf over tot welken lagen prijs men ouderlooze kinde-
ren onder dak kan brengen.”13 Dat Van ’t Lindenhout op dit punt zo fel van leer trok, komt 
doordat het de kern van zijn levenswerk betrof: de opvang van arme kinderen voor wie 
geen andere opvang bestond. Alleen wanneer er echt geen financiële steun mogelijk was 

door diaconie of armbestuur, meende Van ’t Lindenhout, mocht hij een beroep doen op 
financiële gunsten van zijn achterban. 

7.1.1 Verwaarloosde kinderen
Kinderen die in Neerbosch werden opgenomen moesten niet alleen arm zijn, maar vanaf 
de jaren zeventig ook verwaarloosd. Verwaarloosd was een kind volgens Van ’t Lindenhout 
wanneer het grof taalgebruik hanteerde, agressief optrad, stal, lichamelijk verwaarloosd 
was, op lagereschoolleeftijd nog nauwelijks kon lezen, schrijven en rekenen, zich op 
seksueel vlak misdroeg, en bovendien geen flauw benul had van het christelijke geloof en 
zelden of nooit een kerk had bezocht.14 Daarmee hanteerde Van ’t Lindenhout vergelijk-
bare criteria als zijn tijdgenoten om te bepalen of een kind al dan niet verwaarloosd was. 
Dat waren het ontbreken van godsvrucht, ijver, tucht en respect voor hoger geplaatsten en 
overheden.15 De eerste kinderen die in het weeshuis aan de Lange Brouwerstraat werden 
opgenomen, voldeden grotendeels aan die criteria, zo blijkt uit zijn circulaire uit 1866. Van 
’t Lindenhout sprak toen nog slechts over ‘arme wezen’ en niet over ‘verwaarloosde’. Van 
deze kinderen hoorde het echtpaar, schreef Van ’t Lindenhout later, dat ze, nadat ze waren 
uitbesteed bij arme gezinnen, moesten stelen om aan hun eten te komen. Zo weinig voed-
sel kregen ze volgens Van ’t Lindenhout voorgeschoteld.16
Zoals in hoofdstuk 3 bleek, nam in de loop van de negentiende eeuw in Nederland de 
aandacht toe voor ‘verwaarloosde kinderen’ als afzonderlijke categorie kinderen die 
aandacht nodig hadden. Ook Van ’t Lindenhout hanteerde vanaf 1869 deze aanduiding 
voor kinderen in zijn weesinrichting.17 Evenals zijn tijdgenoten noemde hij vanaf die tijd 
armoede en verwaarlozing vaak in een adem. Dat die combinatie van woorden gangbaar 
was, blijkt bijvoorbeeld uit een brief die een oudverpleegde van een weeshuis in 1872 
schreef aan Scheltema, de voorzitter van de Vereeniging in het Belang der Weezenverple-
ging. Weeskinderen werden ook in het tijdschrift van de vereniging bijna altijd aangeduid 
als “arm of verwaarloosd”. Maar volgens de briefschrijver was daarvan lang niet altijd 
sprake, omdat er in ieder geval in zijn geval veel kinderen van gegoede burgers in het 
weeshuis hadden gewoond.18
Ook voor Van ’t Lindenhout bestonden er uitzonderingen. Dat betrof ouderloze kinderen 
van armen die conform de heersende normen in de standenmaatschappij als ‘fatsoenlijk’ 
bekend hadden gestaan en die hun kinderen een eerlijke, christelijke opvoeding hadden 
proberen te geven. Dat betrof bijvoorbeeld de broers Houtman, die we eerder tegen-
kwamen als succesvolle aannemers uit Den Haag.19 Soms nam Van ’t Lindenhout zelfs 
kinderen op uit de burgerstand, zoals Koen Ringeling die in 1870 samen met zijn broer 
Nicolaas, door familie goed voorzien van kleren, naar Neerbosch kwam.20 Desondanks 
bleef hij in zijn publicaties de term ‘verwaarloosde wezen’ frequent hanteren. In 1889 
stelde hij verwaarlozing als toelatingscriterium zelfs boven armoede. “Niet weinigen zijn 
uit de struiken en heggen gekomen, reeds diep in de zonde weggezonken, zelfs zoo diep, 
dat wanneer de weesinrichting hare deur niet had geopend, zij in de handen der politie 
zouden gevallen zijn.” 21 Dat laatste was blijkbaar een schrikbeeld voor zijn achterban en 
alleen door Neerbosch te blijven steunen zouden meer kinderen van een gang naar de 
politie kunnen worden gered. Dat blijkt uit het vervolg van de ‘Kroniek der weesinrichting’ 
waarin bovenstaand citaat staat, want daarin pleit Van ’t Lindenhout voor meer giften 
waarmee de bouw van nieuwe weeshuizen in Neerbosch kon worden bekostigd. Het lijkt 
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er dan ook op dat Van ’t Lindenhout met termen als ‘arme’ en ‘verwaarloosde’ niet alleen 
de praktijk van de wezenopvang van Neerbosch probeerde te schetsen – dat ook – maar 
ook strategisch inzette voor zijn fondsenwerving.
Uit hetzelfde artikel uit 1889 blijkt overigens dat Van ’t Lindenhout erkende dat armoede 
en verwaarlozing vaak verschillende zaken betroffen. Ook in sommige welgestelde gezin-
nen woonden volgens hem emotioneel en opvoedkundig verwaarloosde kinderen, meende 
hij te weten. Hij stelde dat hij zijn hele weeshuis zou kunnen vullen met verwaarloosde 
kinderen uit de gegoede burgerlijke stand voor wie het volledige kostgeld zou worden 
betaald.22 Er waren ook kinderen van gegóede ouders die licht crimineel gedrag vertoon-
den, geen fatsoensnormen kenden en nauwelijks iets van het christelijke geloof af wisten. 
Desondanks liepen kinderen in arme gezinnen volgens hem de grootste risico’s. Met die 
opvatting over (het gebrek aan) opvoeding in de lagere standen verwoordde Van ’t Linden-
hout de gangbare opinie over dit onderwerp. Het heersende denkbeeld was immers dat 
vooral arme ouders uit de lagere standen hun kinderen misbruikten en hun opvoedings-
plicht verzaakten.23 Daarnaast had Van ’t Lindenhout een religieus motief om ervoor te 
kiezen vooral kinderen van arme ouders op te nemen: “Wij kunnen en mogen den Heere 
God niet vragen, dat Hij ons dagelijks het noodige zenden zal, wanneer voor de wezen, die 
hiervan worden onderhouden, bezittingen bestaan, die hun eigendom zijn.”24 Het was een 
uitgangspunt dat hij deelde met George Müller.25
Dit uitgangspunt bevestigde Van ’t Lindenhout in 1893 richting de onderzoekscommis-
sie, maar dat vulde hij toen aan met pedagogische motieven. Vooral kinderen van meer 
gegoede huize waren volgens hem met hun wangedrag verantwoordelijk voor de grootste 
problemen in de weesinrichting, zei hij tegen de voorzitter van de onderzoekscommissie.26 
Neerbosch was niet voor hen bedoeld en ook niet geschikt, stelde hij. Omdat zij afkom-
stig waren uit een hogere stand, waren ze een heel andere levensstandaard gewend dan 
de arme kinderen die in Neerbosch woonden. Ze zouden dan ook veel beter in een andere 
inrichting op hun toekomst voorbereid kunnen worden. Zolang dat niet kon, nam hij 
voor lief dat zij vaak een “verderfelijke invloed” uitoefenden op de árme kinderen waar hij 
Neerbosch eigenlijk voor had bestemd.27 Het aantal kinderen uit beter gesitueerde gezin-
nen bleef overigens beperkt, stelde Van ’t Lindenhouts zoon Jacob in 1893.28 Of dat waar 
is, is mij onbekend, omdat precieze cijfers over de sociale herkomst van kinderen niet 
bekend zijn en moeilijk te achterhalen zijn.

7.1.2 Meer halfwezen in Neerbosch
Het viel Van ’t Lindenhout moeilijk zich volledig aan zijn eigen uitgangspunten te houden. 
Dat gold niet alleen zijn streven om alleen wezen uit arme gezinnen op te nemen en die 
uit de gegoede burgerstand te weren, maar ook het voornemen om alleen vólle wezen toe 
te laten. Halfwezen in slechte omstandigheden bleken ook al snel welkom. Toch besloot hij 
in 1874 zich opnieuw uitsluitend te richten op volle wezen; enkele halfwezen werden dat 
jaar teruggestuurd naar hun vader of moeder zodat er plaats vrij kwam voor volle wezen. 
Hij verzekerde zijn achterban dat dit besluit overeenkomstig Gods wil was. “Wij hebben 
op dit ons besluit veel vrede gehad, en zien van achteren dat wij hierin naar ’s Heeren wil 
hebben gehandeld”, schreef hij in de wezenalmanak van 1875. Om daaraan dringend het 
verzoek toe te voegen hem “nooit meer lastig te vallen om opname van halve weezen”.29
Om dit beleid richting zijn achterban te verantwoorden, koos Van ’t Lindenhout voor een 

godsdienstig argument: “De vader of de moeder, wie van hen nog in leven is, is de door 
den Heer zelf aangewezen verzorger.” Het was daarom beter dat halfwezen bij hun vader 
of moeder bleven wonen met hulp van mensen uit hun omgeving.30 In veel gevallen waren 
er goede resultaten geboekt wanneer gezinnen van weduwnaars of weduwen met kinde-
ren door vrienden van Neerbosch waren geholpen. Daarbij maakte hij gebruik van het 
toenemende aantal lokale initiatieven in de armenzorg. Hij was alleen nog bereid half-
wezen op te nemen wanneer hij daardoor geen volle wezen hoefde af te wijzen.31 Deson-
danks konden ook in die tijd enkele halfwezen in Neerbosch blijven omdat ze volgens Van 
’t Lindenhout anders in te grote “tijdelijke en geestelijke ellende” terecht zouden komen.32 
Te denken valt aan Johan Lorgeon Stellingwerf die in 1873 door zijn vader, een zeekapi-
tein, naar Neerbosch was gestuurd nadat zijn moeder was overleden.33
Wanneer lokale hulp door zijn vrienden niet mogelijk was, verwees Van ’t Lindenhout 
halfwezen, of wanneer hij helemaal geen ruimte had ook volle wezen, soms door naar 
christelijke instellingen als Heldrings Talitha Kûmi in Zetten of het doorgangshuis voor 
jongens in Hoenderloo. Ook het Huis van Barmhartigheid, het opvanghuis van Witteveen 
in Ermelo, kwam daarvoor in aanmerking, of de instelling met dezelfde naam in Wagen-
borgen bij Delfzijl. Dat was in 1873 opgezet door de evangelist Eliza Frans Malga (1838-
1913), een neef van Witteveen die in Ermelo was opgeleid tot zendeling en die van 1862 tot 
1864 als evangelist in dienst was bij de NEPV.34 Uitzonderingen maakte Van ’t Lindenhout 
naar eigen zeggen altijd wel voor halfwezen van wie een van beide ouders in een gevange-
nis of een gesticht verbleef. Ook kinderen van wie de moeder in Asyl Steenbeek in Zetten 
woonde, en dus prostituee was (geweest), mochten naar Neerbosch komen. Het afhou-
den van kinderen die buiten een wettig huwelijk waren geboren, verviel immers na het 
eerste jaar.
Het voornemen om alleen nog volle wezen op te nemen, verwaterde opnieuw na 1878. Uit 
cijfers van de weesinrichting blijkt dat de acceptatie van halfwezen in Neerbosch vanaf 
toen gangbare praktijk werd. In de eerste tien maanden van 1879 kwamen er naast 62 volle 
wezen bijvoorbeeld ook 18 kinderen naar Neerbosch waarbij vermeld staat dat slechts één 
ouder was overleden.35 In de jaren 1881 tot 1885 waren van de 172 nieuwe kinderen die in 
Neerbosch kwamen wonen er minimaal 64 vol wees en 69 half wees.36 Dat was de prak-
tijk ondanks dat Van ’t Lindenhout in juni 1881 nog expliciet schreef dat hij alle vrijko-
mende plaatsen in Neerbosch nog met volle wezen zou kunnen vullen en zijn ‘vrienden’ 
daarom opnieuw verzocht het hem niet ‘zeer lastig’ te maken met hun verzoeken om 
halve wezen.37 Hij ontkende niet dat veel halve wezen dringend hulp nodig hadden, maar 
meende dat hij allereerst volle wezen moest helpen. Tussen 1893 en 1895 werden 119 volle 
en 86 halve wezen opgenomen terwijl ik dat van tachtig kinderen niet weet, maar waarvan 
velen kind waren van een alleenstaande, vaak overleden moeder.38 Tot na Van ’t Linden-
houts vertrek als directeur in 1903, woonden er voornamelijk wezen en halfwezen in 
Neerbosch. In 1902 waren dat 203 volle wezen, 182 halfwezen en ook 75 kinderen die in de 
bronnen alleen worden aangeduid als verwaarloosd.39

7.1.3 Vaccinatie
Een ander toelatingscriterium betrof de gezondheid van nieuw op te nemen kinderen. 
Kinderen met besmettelijke ziekten of uit gebieden waar die heersten, werden geweerd. 
Eerst moest het kind genezen zijn of de epidemie geweken.40 Gezien het hoge aantal 
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tbc-patiënten dat Neerbosch in de jaren tachtig en negentig telde, blijkt die regel niet in 
de praktijk te zijn toegepast. Maar dat kwam vooral doordat in de negentiende eeuw tbc-
besmetting niet zo eenvoudig vast te stellen was.
Een kind dat naar de weesinrichting kwam, moest de koepokinenting hebben gekregen 
of de pokken al aantoonbaar hebben gehad, zodat het geen risico zou vormen voor de 
andere kinderen.41 In de Staat van inlichtingen betrekkelijk het optenemen kind, die bewaard 
zijn gebleven vanaf 1863, noteerde Van ’t Lindenhout bijzonder weinig informatie bij de 11 
voorgedrukte vragen, maar wél staat overal vermeld dat de kinderen gevaccineerd waren.42 
In Nijmegen werden kinderen in ieder geval gevaccineerd tegen de pokken.43 Door het 
stellen van deze voorwaarde voldeed Van ’t Lindenhout al vanaf de start van zijn weesin-
richting aan de wettelijke verplichting die bij de invoering van de Wet op de Besmettelijke 
Ziekten in 1872 voor alle schoolkinderen zou gelden.44 
Een probleem was daarbij wel dat er eind jaren zestig onvoldoende artsen op het plat-
teland waren om deze inenting te geven. Dat kwam doordat het aantal huisartsen vooral 
op het platteland sterk was gedaald door de hogere eisen die aan nieuwe artsen werden 
gesteld in de Wet op het Geneeskundig Staatstoezicht in 1865.45 Waarschijnlijk zijn er 
daarom plattelandskinderen geweest die nog gevaccineerd moesten worden voordat ze 
werden toegelaten. Vandaar ook dat Van ’t Lindenhout in de Staat van inlichtingen bij 
alle kinderen kon vermelden dat ze de koepokinenting hadden gekregen. Zelf wees Van 
’t Lindenhout de koepokinenting niet af, zoals in de kringen rond Budding gebeurde.46 Wel 
hebben mogelijk sommigen uit Reveilkringen of oudgereformeerde gemeenten die tegen 
vaccinatie gekant waren om die reden nooit kinderen naar Neerbosch gezonden.
Was aan alle voorwaarden voldaan, dan werden de kinderen gratis opgenomen. Zelfs dan 
gold nog dat er wel plek moest zijn op een van de jongens- of meisjeszalen. De verhouding 
tussen beide seksen bleef gedurende de eerste veertig jaar van Neerbosch namelijk redelijk 
constant. Zowel in 1866 als in 1882 was van de kinderen in Neerbosch rond 55 procent 
jongens en 45 procent meisjes. In 1893 was de verhouding iets verschoven naar 41 procent 
meisjes en 59 procent jongens.47

7.1.4 Open voor kinderen van alle gezindten
Een toelatingsvoorwaarde die Van ’t Lindenhout in tegenstelling tot veel andere weeshui-
zen níet stelde, was dat de kinderen tot een specifiek kerkgenootschap moesten behoren.48 
Dat herhaalde hij nog eens in 1889 ten tijde van de Doleantie.49 Kinderen in zijn wees-
huis mochten zelf kiezen of en bij welke kerk ze zich zouden aansluiten. Zo koos Grietje 
Wierenga ervoor in 1894 belijdenis af te leggen in de hervormde gemeente, ook al had de 
diaconie van de christelijk-gereformeerde gemeente van Siddeburen de jaarlijkse bijdragen 
aan de weesinrichting betaald sinds haar komst in 1881. Van het verwijt dat hij zekere 
kerkelijke voorkeuren had, dat hem blijkbaar vanuit christelijk-gereformeerde kringen 
was gemaakt, nam Van ’t Lindenhout in Het Oosten nadrukkelijk afstand.50 Dat nam niet 
weg dat verreweg de meesten kinderen die belijdenis van hun geloof aflegden, dat deden 
binnen dezelfde kerk als waar hun ouders toe behoorden. Dat was voor de meeste kinde-
ren een Nederlands-hervormde gemeente, zoals verderop blijkt.
Uit zijn houding tegenover diverse kerkgenootschappen blijkt de invloed die Van 
’t Lindenhout had ondergaan vanuit het Reveil. Kenmerkend voor Reveilinitiatieven 
was namelijk dat ze gericht waren op mensen uit alle geloofsrichtingen. Dat voorkwam 

niet dat in de praktijk bijna alle kinderen uit protestants-christelijke gezinnen kwamen. 
Verreweg de meeste kinderen in Neerbosch waren gedoopt in een Nederlands-hervormde 
en een enkele in een christelijk-gereformeerde of in een gereformeerde (dolerende) 
gemeente.51 Dat bewijzen bijvoorbeeld de vertrekstaten van Nijmeegse landverhuizers 
tussen 1885 en 1900. Daarin staat bij alle jongens die vanuit Neerbosch naar Amerika 
vertrokken, vermeld dat ze hervormd waren.52
In de staten met gekomen en vertrokken pupillen staat expliciet vermeld wanneer een 
kind niet was gedoopt. Vaak ging het dan om kinderen van alleenstaande moeders, zoals 
een moeder uit Blokzijl, van wie de zoon na haar overlijden in 1888 naar Neerbosch 
kwam.53 In 1902 was slechts 4 á 5 procent van de aanwezige kinderen niet gedoopt, stelde 
Van ’t Lindenhout.54 Dat percentage komt ongeveer overeen met het landelijke gemid-
delde van mensen die geen lid waren van christelijke kerkgenootschappen, maar die 
bevolkingscategorie bestond grotendeels uit joden en niet-kerkelijken.55 Onder de niet-
gedoopte kinderen bevonden zich mogelijk enkele van ouders uit kerkelijke denominaties, 
waar de kinderdoop niet gangbaar was. Zo arriveerden twee broers uit de “Vereenigde 
doopsgezinde gemeente van Amsterdam”, maar waren er ook een half-Indische broer 
en zus die in Padang in Nederlands-Indië waren geboren. Die laatsten waren niet alleen 
niet gedoopt, maar hadden zelfs “geen godsdienst!”, noteerde de administrateur vol 
verbazing.56 Ook kinderen van wie de ouders baptist, vrij-evangelisch of bij de Broeders 
behoorden – de volgelingen van Darby in Nederland – zullen niet zijn gedoopt. In 1899 
behoorde ongeveer 2 procent van de Nederlandse bevolking tot die kerkelijke denomina-
ties.57 Gezien de achterban van Van ’t Lindenhout is het goed mogelijk dat het percentage 
kinderen uit deze kringen in Neerbosch iets groter was dan die 2 procent. Exacte cijfers 
daarover zijn moeilijk te achterhalen, omdat daarvan in Neerbosch pas vanaf de jaren 
negentig incidenteel aantekeningen werden gemaakt.
Het percentage kinderen uit niet-protestantse gezinnen in Neerbosch was uiterst klein. 
Voor zover bekend, bevonden zich tot 1903 geen humanistische kinderen in de weesin-
richting en slechts een enkel kind van rooms-katholieke en joodse ouders. In 1875 werden 
bijvoorbeeld drie rooms-katholieke wezen De Rooy door hun voogd naar Neerbosch 
gestuurd.58 Waneer een niet-protestants kind werd opgenomen, werd dat bij de opname 
expliciet vermeld, zoals in juni 1891, toen de rooms-katholieke Ludovicus Wilhelmus 
Visscher uit Amsterdam naar Neerbosch kwam of de “geboren Israëliet” Jan Evert de 
Leeuw op 2 mei 1892.59 Dat kinderen uit deze bevolkingsgroepen in Neerbosch nagenoeg 
ontbraken, is niet verbazingwekkend. De meeste joodse, humanistische en rooms-katho-
lieke families stuurden verweesde kinderen niet naar een instelling met een zo uitgespro-
ken protestantse signatuur als Neerbosch. Verschillende steden hadden sinds eeuwen, 
en Nijmegen had sinds 1638, een rooms-katholiek weeshuis en begin negentiende eeuw 
waren al enkele residentiële instellingen voor rooms-katholieke kinderen gesticht. Na 
het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 was de groei van het aantal rooms-
katholieke residentiële instellingen sterk toegenomen. Joodse weeskinderen werden voor 
het overgrote deel opgevangen binnen de Nederlandse joodse gemeenschap. Een alterna-
tief waren de joodse weeshuizen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Gelderse joodse 
wezen werden vanaf 1871 naar het in dat jaar geopende Centraal Israëlitisch Weeshuis in 
Utrecht gezonden.60
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7.2 De herkomst van de kinderen van Neerbosch  
De kinderen die in Neerbosch kwamen wonen, waren afkomstig uit het hele land. Via 
welke instanties of relaties van Van ’t Lindenhout ze naar Neerbosch kwamen, veran-
derde in de loop der tijd. In de eerste jaren waren het vaak persoonlijke bekenden van Van 
’t Lindenhout die voor de bemiddeling zorgden, zoals hij ook in zijn Beredeneerd overzicht 
uit 1902 stelde. De meeste kinderen werden opgenomen na bemiddeling door “vrienden 
van de weesinrichting, door predikanten, diaconie- of armbesturen”, schreef hij dat jaar.61 
Dat gold onder meer de leden van het bestuur, zoals de Rotterdammer Luijks. “Menige 
arme wees is door zijn tusschenkomst op Neerbosch gebracht”, schreef Van ’t Lindenhout 
in diens necrologie in 1896.62 Andere kinderen die in de jaren zestig en zeventig naar 
Neerbosch kwamen, werden met Van ’t Lindenhout in contact gebracht door kennissen 
uit Reveilkringen en uit afgescheiden gemeenten. In het eerste jaar kwamen er vooral veel 
kinderen uit Friesland en Groningen, meende Van ’t Lindenhout zich in 1902 te herinne-
ren. Het weeshuis aan de Lange Brouwerstraat werd in die provincies bekend door publica-
ties in “de eerste christelijke weekblaadjes die toen het licht zagen”.63
Uit Friesland blijken vooral via Jacob Nieuwland inderdaad een behoorlijk aantal naar 
Neerbosch te zijn gekomen, maar Groningse kinderen kwamen nauwelijks in de wees-

inrichting terecht. Dat blijkt zowel 
uit Van ’t Lindenhouts verslagen uit 
januari 1865 en april 1866 als uit de 
overzichten die hij in 1876 en 1882 in 
Het Oosten publiceerde van kinderen 
die in die jaren in Neerbosch woon-
den.64 Begin 1865 telde het weeshuis 
in Nijmegen negen jongens uit dorpen 
als Hilversum, Breskens, Wamel en 
Sint-Oedenrode en vier uit de steden 
Rotterdam, Harderwijk en Nijmegen. 
Voor de meisjes was dat beeld verge-
lijkbaar: 14 kwamen er uit dorpen als 
Brummen, Dodewaard, Heerenveen 
en Ferwerd en slechts één uit een stad: 
Gorinchem.65 In 1876 en 1882 kwam 
ongeveer tweederde van de kinderen uit 
dorpen zonder weeshuizen en een derde 
uit steden mét een weeshuis.
In de lijsten uit 1876 en 1882 komen 
veel plaatsen van herkomst voor van 
mensen uit zijn achterban. Breskens, 
Goes, Hoedekenskerke, Middelburg, 
Wissenkerke, Wolfaartsdijk en Zierik-
zee zijn te koppelen aan Van ’t Linden-
houts Zeeuwsche connectie.66 Andere 
plaatsen waar mensen woonden die bij 
de weesinrichting betrokken waren en 

Vier broertjes Vahrmeijer vlak voordat ze vanuit Amsterdam 
naar Neerbosch vertrokken in 1882. Van links naar rechts: 
Hendrik Johannes, Gerrit Jan, Willem Daniël en Karel Johan-
nes. (Foto C. Hünerjäger & Co., Amsterdam; Archief familie De Bruijn-Vahrmeijer)

waar tot 1882 kinderen vandaan kwamen waren, in alfabetische volgorde, onder meer: 
Almelo, Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Brussel, Deventer, Dodewaard, Elburg, Ermelo, 
Heeg, Haarlemmermeer, Lage Vuursche, Nijmegen, Oudega (bij Heeg), Rotterdam, 
Sint-Oedenrode, Varsseveld, Waardenburg, Winschoten en Zwolle.67  
Wanneer we kijken naar de herkomst van de kinderen tussen 1875 en 1886, dan springen 
er vijf provincies uit: Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland, Friesland en Overijssel. 
Hoe is dat te verklaren? Veel plaatsen waar kinderen vandaan kwamen, lagen in regio’s die 
gerekend worden tot wat Snel de ‘protestantenband’ noemt. Die loopt door Nederland van 
Zeeland via Zuid-Holland, de Veluwe en de Kop van Overijssel naar Friesland en Gronin-
gen. Vergeleken met Brabant, Drenthe en Limburg tellen deze gebieden relatief veel 
orthodox-protestantse inwoners. Gegevens uit het begin van de twintigste eeuw, waar 
ik mij hier op baseer, laten zien dat de percentages varieerden van rond de 30 procent op 
delen van het Friese platteland tot meer dan 60 procent in gebieden op de Veluwe en in 
rurale gebieden in Zuid-Holland en Utrecht.68 Deze orthodoxe protestanten omvatten 
een groter gedeelte van de bevolking dan alleen de bekendere Bijbelgordel, die onderdeel 
uitmaakt van deze protestantenband.69 De overeenkomst tussen de regio’s waaruit veel 
van Neerbosch’ kinderen vandaan kwamen en de loop van de protestantenband, maakt 
het waarschijnlijk dat veel kinderen uit orthodox-protestantse gezinnen kwamen, dan wel 
dat degenen door wiens bemiddeling ze naar Neerbosch kwamen tot die bevolkingsgroep 
hoorden. Vooral in die kringen had Van ’t Lindenhout tenslotte zijn connecties.

Vanuit Zuid-Holland kwamen veel 
kinderen uit Rotterdam; in 1882 bijna 
27 procent. Daarnaast kwamen er veel 
uit kleine dorpen en niet uit steden 
als Delft, Dordrecht, Leiden en Den 
Haag.70 Ook hier lijkt het erop dat het 
vooral de connecties van Van ’t Linden-
hout waren in bijvoorbeeld Rotterdam 
en Zuid-Hollandse dorpen als Alphen 
aan den Rijn die bijdroegen aan het 
hoge percentage kinderen dat uit die 
gebieden afkomstig was. Zoals gezegd, 
kwamen uit Friesland veel kinderen via 
Van ’t Lindenhouts vriend Nieuwland. 
Deze representant van wat Wumkes 
het Friese Reveil noemt, reisde heel 
Friesland door voor spreekbeurten 
als agent van onder meer de Neder-
landsche Zendingsvereeniging en van 
Neerbosch.71 Een soortgelijke verkla-
ring gaat op voor Overijssel, waar Van 
’t Lindenhout connecties had met onder 
meer zijn voormalige NEPV-collega 
Willem Hendrik de Ruiter (1823-1884). 
Wat Gelderland betreft, daarvoor is het 

De vier broers Vahrmeijer kwamen naar Neerbosch via 
bemiddeling van Van ’t Lindenhouts vriend Willem Hovy. 
(HDC, Amsterdam)
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belangrijkste gegeven dat de instelling nu eenmaal dichtbij was. De kinderen kwamen wel 
uit het protestantse noordelijke deel van deze provincie. Dat laatste gold ook voor de 5 
procent kinderen uit Brabant. Die waren voor het merendeel afkomstig uit het Land van 
Heusden en Altena, een protestantse enclave in deze provincie.
Uit Noord-Holland kwamen veel kinderen (zie tabel 7.1), maar dat waren grotendeels 
Amsterdammers. Zonder Amsterdam zou het aandeel van deze provincie dalen tot 8 
procent, wat overeenkomt met het gegeven dat Noord-Holland buiten de protestanten-
band valt. Een andere Noord-Hollandse regio waar veel kinderen vandaan kwamen, is de 
Haarlemmermeer. Dat was een polder met nog in de jaren zeventig van de negentiende 
eeuw een relatief hoog sterftecijfer en tegelijk een hoog percentage orthodox-protestantse 
inwoners. De kinderen die vanuit deze droogmakerij naar Neerbosch kwamen en zich daar 
in maart 1882 bevonden, waren allen van hervormde huize.72 Verder blijkt dat vanuit 
Zeeland weinig kinderen naar Neerbosch kwamen: 4,3 procent van het totaal. De belang-
rijkste oorzaak daarvan is waarschijnlijk dat Zeeland tussen 1850 en 1900 slechts tussen de 
4 en de 5 procent van de Nederlandse bevolking telde. Daarmee was het, op Drenthe na, de 
provincie met het kleinste aantal inwoners.73 Daar staat tegenover dat in Zeeland veel 
sympathisanten van Neerbosch woonden. Dat er dan toch relatief weinig Zeeuwse kinde-
ren naar de weesinrichting kwamen, kan er op wijzen dat in Zeeland de familiebanden 
mogelijk zo hecht waren dat kinderen vaker door verwanten werden opgevangen. Of 
familieleden kunnen bezwaren hebben gehad tegen het zo ver weg laten opgroeien van 
kinderen. Daarnaast wijst het lage percentage Zeeuwse kinderen op de sterke uitbreiding 
van Van ’t Lindenhouts netwerk in andere delen van de protestantenband vanaf de jaren 
zeventig.74 

Vergeleken met de herkomst van de jongens van Nederlandsch Mettray valt op dat van die 
instelling vanaf de start in 1851 ruim 60 procent van de kinderen uit Holland afkomstig 
was. Amsterdam nam daarin met ruim 34 procent een zeer hoog deel voor zijn rekening. 
Dat aandeel nam eind jaren negentig verder toe doordat via tussenkomst van Pro Juven-
tute meer jongens uit Amsterdam naar Nederlandsch Mettray werden gestuurd. Wel gold 

Grafiek 7.1  De herkomst van 978 Neerbosch-kinderen van 1875 tot en met 188675
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ook voor Nederlandsch Mettray dat er relatief veel, ruim 10 procent, van de jongens uit de 
regio rond de instelling afkomstig was.76 Een verklaring voor het verschil tussen de instel-
lingen ligt deels in de achterban ervan: bij Nederlandsch Mettray betrof dat grotendeels de 
protestantse elite, die zich rond de grote steden in het westen concentreerde.77 Neerbosch 
kreeg veel meer steun uit de protestantse middenklasse die over het hele land verspreid 
woonde. Zij waren het die de kinderen die naar Neerbosch gingen, aanbrachten.

7.2.1 De herkomst van de kinderen en de achterban
Een nauwkeuriger blik op de herkomst van enkele kinderen laat zien hoe veel contacten 
met Van ’t Lindenhout en Neerbosch verliepen. In 1865 stuurde bijvoorbeeld de evangelist 
Kornelis van der Hoeven (1833-1910) vanuit Rotterdam de zwakbegaafde jongen Jan de 
Knijp naar Nijmegen. Van ’t Lindenhout en Van der Hoeven waren collega-evangelisten 
geweest bij de NEPV. Van der Hoeven verzamelde vanaf het begin giften voor het wees-
huis van Van ’t Lindenhout en werd later lid van de vereniging achter de weesinrichting.78 
Een andere oud-NEPV-collega was De Ruiter. Hij stuurde vanuit zijn standplaats Zwolle 
in 1865 enkele kinderen naar Nijmegen.79 De Ruiter was een leerling en medewerker van 
Witteveen te Ermelo voordat hij in 1856 in dienst trad bij de NEPV. In 1861, een jaar voor 
Van ’t Lindenhout, had hij ontslag genomen omdat hij zich niet meer in de doelstellingen 
van de NEPV kon herkennen. Hij was niet langer bereid mee te werken aan de instand-
houding van de Nederlandse Hervormde Kerk, schreef hij in zijn ontslagbrief. Vervolgens 
werkte De Ruiter, uitgezonden door Witteveen, onder meer in Zwolle, totdat hij zijn 
leermeester in 1884 zou opvolgen als predikant in Ermelo.80
De broers Houtman, die tijdens de Neerboschkwestie het voortouw zouden nemen om Van 
’t Lindenhout te rehabiliteren, kwamen waarschijnlijk via het oude Reveilnetwerk in beeld. 
“Heden worden weder twee nieuwe wezen in onze woning gebragt. Johannes en Hermanus 
Houtman oud 11 en 13 jaren vrij goed van kleeding voorzien”, noteerde Van ’t Lindenhout op 
15 november 1865 in zijn kasboek. “Deze kinderen waren zeer arm en konden niet worden 
opgenomen in het weeshuis in Elburg om reden de moeder afgescheiden was, en de Vader 
altijd bij de afgescheidenen was ter kerk gegaan.”81 De band van Van ’t Lindenhout met 
Elburg liep onder meer via de predikant Callenbach, die Heldring goed kende en met Van 
’t Lindenhout bevriend was geraakt.82
Vanuit Callenbachs vroegere woonplaats Nijkerk arriveerde in juli 1865 de 12-jarige Grietje 
Kramer. Ze kwam niet in aanmerking voor opname in het weeshuis in die stad. Ze was 
dochter van niet-Nijkerkers en geboren buiten de gemeentegrenzen.83 De voorwaarde voor 
opname in het lokale weeshuis was vanaf 1861 dat kinderen in de stad geboren moesten 
zijn en dat minstens één van de ouders een Nijkerker was of dat ze beiden minimaal tien 
jaar in de stad hadden gewoond.84 Zowel de broers Houtman als het Nijkerkse meisje 
kwamen naar Neerbosch omdat het beleid van het lokale weeshuis hun de toegang belette.
Uit Friesland bracht Van ’t Lindenhouts vriend Nieuwland twee kinderen uit zijn woon-
plaats Heeg naar Neerbosch.85 Vier broers Vahrmeijer uit Amsterdam kwamen in 1882 
naar Neerbosch door bemiddeling van Hovy, eigenaar van de brouwerij De Gekroonde 
Valk. Hij was werkgever van hun vader, Herman Vahrmeijer, die was opgenomen in een 
tehuis omdat hij ziek was en teveel dronk. Of en waarom de jongens niet in een van de 13 
Amsterdamse weeshuizen terecht konden, is niet duidelijk.86
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Naarmate Neerbosch bekender werd, kwamen kinderen ook via mond-tot-mond-reclame 
naar Neerbosch. De Lopikse burgemeester Sebastiaan Ignatius van Nooten (1816-1878) 
informeerde in 1872 eerst bij zijn collega van Nijmegen, François Pierre Bijleveld (1797-
1878), voordat hij besloot enkele kinderen uit zijn gemeente naar het weeshuis te sturen.87 
Over de wezenverpleging in Hoevelaken schreef Louis Heldring in 1876 dat kinderen uit 
dat dorp “gedurende den laatsten tijd, door tusschenkomst eener dame aan de inrichting 
te Neêrbosch toevertrouwd” werden.88 Vanuit Hoevelaken waren in juli 1865 drie kinderen 
opgenomen.89 De adel speelde vaker een rol, bijvoorbeeld baron Van den Borch uit Gine-
ken bij Den Bosch en het echtpaar Van Aylva van Pallandt.90 Nadat in 1887 het bestuur van 
de weesinrichting het beheer van het weeshuis in Putten van de Van Pallandts had over-
genomen, kwamen uit Putten ook geregeld kinderen, zoals drie zusjes Hardt in 1898. De 
meeste kinderen in het Puttense weeshuis waren overigens niet in Putten geboren, maar 
daar in het weeshuis terecht gekomen vanuit andere plaatsten, zoals Amsterdam.91
Ook door tussenkomst van predikanten kwamen vaak kinderen naar de weesinrichting. Van 
januari tot september 1879 fungeren al negen predikanten als tussenpersoon.92 Af en toe 
kwamen er ook kinderen uit de koloniën of het nabije buitenland. Nicolaas de Jonge stuurde 
vijf Brusselse kinderen tijdelijk naar Neerbosch, totdat zij in 1874 een plek konden krijgen in 
een in 1873 geopend protestants weeshuis in Ukkel ten zuiden van de Belgische hoofdstad.93 
Ook kwamen er Nederlandse kinderen uit Gent en Düsseldorf. Ook in deze gevallen is moge-
lijk de verklaring dat geen van hun ouders in een van beide steden geboren was.94
Verzoeken tot opname van kinderen werden besproken in het bestuur.95 Niet alle verzoe-
ken werden gehonoreerd. Vanaf 1892 was dat, opnieuw, omdat alle gebouwen en ook het 
weeshuis in Putten vol zaten.96 Een andere keer twijfelde het bestuur om een kind op te 
nemen omdat het niet uit een arme familie kwam. Kinderen uit vermogende gezinnen 
nam Van ’t Lindenhout liever niet op, zo bleek eerder, omdat het standsverschil met de 
arme kinderen van Neerbosch te groot zou zijn. Vandaar dat bijvoorbeeld een uitgebreid 
onderzoek werd ingesteld nadat een arts uit Nederlands-Indië had verzocht een wees-
jongen op te nemen van wie de overleden ouders welgesteld waren geweest. Dat bleek al 
uit het gegeven dat de arts aanbood uit de nalatenschap 3.000 gulden te storten op de 
rekening van de weesinrichting.97 Of de jongen uiteindelijk naar Neerbosch is gekomen, is 
mij niet bekend.
Al deze voorbeelden overziend, is het waarschijnlijk dat vooral dankzij Van ’t Lindenhouts 
steeds omvangrijker persoonlijke netwerk de kinderen naar de weesinrichting werden 
gebracht. Maar daar bleef het niet toe beperkt. Gaandeweg fungeerden ook armbesturen, 
kerkenraden en predikanten vaker als intermediair. 

7.3 Een Nieuw Plan - kinderen met beperkingen in Neerbosch
Een speciale groep kinderen die in Neerbosch woonde, waren kinderen met lichamelijke of 
verstandelijke beperkingen. Zij waren bijna vanaf de start van het weeshuis in Nijmegen 
aanwezig. De zwakbegaafde Jan de Knijp was in 1865 de eerste. Volgens Van ’t Linden-
hout waren ziekten en lichaamsgebreken soms het directe gevolg van verwaarlozing door 
de ouders, zoals het jongetje van 3 jaar dat met twee afgevroren tenen werd binnenge-
bracht.98 In Neerbosch woonden zwakbegaafde kinderen, destijds aangeduid als ‘idioten’, 
maar ook kinderen met bochels, verlamden, zenuwlijders, halfblinden en kinderen met 
chronische ontstekingen. Ze kwamen te wonen in de diverse, naar leeftijd geordende 

huizen van de weesinrichting bij leeftijdgenoten zonder beperking. Ook George Müller 
kende dit beleid in zijn weeshuizen. Alleen wat kinderen met epilepsie betrof, maakte Van 
’t Lindenhout een andere keuze. Müller liet epileptische kinderen onder geen beding toe. 
Gezonde kinderen liepen in zijn ogen het risico door die ziekte te worden aangetast. Van 
’t Lindenhout liet kinderen met epilepsie wel toe.99 De praktijk werd uiteindelijk, meende 
Van ’t Lindenhout, dat kinderen met beperkingen met wie niemand raad wist maar al te 
vaak naar Neerbosch werden gestuurd. “Voor een gezonden wees is het mogelijk, ergens 
nog een plaats te vinden, maar waar blijft men met zulke ongelukkigen? En het antwoord 
is: “Naar Neerbosch. Maar mag het weeshuis te Neerbosch dan veranderen in een 
toevluchtsoord voor allerlei gebrekkigen?”, schreef hij in het najaar van 1877.100
Toen hij deze woorden schreef, probeerde Van ’t Lindenhout al bijna een jaar lang een 
nieuwe instelling te stichten, speciaal voor deze groep kinderen. De aanleiding daar-
voor, schreef hij begin 1877 in Het Oosten, was dat hij zag dat kinderen met lichamelijke 
gebreken elkaar opzochten, waardoor een kloof ontstond tussen hen en kinderen die wel 
gezond waren van lichaam en geest. Van ’t Lindenhout concludeerde daaruit dat kinderen 
met beperkingen blijkbaar liever in elkaars gezelschap verkeerden dan in dat van gezonde 
kinderen. Het opvangen van deze kinderen in pleeggezinnen was volgens hem onmoge-
lijk. Het lukte hem al niet om geschikte christelijke pleeggezinnen voor kinderen zonder 
beperkingen te vinden, laat staan voor kinderen die daar wel mee te kampen hadden. 
Daarom was het, meende hij, beter om hen in een afzonderlijk tehuis te plaatsen.101

In januari 1877 had hij zijn plannen in Het Oosten ontvouwd. Van ’t Lindenhout noemde 
zijn idee een Nieuw Plan. Het ging hem om “een geheel nieuwe inrichting, waar zulke 
kinderen onder de liefderijkste zorg van bijzondere vrouwelijke hulp, zooveel mogelijk van 
hunne lichamelijke gebreken genezen konden worden”.102 Op een vierkant terrein van 1 
hectare wilde hij een speelplaats aanleggen en een tuin om in te wandelen. Daaromheen 
wilde hij een aantal kleine woningen neerzetten van 1 verdieping hoog. In het midden 
zouden ook nog een schoolgebouw en een werkplaats moeten komen zodat de kinderen 
een aangepast beroep konden leren. Elke woning zou dan een slaapkamer, een zit- en 
eetkamer en een speelkamer moeten krijgen.103 De geplande indeling had wel iets weg van 
het paviljoenstelsel zoals dat sinds de jaren tachtig in Veldwijk en in de jaren negentig ook 
in ’s Heeren Loo bestond.
Voor de onderscheiden groepen kinderen zag Van ’t Lindenhout afzonderlijke huizen 
voor zich “opdat de gebrekkigen, de kreupelen, en degenen die lamme handen en voeten 
of armen hebben, zooveel mogelijk bij elkander kunnen gebracht worden. Ook de zenuw-
lijders in een afzonderlijk huis. Zoo ook de idioten, de lijders aan oogziekten of blinden, 
elk in zijn appartement.”104 De huizen moesten klein zijn zodat er niet teveel kinderen 
bij elkaar zouden wonen. Van ’t Lindenhout zag in dat zij meer verzorging nodig hadden 
dan gezonde kinderen. Dagelijks zouden ze doktersbezoek moeten krijgen. Waar mogelijk 
zou hij deze kinderen een beroep willen leren dat ze ook echt konden uitoefenen. Daarbij 
dacht Van ’t Lindenhout aan beroepen waarin ze weinig hoefden te lopen, zoals kleerma-
ker en schoenmaker, of beroepen met een aantal relatief eenvoudige handelingen, zoals 
dat van letterzetter of boekbinder. Wat dat laatste beroep betreft, zou Van ’t Lindenhout 
al tevreden zijn wanneer sommige gebrekkige kinderen alleen maar de beginselen van 
naaien en vouwen zouden leren beheersen.105
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De reden voor Van ’t Lindenhout om een nieuwe instelling op te zetten speciaal gericht 
op kinderen met beperkingen, was omdat hij meende dat de bestaande doven- en blin-
deninstellingen te weinig aandacht hadden voor godsdienstige vorming. Het Instituut 
voor Doofstommen in Groningen was teveel geënt op het verlicht-protestantse gedach-
tegoed van het Nut. Dat betekende voor Van ’t Lindenhout dat de godsdienstige vorming 
er onvoldoende gewaarborgd was. Religie werd in het Groningse instituut beschouwd 
als een persoonlijke aangelegenheid en werd daarom buiten het onderwijs gehouden.106 
Het doveninstituut in Sint-Michielsgestel was rooms-katholiek en viel daarom af en 
ook Rotterdam was te algemeen-christelijk. Het gereformeerde Effatha werd pas in 
1891 geopend. Dezelfde bezwaren golden voor bestaande blindeninstituten. Het eerste, 
Amsterdamse, blindeninstituut werd gefinancierd door enkele loges van vrijmetselaars in 
de hoofdstad en het instituut in Grave was katholiek. Beide instellingen kwamen zelfs niet 
in de buurt van de protestants-christelijke opvoeding die Van ’t Lindenhout nastreefde.

7.3.1  Het einde van het nieuwe plan
De giftenstroom waar Van ’t Lindenhout op hoopte voor zijn nieuwe plan kwam nauwe-
lijks op gang. In juni 1877 had hij nog geen geschikt land kunnen kopen. “Wij wachten nog 
immer op de rechte plaats, die de Heer ons zal aanwijzen, om te bouwen”, schreef Van 
’t Lindenhout in Het Oosten hoopvol.107 Later dat jaar sprak hij opnieuw over de noodzaak 
van het opvangen van kreupele en slechtziende kinderen of kinderen met slechts één oog, 
maar die “overigens gezond” waren.108 Het ging hem zeker niet om zieke kinderen die 
genezen konden worden, zoals de redactie van het Tijdschrift der Vereeniging in het Belang 
der Weezenverpleging zich had afgevraagd. Wanneer het de bedoeling was gezonde kinde-
ren op te vangen met blijvende lichamelijke gebreken, dan kon het initiatief volgens haar 
wel goed uitpakken.109
In 1877 werd uiteindelijk 6.000 gulden voor de nieuwe inrichting bijeengebracht, bij lange 
na niet voldoende om de bouw te financieren. In tegenstelling tot de gang van zaken in 
1866, liet Van ’t Lindenhout niet de bouw alvast beginnen. Door wie of wat hij daarvan 
werd weerhouden, is niet duidelijk, maar uiteindelijk zag hij samen met het bestuur, dat 
de directeur in zijn plannen steunde, af van het voornemen om een nieuwe stichting op 
te zetten. Dat had alles te maken met de in het vorige hoofdstuk beschreven besluitvor-
ming rond het opnemen van meer kinderen. In dezelfde vergadering van 14 februari 1878 
waarin het bestuur daartoe besloot, bepaalde het dat het géén nieuwe vereniging op zou 
richten voor de opvang van gebrekkige kinderen. Het nieuwe plan van Van ’t Linden-
hout werd tijdens die vergadering op voorstel van Luijks samengevoegd met het zojuist 
gesteunde plan om de weesinrichting verder uit te breiden. Bij beide plannen draaide het 
ten diepste om dezelfde zaak, meende het bestuur nu. Bovendien zou het combineren van 
de beide plannen de administratie vergemakkelijken en koninklijke goedkeuring van de 
statuten voor een nieuwe vereniging hoefde dan niet te worden aangevraagd.110
Het gevolg van dit besluit was dat de jongens, onder leiding van timmerbaas Van Yperen, 
begin 1878 met de bouw begonnen van de eerste woningen voor kinderen met beperkin-
gen. Dat gebeurde niet op nieuw aangekocht land, zoals aanvankelijk de bedoeling was 
geweest, maar op terrein dat al eigendom van de weesinrichting was. Na afronding van het 
eerste huis in juni 1879111 werd het project stopgezet om “overwegende redenen”, zoals de 
medicus Post dat in 1893 benoemde.112 Die redenen betroffen vooral het gebrek aan finan-

ciën in combinatie met de groei van het aanbod aan gezonde arme kinderen. Daarnaast, 
stelde Van ’t Lindenhout later, in zijn Beredeneerd overzicht uit 1902, wilden gebrekkige 
kinderen toch niet zo graag afgezonderd leven zoals hij eerder had beweerd. “De gebrek-
kigen gevoelen zich gelukkiger bij de anderen”, stelde hij toen.113 Bovendien zouden er bij 
een afzonderlijke inrichting steeds meer “gebrekkigen” naar Neerbosch komen en dat was 
niet de bedoeling.114
Die laatste argumenten had Van ’t Lindenhout nog wel genoemd in zijn jaarverslag in de 
wezenalmanak van 1878, maar noemde het bestuur niet tijdens de Algemene Ledenverga-
dering van 20 juni 1878. Voorzitter Duijs deelde de verenigingsleden die dag mee dat voor 
het Nieuw Plan weliswaar een geschikte plek was gevonden, maar dat er voor het afwijken 
van het oorspronkelijke voornemen goede redenen waren. Dat gold “zoowel om moeilijk-
heden der administratie, als verdere bezwaren hieraan verbonden”.115 Daarom was beslo-
ten het nieuwe plan onder hetzelfde bestuur te verwezenlijken. “Te meer nu voor de plaats 
van den nieuwe inrichting, de zoo gewenschte plaats door de Heer als aangewezen is. Zoo 
in de onmiddellijke nabijheid der bestaande inrichting”, sloot Duijs zijn betoog af.116 Alle 
aanwezigen stemden met het voorstel in. Op de beoogde locatie zou uiteindelijk één huis 
verrijzen van de vele die in het Nieuw Plan voorzien waren. Dat huis werd bovendien voor 
de helft bestemd voor de drukkerij en als onderwijzerswoning.117
Deze pas op de plaats betekende niet dat kinderen met beperkingen voortaan niet meer 
welkom waren. Kinderen met lichamelijke beperkingen als “kreupelen, vergroeiden, 
gedeeltelijk verlamden of voor kinderen met een slecht gezichtsvermogen”, schreef Van 
’t Lindenhout nog in 1902, bleven welkom zolang ze in staat waren een vak te leren.118 

7.3.2 Blijvende zorg voor kinderen met beperkingen
In 1889, 11 jaar na het bestuursbesluit om het Nieuw Plan stop te zetten, bevonden zich 
22 kinderen met “groote lichaamsgebreken” in de weesinrichting, onder wie twee doof-
stommen en een blinde.119 Gelukkig, meende Van ’t Lindenhout, oefende “de gezonde 
Geldersche lucht met eene goede voeding den gunstigen invloed” uit op kinderen met 
lichamelijke gebreken.120 Voor hen die daartoe in staat waren, zocht Van ’t Lindenhout 
aangepast werk. Zijn doelstelling bleef daarbij dat ze na vertrek uit de weesinrichting in 
eigen onderhoud zouden kunnen voorzien.121
Dat Van ’t Lindenhout in de jaren negentig ook kinderen met verstandelijke beperkingen 
bleef opnemen, is bijzonder. Vanaf eind jaren tachtig bestonden er immers protestants-
christelijke inrichtingen die speciaal voor deze kinderen waren bestemd. Dat waren Meer 
en Bosch in Heemstede (1881) voor epileptici en Veldwijk, (1884) en ‘s Heeren Loo (1891) 
in Ermelo voor zwakzinnigen, onder wie kinderen.122 De belangrijkste reden dat Van 
’t Lindenhout toch kinderen met verstandelijke beperkingen bleef accepteren, was dat het 
arme (half)wezen betrof. Hun familieleden waren volgens hem niet in staat de financiële 
bijdrage te betalen die andere gestichten volgens hem vroegen. Over deze kwestie schreef 
hij in 1891 in Het Oosten: “Tot nu toe blijft de Inrichting te Neerbosch nog immer de 
plaats, waar men op min kostbare wijze ook voor deze ongelukkigen plaats heeft (…). Het 
is daarom, dat wij dezen ongelukkigen, geen andere uitwegen voor hen kunnende vinden, 
omdat geld ontbrak, eene plaats hebben gegeven.”123
Of dat voor alle gestichten gold, is de vraag. In Zetten was nog nooit een meisje om 
financiële redenen afgewezen, stelde Hendrik Pierson in 1894.124 Aan de andere kant 
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stuurden veel ouders hun blinde kinderen inderdaad uit kostenoverwegingen niet naar 
school.125 En het doveninstituut Effatha was voor veel ouders te duur. De kosten bedroe-
gen er het drievoudige van andere instituten, onder meer omdat Effatha geen overheids-
subsidie ontving. Dat was een bewuste keuze, want de zorg voor dove kinderen was een 
taak van ouders en christelijke naasten, meende men daar. “Effatha begeert niet uit de 
Staatsruif, maar uit de hand des Heeren te leven”, schreef het bestuur.126 Het was bevreesd 
dat de overheid in ruil voor steun ook meer zeggenschap wilde krijgen.127 Van ’t Linden-
hout gebruikte hetzelfde argument. De praktijk bij Effatha was wel, in tegenstelling tot die 
in Neerbosch, dat kinderen werden afgewezen wanneer er niemand was die voor hen wilde 
betalen.128 Onduidelijk is of ouders van kinderen die in ’s Heeren Loo hun opvoeding 
kregen, moesten bijdragen aan de kosten. Maar dat is niet waarschijnlijk, want tweederde 
van de kinderen waren er afkomstig uit de laagste standen.129 

Zolang Van ’t Lindenhout er directeur was, bleven kinderen met beperkingen onder 
voorwaarden welkom in Neerbosch en kregen ze er een speciale behandeling. Allereerst 
bleven ze langer onder de hoede staan van hoofdonderwijzer Van der Schuur. Dat bleef zo, 
hoewel Van ’t Lindenhout zag dat velen van hen weliswaar mooie letters op papier konden 
zetten, maar geen flauw benul hadden van wat die betekenden.130 Maar zolang kinderen in 
staat leken te zijn om een vak te leren waarmee ze later in hun onderhoud zouden kunnen 
voorzien, bleven ze welkom.
Wanneer kinderen niet in staat waren een vak te leren, stuurde Van ’t Lindenhout hen 

Kinderen bij het moederhuis in de jaren tachtig met leidsters. Links vooraan staat waarschijnlijk een misvormd meisje, 
zoals er meerdere kinderen in Neerbosch hebben gewoond. (Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

vanaf de jaren tachtig soms door naar elders. Zo verhuisde de blinde Carl Olsson in 1886 
toch naar een blindeninstituut en in 1893 vertrok een jongen met epilepsie naar Meer 
en Bosch.131 Aan het einde van de eeuw gebeurde dat vaker, onder meer op advies van 
de huisarts Hermanides, nadat die in 1895 als medisch adviseur naast zijn collega De 
Blécourt was aangesteld. “Krankzinnigen, idioten of epileptici” werden in ieder geval in 
1902 doorgestuurd naar gespecialiseerde instellingen.132 De kosten daarvoor werden niet 
meer uitsluitend uit particuliere giften betaald, maar zo mogelijk verhaald op de lande-
lijke, provinciale of gemeentelijke overheden. Dat was mogelijk omdat Van ’t Lindenhouts 
bezwaren tegen overheidssubsidies tegen die tijd door het bestuur, gedwongen door de 
schuldenlast van Neerbosch, terzijde waren geschoven.
De aandacht van Van ’t Lindenhout voor kinderen met lichamelijke en verstandelijke 
beperkingen kan gezien worden als een vorm van differentiatie in de wezenzorg. Hoe hij 
met deze kinderen om moest gaan en hen moest opvoeden, was voor hem een kwestie 
van experimenteren. Dat deden de meeste pioniers in het onderwijs aan zwakzinnige 
kinderen. Wat het einde van Van ’t Lindenhouts Nieuw Plan betreft: het was vooral het 
gebrek aan financiële steun dat zijn initiatief nekte. De achterban bleek geen vertrouwen 
te hebben in het welslagen van zijn initiatief, zoals zijn zoon Jacob in 1893 in een terug-
blik beschreef.133 Het lijkt erop dat hij in 1902 het pedagogische motief dat deze kinderen 
toch liever tussen de andere leefden, gebruikte om zichzelf vrij te pleiten van de misluk-
king van het plan. In de jaren tachtig werden tenslotte afzonderlijke instellingen opgericht 
voor kinderen met een beperking. De gedachte dat kinderen met en zonder beperking dan 
toch bij elkaar moesten blijven, is vergeleken daarmee een duidelijk afwijkend standpunt.

7.4 De groei van Neerbosch verklaard
Met de beschrijving van de herkomst van de kinderen en de mislukking van Van ’t Linden-
houts Nieuw Plan heb ik de twee laatste aspecten behandeld die de groei van Neerbosch 
kunnen verklaren. Een belangrijke verklaring voor de voortdurende groei is dat de opvang 
in Neerbosch gratis was. Dat arme families hun kinderen naar Neerbosch konden sturen, 
verlichtte hen deels van hun financiële zorgen, maar ook armbesturen en kerkelijke diaco-
nieën vonden gratis opvang aantrekkelijk. Om die reden ging van Neerbosch concurrentie 
uit richting andere instellingen. Dat merkte bijvoorbeeld de Maatschappij tot Opvoeding 
van Weezen in het Huisgezin, die in 1887 merkte dat armbesturen in het Friese Warffum 
en het Noord-Groningse Zoutkamp weeskinderen liever naar Neerbosch zonden omdat 
die hen gratis opnam.134
Maar zonder de ontwikkeling die Van ’t Lindenhout zelf doormaakte, zou er geen sprake 
zijn geweest van de snelle groei van de weesinrichting in de jaren tachtig. Samen met de 
andere bestuursleden van Neerbosch besloot hij eind jaren zeventig welbewust dat de 
weesinrichting verder moest groeien. Dat was, meende Van ’t Lindenhout, een door God 
gewilde ontwikkeling, bleek in hoofdstuk 6. Een grote weesinrichting zou naar Gods wil 
zijn, meende Van ’t Lindenhout, omdat die beter dan een kleine inrichting de maatschap-
pij in het klein zou weerspiegelen. Daardoor zouden kinderen beter op hun toekomst in de 
maatschappij kunnen worden voorbereid. De aanleiding om echt werk te gaan maken van 
deze opdracht, was de mislukking van het Nieuw Plan in combinatie met de vele nieuwe 
aanvragen voor opname van kinderen die Van ’t Lindenhout naar eigen zeggen niet kon 
honoreren omdat er te weinig plaats in Neerbosch was.
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Dat de bewuste keuze voor verdere groei een belangrijke deelverklaring is voor de aanhou-
dende groei van de bevolking van Neerbosch tot 1892, blijkt als we de groei daarvan verge-
lijken met die van Nederlandsch Mettray. In die instelling fluctueerde het aantal kinderen, 
maar niet zo sterk als bij Neerbosch. Daar zette de groei door tot 1062 kinderen in 1892, 
waarna een gestage, en gedwongen, daling inzette tot 374 kinderen in 1903. Nederlandsch 
Mettray was met een capaciteit van 160 plaatsen klein in vergelijking met Neerbosch. Het 
aantal jongens varieerde er van 1863 tot 1903 tussen de 117 (in 1879) en 159 (in 1890). In de 
jaren voor 1879 was hun aantal sterk gedaald, maar het is onduidelijk waar dat door kwam. 
Het had in ieder geval niet te maken met de problemen rond de toenmalige directeur 
Andries Meeter, die van 1874 tot 1884 de leiding had.135 In 1882 was het aantal jongens 
namelijk toegenomen tot 142, om enkele jaren later weer te dalen naar 128.136
Wat in dit kader belangrijk is, is dat de vereniging achter Nederlandsch Mettray er 
blijkbaar niet naar streefde om de instelling te laten groeien. Dat zou goed mogelijk zijn 
geweest, want er kwamen in de ogen van de elite steeds meer verwaarloosde jongens, de 
doelgroep van Nederlandsch Mettray, in aanmerking voor heropvoeding.137 Van groter 
belang is waarschijnlijk geweest dat verdere groei van de landbouwkolonie nabij Zutphen 
niet paste bij het pedagogisch concept dat Suringar van Demetz had overgenomen. Dat 
concept was inclusief het vooraf uitgedachte ruimtelijke plan met familiehuizen die 
rondom een kerk stonden. Het gebruik van panoptische technieken en het kunnen volgen 
van de ontwikkelingen die de jongens doormaakten, vereiste bovendien goede controle. 
Die zou bij een groei zoals Neerbosch die doormaakte, minder goed mogelijk zijn geweest.

Steun van een groeiende achterban
De expliciete keuze voor het blijven opnemen van meer kinderen, kan niet de hele groei 
van Neerbosch verklaren. Daarvoor was ook nodig dat er voldoende giften bleven binnen-
komen. Dat de giftenstroom lange tijd bleef groeien, dankte Neerbosch aan haar alsmaar 
grotere achterban. De omvang daarvan was veel groter dan die van Nederlandsch Mettray. 
De vereniging achter Nederlandsch Mettray telde op haar hoogtepunt, in 1865, 2500 
leden, waarna dat aantal terugliep tot 965 leden in 1903.138
Dat de achterban van Nederlandsch Mettray vanaf 1865 afnam, kwam onder meer 
doordat die bestond uit leden van de meer gegoede standen, onder wie veel leden uit de 
protestants-verlichte burgerij en de adel. Onder hen bevonden zich veel onderwijzers 
en predikanten.139 De achterban van Neerbosch telde veel meer mensen uit de midden-
klasse, met naast onderwijzers en orthodox-protestantse predikanten veel ondernemers, 
kleine zelfstandigen en geschoolde ambachtslieden. Juist deze middenklasse profiteerde 
vanaf de jaren zestig sterk van de toenemende welvaart. Aangezien het percentage van 
de bevolking dat tot de middengroepen behoorde ruim drie tot vier keer zo hoog was als 
dat van de rijke hogere standen, kwam daar uiteindelijk meer geld beschikbaar. Daardoor 
steeg zowel het aantal donateurs van Neerbosch als de hoeveelheid geld die zij aan de 
weesinrichting konden schenken. Bij deze ontwikkeling speelt ook een rol dat Neerbosch 
kinderen uit het hele land opnam, terwijl de jongens in Nederlandsch Mettray vooral uit 
de grote steden kwamen. Daardoor verwierf Neerbosch een breder draagvlak.
Maar de belangrijkste verklaring voor het verschil in omvang van de achterban en de 
daarmee verbonden financiële steun ligt in de doelgroep van beide instellingen. Voor 
weeskinderen bestond meer sympathie dan voor moeilijk opvoedbare jongens van wie 

beide ouders nog leefden, zoals al bleek uit de geciteerde opmerkingen van Kuyper uit 
De Standaard in 1888.140 Dat het vooral de doelgroep van Neerbosch is geweest die de 
omvangrijke steun kan verklaren, blijkt als we Neerbosch vergelijken met de Heldringge-
stichten. Die deelden een groot deel van de achterban met Neerbosch en hadden daarmee 
een, in potentie, vergelijkbare omvang aan giften kunnen krijgen. Dat er niet evenveel 
giften aan Heldrings inrichtingen werden geschonken, kwam door de kleinere doelgroep 
waar de Heldringgestichten zich op richtten. Dat waren voornamelijk meisjes en vrouwen 
uit de onderste lagen van de samenleving die uit de prostitutie kwamen of daarin dreig-
den te vervallen. Zij werden bovendien alleen opgenomen wanneer ze daartoe zelf bereid 
waren en werden niet, zoals bij Neerbosch, door familie, Neerbosch-sympathisanten, 
diaconie of armbestuur gebracht. Talitha Kûmi, Heldrings grootste instelling, had ruimte 
voor tweehonderd meisjes, Asyl Steenbeek voor 50 en in het doorgangshuis in Hoenderloo 
nam het aantal jongens toe van 12 in 1851 tot 63 in 1896.141
Het verschil tussen de inkomsten van de verschillende instellingen laat zien dat mensen 
in de negentiende eeuw goed keken naar de aard van de instelling waaraan ze hun tijd, 
geld en energie schonken. Wanneer ze meenden dat een instelling al over voldoende geld 
beschikte, daalden de inkomsten. Van ’t Lindenhout ondervond dat zelf ook in 1877 bij 
de plannen rond zijn Nieuw Plan, maar ook toen in de jaren negentig het verhaal ging dat 
Neerbosch rijk genoeg was.142

Een open toelatingsbeleid
Dat Van ’t Lindenhout een relatief open toelatingsbeleid voerde waarbij hij niet lette op de 
kerkelijke achtergrond, is een derde deelverklaring voor de groei. Daarin onderscheidde 
hij zich namelijk van veel gezindteweeshuizen. Het feit dat de ouders van sommige 
kinderen niet naar de hervormde kerk gingen, kon een van de redenen zijn dat ze niet in 
een gezindteweeshuis terecht konden. Voor in ieder geval een aantal kinderen was dat de 
reden dat ze naar Neerbosch kwamen, zoals bleek uit de komst van de broertjes Houtman 
uit Elburg. Het toelatingsbeleid van Van ’t Lindenhout was enigszins te vergelijken met 
dat van Nederlandsch Mettray, waar jongens vanuit heel Nederland naar toe kwamen. 
De enige aanvullende voorwaarde die voor deze instelling gold, was dat de jongens van 
protestants-christelijke huize moesten zijn. Die voorwaarde stelde Van ’t Lindenhout niet. 
Dat neemt niet weg dat de meeste kinderen uit gezinnen kwamen die zich verwant voel-
den met de protestants-christelijke signatuur van de weesinrichting. Dat blijkt uit het feit 
dat de meeste kinderen uit regio’s afkomstig waren die tot de protestantenband behoren 
en ook uit het gegeven dat diverse bronnen, zoals die uit de gemeente Haarlemmermeer 
en de lijst van emigranten uit Nijmegen, laten zien dat ze vaak tot de hervormde kerk 
behoorden. Dat de meeste kinderen in Neerbosch een protestants-christelijke achtergrond 
hadden, constateerde de auteur van een toeristisch boekje over Nijmegen al in 1871.143
In zijn keuze voor een open toelatingsbeleid was Van ’t Lindenhout beïnvloed door de 
gang van zaken bij veel Reveilinitiatieven. De activiteiten die daartoe werden gerekend, 
waren namelijk gericht op het hele Nederlandse volk.144 Hij koos dus niet voor een ruim 
toelatingsbeleid omdat hij afhankelijk zou zijn van “de offervaardigheid van het evan-
gelische publiek”, zoals Kees Dekker veronderstelt wanneer hij over Van ’t Lindenhouts 
verhouding tot vrij-evangelische gemeenten schrijft.145 Zijn door het Reveil beïnvloede 
oecumenische instelling met sympathie voor het methodisme ontwikkelde Van ’t Linden-
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hout al tijdens zijn colportagereizen en zijn periode als vrije evangelist in Nijmegen. Dat 
was voordat hij op de gedachte kwam zelf een weeshuis te openen. Bovendien bleek in 
hoofdstuk 5 dat de meeste giften niet afkomstig waren uit vrij-evangelische kringen. Hij 
ontving ook veel giften en legaten uit afgescheiden kerken en van welgestelden uit de 
aristocratie en de gegoede burgerij binnen de Nederlandse Hervormde Kerk.

Meer verwaarloosde halfwezen
Dat het aantal kinderen dat naar Neerbosch kwam bleef toenemen, had tenslotte te 
maken met de groeiende aandacht die vanaf de jaren zeventig ontstond voor verwaar-
loosde kinderen. In zijn toelatingsbeleid lette Van ’t Lindenhout er daarbij wel op dat het 
verwaarloosde halfwezen betrof, of dat ze het risico liepen om verwaarloosd te worden. 
Daarbij valt te denken aan de halfwees Johan Lorgeon Stellingwerf in 1873, van wie zijn 
vader zeekapitein was, of de vier broers Vahrmeijer uit Amsterdam. Het betrof ook de 
twee kinderen van Van ’t Lindenhouts criticus Gerard van Deth in 1890, eveneens een 
zeekapitein die veel van huis was.146 Dat Van ’t Lindenhout vanaf de jaren tachtig expliciet 
oog kreeg voor verwaarloosde halfwezen, hangt mogelijk samen met de ontwikkeling dat 
verwaarloosde kinderen steeds duidelijker zichtbaar werden in de maatschappij doordat 
ze afweken van de aangescherpte burgerlijke normen die golden voor schoolgang, kleding 
of gedrag.147 Daarbij zal ook de demografische transitie een rol hebben gespeeld. Toen in 
1878 werd besloten tot verdere uitbouw van Neerbosch, stagneerde al de aanwas van volle 
wezen. Aangezien Van ’t Lindenhout in aanraking kwam met talloze schrijnende situaties 
van alleenstaande vaders en moeders die niet in staat waren voor hun kinderen te zorgen, 
was het voor hem een kleine stap naar het opnemen van meer halfwezen in Neerbosch. 
De ruimte was voor hen beschikbaar en bovendien hielp een ruimer toelatingsbeleid hem 
bij de bouw van de grote inrichting die hem voor ogen stond. Dat zou volgens hem aan 
kinderen immers een betere voorbereiding op de toekomst kunnen bieden dan een kleine 
weesinrichting.

7.5 Co-educatie: meisjes én jongens in de weesinrichting
Een kenmerkend aspect van Neerbosch in vergelijking met traditionele weeshuizen was de 
wijze waarop het samenleven van meisjes en jongens was vormgegeven. Co-educatie, het 
samen opgroeien van jongens en meisjes, bestond ook wel in enkele andere weeshuizen, 
maar niet in een omvang zoals in Neerbosch. De keuze voor co-educatie zou uiteindelijk 
veel effect hebben op het opvoedingsklimaat in Neerbosch. Vandaar dat ik daar uitgebreid 
bij stil sta in onderstaande paragrafen.

7.5.1 Discussie over co-educatie
In geen enkel traditioneel Nederlands stadsweeshuis bestond co-educatie binnen de 
opvoeding in een omvang als in Neerbosch. Onder rooms-katholieken werden jongens en 
meisjes gescheiden opgevangen in afzonderlijke tehuizen. In sommige openbare en 
protestantse weeshuizen was hoogstens sprake van gescheiden opvoeden van jongens en 
meisjes binnen dezelfde instelling. Uit Dekkers overzicht van opvoedingstehuizen in 
Nederland van 1800 tot 1914 blijkt dat er in de tweede helft van de negentiende eeuw 
steeds meer, vooral protestantse, opvoedingsgestichten kwamen waarin zowel jongens als 
meisjes woonden. Maar bij geen enkel tehuis was er volgens hem sprake van een expliciete 

keuze voor co-educatie zoals hij die Neerbosch toedicht. Hoogstens waren er enkele 
instellingen die deze vorm tot maximaal het 15e levensjaar kenden.148 Het was zelfs zo dat 
in weeshuizen de scheiding van de seksen onder invloed van de victoriaanse moraal in de 
negentiende eeuw verscherpt werd, zoals in het Gereformeerde Burgerweeshuis in Utrecht 
in 1849.149 Een kwart eeuw later, in 1874, werd in dat weeshuis contact tussen oudere 
jongens en meisjes wel weer toegelaten. In de recreatiezaal mochten de kinderen elkaar 
onder toezicht ontmoeten.150 Een andere uitzondering op de gangbare regel kan de 
Martha-stichting in Alphen aan den Rijn zijn geweest, die begin jaren tachtig met Neer-
bosch als voorbeeld was opgericht en waar een vergelijkbaar regime heerste.151 
Hoe de opvoeding in traditionele weeshuizen in zijn werk ging, zag Van ’t Lindenhout 
vlak bij de Lange Brouwerstraat in de beide Nijmeegse stadsweeshuizen, waarvan het ene 
protestants en het andere rooms-katholiek was. In deze weeshuizen liepen de kinderen 
in uniformen, werden kinderen onder de 6 jaar uitbesteed bij houvrouwen en sommige 
anderen om gezondheidsredenen tegen betaling uitbesteed op het platteland of, noodge-
dwongen, in Nederlandsch Mettray.152 Het regentencollege dat beide Nijmeegse wees-
huizen bestuurde, meende dat goede co-educatie niet bestond. Niet alleen een scheiding 
tussen jongens en meisjes was volgens de regenten vereist, maar ook een scheiding tussen 
nieuwsgierige, kleine jongens en oudere jongens met meer levenservaring die buiten het 
weeshuis een ambacht leerden. Een in 1887 nieuw gebouwd onderkomen voor jongens 
in het katholieke weeshuis werd daarom vanaf 1897 uitsluitend bestemd voor de oudere 
ambachtsjongens.153 In de beide Nijmeegse weeshuizen beschikten jongens en meisjes 
over hun eigen speelkamers en ze mochten niet in elkaars verblijven komen. De schei-
ding tussen de seksen werd er streng gehandhaafd, schreef Louis Heldring in 1875 in een 
overzicht van Gelderse wezenverpleging.154 Een uitzondering werd gemaakt voor meis-

Jongens en meisjes mochten vanaf hun twaalfde jaar onder strikt toezicht met elkaar omgaan. Hier staan kinderen bij de 
Laan naar de werkplaatsen rond 1895. (Foto Wilhelm Ivens, Nijmegen; Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)
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jes die voor huishoudelijke werkzaamheden de jongenskamers moesten betreden. Om 
ongewenste ontmoetingen tussen jongens en meisjes te voorkomen, lieten de regenten 
deuren en doorgangen richting elkaars afdelingen afsluiten.155 Elkaar buiten het weeshuis 
ontmoeten was ook nauwelijks mogelijk. De meeste Nijmeegse wezen bevonden zich 
de hele week in een van beide gestichten. Alleen jongens die een ambacht leerden in de 
stad kwamen buiten. Op zondag bezochten alle kinderen wel de kerk, wat ze als een uitje 
beschouwden. Daarnaast mocht elke week een deel van hen uitgaan in de stad. Met dien 
verstande dat de ene week de jongens en de andere week de meisjes aan de beurt waren.156

De situatie zoals die in de beide Nijmeegse weeshuizen bestond, was in de tweede helft 
van de negentiende eeuw tamelijk gangbaar. Wel ontstond binnen de overwegend protes-
tantse Vereeniging in het Belang van de Weezenverpleging bij sommigen meer sympathie 
voor het samen opvoeden van weesjongens en -meisjes. In 1875 ging de vereniging met 
regenten van weeshuizen in gesprek over onder meer dit onderwerp. Weeshuisregenten 
die de vergaderingen van de vereniging bezochten, zagen zeker voordelen in gezamen-
lijke maaltijden van jongens en meisjes. “De meisjes worden minder eenzijdig en linksch 
[ongemanierd] de jongens worden meer beschaafd en leggen den ruweren toon af.” Bij 
voldoende toezicht zou bovendien “ongeoorloofde vrijaadje” niet denkbaar zijn, hoewel de 
ondervinding had geleerd dat deze ook niet gezocht werd, want huwelijken van kinderen 
uit één gesticht waren zeldzaam.157 Veel verder dan gezamenlijke maaltijden moest het 
samen optrekken tussen jongens en meisjes volgens veel regenten niet gaan. 
Tegenstanders van co-educatie drongen juist aan op afzondering tijdens de puberteitsja-
ren. Te intieme omgang tussen beide seksen was veel te gevaarlijk en zou leiden tot onbe-
raden huwelijken. Voorstanders van co-educatie meenden dat juist het streng gescheiden 
houden van jongens en meisjes hen alleen maar sterker naar elkaar zou doen verlangen. 
Volgens voorstanders zouden de kinderen in een gemeenschappelijk huis, onder leiding 
van een vader en een moeder moeten samenwonen als broers en zussen. Wederzijdse 
beïnvloeding van jongens en meisjes zou ertoe leiden dat “het ongemanierde, halfach-
tige der jongens verdwijnt bij de omgang met de meer verfijnde, vaak meer schrandere, 
maar stellig op gelijken leeftijd meer ontwikkelde meisjes”.158 Ook zouden jongens door 
de ongedwongen omgang met meisjes leren om de vrouw als een ridder te eerbiedigen en 
beschermen.
Vooralsnog voerden degenen die bij de discussie waren betrokken geen co-educatie in 
binnen de tehuizen waar ze bij waren betrokken. 

7.5.2 Van ’t Lindenhouts visie op co-educatie 
Gezien de stand van de discussie over co-educatie onder weeshuisbestuurders, lijkt het 
alsof Van ’t Lindenhouts keuze bijna revolutionair te noemen is. De eerste keer dat Van 
’t Lindenhout over co-educatie schreef, in zijn circulaire uit 1863, repte hij overigens nog 
met geen woord over de goede invloed die jongens en meisjes op elkaar konden hebben. 
Het was vooral in de opvoedingspraktijk dat hij constateerde dat zowel jongens als meis-
jes baat hadden bij omgang met het andere geslacht. Een ander praktisch voordeel was 
dat broertjes en zusjes bij elkaar konden blijven wonen, zodat de band tussen hen bleef 
bestaan.159 Kinderen ervoeren dat zelf ook als een meerwaarde. Dat blijkt onder meer uit 

een schriftelijk verzoek van een meisje aan de onderzoekscommissie inzake Neerbosch of 
ook haar zusjes naar de weesinrichting mochten komen.160
Van verreweg de meeste kinderen woonden ook broertjes en zusjes in Neerbosch. Van 
de 601 kinderen die in 1882 staan vermeld in Het Oosten, hadden er minimaal 389 een 
broertje of zusje in de weesinrichting.161 Dat is bijna 65 procent van de tehuisbevolking. In 
1891, het jaar dat Neerbosch met 184 kinderen de meeste nieuwe bewoners in een jaar tijd 
kreeg, kwamen er veertig kinderen (bijna 28 procent) alleen aan en 144 kinderen, (ruim 
72 procent) samen met één of meer broers of zussen.162 Toch is deze constructie niet heel 
uitzonderlijk, want in veel traditionele weeshuizen werden jongens en meisjes opgeno-
men en dus ook broertjes en zusjes. Opnieuw is het vooral de omvang van Neerbosch die 
de situatie bijzonder maakt. Het bood voogden de gelegenheid om broertjes en zusjes uit 
grote gezinnen en van alle leeftijden in dezelfde instelling te laten opgroeien. Een duide-
lijk voorbeeld daarvan is de komst van de acht volle wezen uit het gezin Kole. Zij arriveer-
den op 1 oktober 1891 vanuit het dorpje Kats op Noord-Beveland nadat hun beide ouders 
waren overleden: hun moeder in juli 1890 en hun vader in juni 1891. Het oudste meisje 
was bij haar komst in Neerbosch 12 jaar, haar jongste zusje 13 maanden.163
Op welk moment Van ’t Lindenhout inzag dat co-educatie een meerwaarde kon hebben 
bij de opvoeding, is onduidelijk. Uit de bronnen blijkt dat hij zijn pedagogische inzichten 
grotendeels werden gevormd door de opvoedingspraktijk. Die leerde hem dat een vrije 
omgang tussen jongens en meisjes in Neerbosch positief uitwerkte voor beide seksen. In 
1877 klonk dat duidelijk door in het verslag in Het Oosten van de bijeenkomst met George 
Müller in Amsterdam. Over Neerbosch schreef hij toen: “Wij meenen veel zegen te zien 
in de samenleving van jongens en meisjes onder elkander. Niets werkt zoo ontwikkelend 
op elkaar als het dagelijks verkeer van beide seksen in hunne jeugd. Het spreekt vanzelf: 
altijd onder goed opzicht.”164 Daarin nam Van ’t Lindenhout afstand van Müller, die op dat 
punt in zijn weeshuizen in Bristol een voorzichtiger beleid voerde en jongens en meisjes 
gescheiden opvoedde.
Over de meerwaarde die co-educatie volgens hem had, bleef Van ’t Lindenhout geregeld 
schrijven, mogelijk ter verdediging tegenover critici. In zijn argumentatie gebruikte hij 
bij voorkeur geloofsargumenten, maar die werkten, zoals we eerder zagen, niet bepaald 
overtuigend bij critici van buiten zijn achterban. Zelf liet hij zich ook nauwelijks door 
kritiek van anderen beïnvloeden. “De Heere God heeft in zijn wijze voorzienigheid het zo 
ingericht, dat jongens en meisjes zich naar verstand en hart het gunstigst ontwikkelen, 
wanneer zij, zooals God dit in zijn schepping geeft, onder goed toe- en opzicht, samenwo-
nen”, schreef hij in 1888 in Na vijf-en-twintig jaren.165
Zoals vaker het geval was, had Van ’t Lindenhout naast geloofsargumenten voor co-educa-
tie ook praktische motieven. Die ontleende hij aan de dagelijkse praktijk in Neerbosch. 
Behalve dat broertjes en zusjes bij elkaar konden blijven, werd volgens hem extreem 
gedrag van zowel jongens als meisjes afgezwakt door hun onderlinge omgang. Hij stelde 
in 1890 dat dan “die sentimentaliteit, welke men dikwijls aantreft bij meisjes, die niet 
dagelijks met jongens verkeeren, minder wordt gevonden, en tevens de ruwheid, welke het 
kazerneleven kenmerkt, bij deze laatsten wordt bestreden”.166
Om de ruwheid bij jongens te voorkomen, was het volgens Van ’t Lindenhout wel nood-
zakelijk dat in de opvoeding van jongens ook sprake was van een vrouwelijke inbreng.167 
Daarnaast moest hij weinig hebben van sentimentaliteit waarbij meisjes zelfs bang 
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werden voor vliegen en kikkers. “Fermiteit is het, wat ik wensch zoowel bij jongens als 
meisjes, bij mannen en vrouwen.”168 Daarnaast vond hij co-educatie van belang omdat in 
de maatschappij buiten de weesinrichting jongens en meisjes ook vrij met elkaar omgin-
gen.169 Wanneer weeskinderen moesten worden voorbereid op een leven in de maatschap-
pij, ging het volgens hem niet aan om hen tijdens hun opvoeding kunstmatig van elkaar 
gescheiden te houden. Het was dezelfde mening die voorstanders van co-educatie in 1875 
binnen de Vereeniging in het Belang der Weezenverpleging hadden geuit. Mogelijk waren 
die tot dat inzicht gebracht door de praktijk die ze in Neerbosch hadden gezien. Nergens 
anders in Nederland werd co-educatie immers op zo grote schaal toegepast.
In zijn Beredeneerd overzicht over de opvoedingspraktijken in Neerbosch uit 1902 
benoemde Van ’t Lindenhout opnieuw zijn positieve ervaringen met co-educatie. Hij 
meende dat die in de veertig jaar dat hij directeur was geweest “goede vruchten bij de 
opvoeding” had opgeleverd.170 Maar die vruchten deden hem niet de ogen sluiten voor 
mogelijke risico’s die hij erin zag. Het was zeker nodig dat er medewerkers waren die 
toezicht hielden en die “niet dagelijks droomen van onschuldige kinderen”.171 Zij dienden 
er op toe te zien dat jongens en meisjes niet zomaar bij elkaar kwamen, ook niet voor het 
voeren van vertrouwelijke gesprekken. “Zulke samenkomsten van wezen onderling, zijn 
zeer gevaarlijk voor de zedelijkheid”, stelde Van ’t Lindenhout. “De duivel der onzedelijk-
heid kleedt zich dikwerf in een vroom gewaad of in het kleed van gehuichelde vroomheid. 
Met moet in kleinere of grootere inrichtingen vooral waken tegen te groote intimiteit in 
het uitspreken tegenover elkaar van wat in het hart is.”172 Alleen wanneer jongens of meis-
jes wel erg gericht waren op het andere geslacht, vond hij volledige scheiding van jongens 
en meisje mogelijk verantwoord. Maar in Neerbosch zag hij daar geen aanleiding toe.173

7.5.3 De praktijk van de co-educatie in Neerbosch
Met de risico’s van co-educatie die hij in 1902 noemde, was Van ’t Lindenhout al snel na 
de opening van zijn weeshuis aan de Lange Brouwerstraat geconfronteerd. Al na ruim een 
jaar zocht hij naarstig naar een oplossing om de oudere jongens en meisjes van elkaar te 
kunnen scheiden. Begin 1865 schreef hij in het overzicht over zijn werkzaamheden dat 
hij vaak bad: “Dat wij voor de toekomst nog eene tweede woning mochten inrichten, om 
daarin alleen de jongens te kunnen opnemen, en alzoo hen van de meisjes te scheiden; 
zodra de Heere ons hiervoor de noodige middelen zou schenken, wenschten wij hiertoe 
over te gaan.”174
In juni 1866 had hij zijn plannen concreter vorm gegeven. Allereerst wilde hij in het nieuw 
te bouwen weeshuis een middenterrein creëren dat aan vier kanten was omgeven door 
gebouwen. In het midden zou hij een houten schutting laten plaatsen met aan de ene 
kant een gedeelte voor meisjes en aan de andere kant een gedeelte voor jongens.175 Deze 
oplossing deed denken aan de strikte scheiding tussen beide seksen, zoals die in andere 
weeshuizen gangbaar was. Daarnaast wilde hij de oudere jongens in het huis aan de Lange 
Brouwerstraat in Nijmegen houden. “Zoo worden groote jongens bijna geheel van meis-
jes gescheiden (…)”, schreef hij in de brochure die hij in 1866 uitgaf om de bouw van het 
nieuwe weeshuis in de polder bij Neerbosch te financieren. “Dit is zeer noodig; dikwijls 
heeft de vereeniging van meisjes en jongens onder een dak zonder een nauwkeurig 
toezigt, treurige gevolgen voor de toekomst.”176 Op het moment dat hij dat schreef telde 
zijn weeshuis veertig jongens en 33 meisjes.

De gelegenheid tot het scheiden van jongens en meisjes deed zich voor toen begin mei 
1867 het meisjeshuis in Neerbosch gereed kwam en de oudste meisjes uit Nijmegen 
vertrokken. Toch beviel deze oplossing hem niet, beweerde hij in 1888, vanwege de blijk-
baar optredende en door hem zo gevreesde “sentimentaliteit” van meisjes onder elkaar.177 
Of dat echt zo was, is onzeker, want toen het eerste jongenshuis in oktober 1867 gereed 
was, kwamen daar voornamelijk jonge jongens te wonen die weinig met de oudere meisjes 
om zullen zijn gegaan. Jongens van hun eigen leeftijd bleven in Nijmegen achter omdat 
ze daar in de leer waren. Alleen oudere jongens die werden opgeleid tot klompenmaker, 
timmerman of boer, woonden vanaf oktober 1867 ook in Neerbosch.178 Maar hoe meer 
vakopleidingen er in Neerbosch zelf kwamen, hoe minder jongens er in Nijmegen achter-
bleven. Als laatsten vertrokken de drukkersleerlingen toen in 1892 de drukkerij in zijn 
geheel naar Neerbosch overging. Vanaf dat moment zou het oude weeshuis alleen nog 
dienen als uitvalsbasis voor de uitgeverij onder leiding van Milborn.
Vanaf het begin konden de kinderen elkaar in Neerbosch ontmoeten op het plein tussen 
de beide weeshuizen, die tegenover elkaar stonden. Het voornemen om midden in het 
terrein een houten schutting te zetten om de jongens en de meisjes van elkaar te schei-
den, voerde Van ’t Lindenhout niet uit. Dat gebeurde ook niet toen de oudere jongens in 
Neerbosch kwamen wonen. Waarom hij dat naliet, valt niet te achterhalen. Het had in 
ieder geval als gevolg dat jongens en meisjes op het terrein van de inrichting meer met 
elkaar om konden gaan. Die contacten beperkten zich niet tot de lagere school, die evenals 
de meeste protestantse en openbare scholen gemengde klassen had. Ze zaten weliswaar 
niet in eenzelfde bank, maar volgens Van ’t Lindenhout wel “in bonte rijen” door elkaar 
heen.179 Tot hun 14e jaar bevonden de kinderen zich daar vele uren per week, zodat 
jongens en meisjes elkaar goed hebben kunnen leren kennen. 
Zoals bekend woonden de jongste kinderen allemaal in het Moederhuis. Dat huis 
beschikte in 1893, toen de weesinrichting haar grootste omvang bereikte, over een eigen 
eetzaal, slaapzaal en speelzaal voor de 57 kinderen die er in dat jaar woonden. Na hun 7e 
verjaardag, later na hun 8ste, vertrokken de kinderen naar het gebouw Nieuw Plan: de 
meisjes naar de meisjeszaal en de jongens naar de jongenszaal. Vanaf dat moment leefden 
ze voornamelijk onder leeftijdgenoten van de eigen sekse, hoewel jongens en meisjes nog 
wel in staat waren elkaar te zien.180 Naast de gebouwen met slaap- en eetzalen stonden er 
in 1894 een kleine 20 gebouwen voor opleidingen of facilitaire diensten waar jongens en 
meisjes zo niet uitsluitend, dan toch op verschillende tijdstippen toegang toe kregen. Dat 
gold bijvoorbeeld voor de eetzalen, waar jongens en meisjes vanaf hun zesde jaar geschei-
den aten. Ook de speelzalen waren verdeeld naar sekse en naar leeftijd. Daarnaast hadden 
de weeshuizen afzonderlijke kamers voor medewerkers die ’s nachts toezicht hielden.181

7.5.4 Co-educatie en seksuele opvoeding
De allerbelangrijkste reden om de oudere jongens en meisjes van elkaar gescheiden te 
houden, was het voorkomen van ongewenste seksuele contacten en mogelijk daaruit 
voortvloeiende zwangerschappen. Daarom bestond er streng toezicht op de dagelijkse 
omgang tussen jongens en meisjes. Ze mochten bijvoorbeeld niet samen het terrein van 
de weesinrichting verlaten. Dat zouden ze makkelijk kunnen doen, want de weesinrich-
ting was open naar alle kanten. Vlakbij de weesinrichting, op tien minuten loopafstand, 
bevond zich lange tijd een bos dat vrij toegankelijk was en waar kinderen zich eenvoudig 
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samen konden verschuilen.182 Doordat de instelling niet was afgesloten met hekken of 
muren, had het samenleven in Neerbosch vergeleken met veel andere stadsweeshuizen 
een relatief open karakter. Vanaf hun 17e mochten jongens en meisjes niet langer met 
zijn tweeën over de weesinrichting wandelen, uitgezonderd wanneer het een broer en zus 
betrof. Tijdens de feesten, zoals het jaarfeest in juni waar op den duur duizenden mensen 
op af kwamen, liepen ook de oudere kinderen weliswaar door elkaar, maar er werd dan 
“dubbel goed toezicht gehouden”, verzekerde Van ’t Lindenhout in 1902 de bestuursleden 
van de weesinrichting.183
Om goed toezicht te kunnen houden, was het wel noodzakelijk dat de leiding goed oplette. 
Naarmate de weesinrichting groeide, werd dat wel moeilijker, constateerde de onder-
zoekscommissie, maar ook bij minder kinderen was het soms ingewikkeld.184 Dat bleek in 
1900, toen het aantal kinderen in Neerbosch bijna was gehalveerd ten opzichte van 1892. 
De opzichters van de slaapzalen werden er in hun instructie op gewezen alert te zijn op 
de smoesjes die jongens soms gebruikten om bij de meisjes te komen. Jongens mochten, 
wanneer de meisjes aan het werk waren om de slaapzalen in orde te brengen en de bedden 
op te maken, daar bijvoorbeeld niet naar terugkeren “om zoogenaamd boodschappen te 
doen”, zoals blijkbaar wel voorkwam.185 In elkaars tehuizen komen was sowieso streng 
verboden. Wanneer een jongen en een meisje betrapt werden tijdens een amoureuze 
ontmoeting, volgden zware straffen. De jongen kreeg dan in het openbaar een flink pak 
slaag en van het meisje werden de haren afgeknipt. Dat laatste gebeurde alleen nadat ze 
enkele keren waren gewaarschuwd, stelden zowel Van ’t Lindenhout als enkele meisjes die 
al van Neerbosch waren vertrokken tegenover de onderzoekscommissie in 1893.186
In de praktijk zag de omgang tussen jongens en meisjes er anders uit. Cornelis Lak 
moest als suppoost toezicht houden op ruim honderd jongens bij het naar bed gaan en 
’s morgens bij het aankleden. Bij dat laatste werd hij niet zelden geassisteerd door meisjes 
in opleiding tot dienstbode die tussen de 12 jaar, en mogelijk nog jonger, tot 22 jaar oud 
waren. Die meisjes waren er iedere morgen getuige van dat jongens zich aankleedden. Van 
enig toezicht door de directie was daarbij geen sprake. Zelf liet Lak zich niet alleen koffie 
brengen door meisjes, maar ook begaf hij zich, slechts gekleed in “borstrok, onderbroek 
en bloote voeten”, naar de jongenszaal waar zich de meisjes en helpsters ophielden.187 
Deze situatie deed zich voor in 1899, toen de weesinrichting vierhonderd kinderen minder 
telde dan tijdens de Neerboschkwestie. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat dergelijke 
situaties zich vaker hebben voorgedaan.

Geen zwangerschappen
Van meisjes in Neerbosch die zwanger zijn geworden ten tijde van Van ’t Lindenhouts 
directie is niets bekend. Dat geldt ook voor seksueel misbruik van kinderen onderling. 
Zelf schreef Van ’t Lindenhout, nadat op 22 februari 1894 het Neerboschrapport was 
verschenen: “Dertig jaren lang is ondermeer onder 2600 kinderen, meisjes en jongens, 
die tamelijk vrij met elkander hebben omgegaan, nog nooit een geval voorgekomen, dat 
een meisje op Neerbosch ten val is gebracht. Dit is te danken aan de aanhoudende zorg 
en liefde mijner geliefde vrouw. Had deze niet dag en nacht gewaakt voor de eerbaarheid 
van de weesmeisjes, wees daarvan verzekerd, er zou wat meer op Neerbosch hebben plaats 
gehad, waar men met grond over had kunnen lasteren, dan nu gelukkig het geval is.”188 
Met die laatste zin doelde Van ’t Lindenhout op de negatieve pers over Neerbosch in de 

maanden ten tijde van de Neerboschkwestie. Enkele jaren later gaf hij aan dat hij vooral 
God dankbaar was dat er geen zwangerschappen waren geweest onder de meisjes. Naast 
“de beschermende, bewarende liefde Gods” was het volgens hem, opnieuw, vooral het 
onvermoeide toezicht van zijn vrouw waardoor niemand ontspoorde.189 “Wanneer zij in 
onze huiskamer zat” – de directiewoning was gebouwd met goed uitzicht op het centrale 
plein van Neerbosch tussen de twee oudste weeshuizen – “was haar oog onafgebroken op 
de wandel- en speelplaats gericht en zij zag aan het loopen van de meisjes en de jongens 
wat zij van plan waren uit te voeren.”190
Hiermee gaf Van ’t Lindenhout zijn vrouw in zijn In memoriam uit 1900 iets teveel eer. Ze 
kan nooit alle gebeurtenissen op de hele instelling overzien hebben. Daarvoor was de wees-
inrichting simpelweg te groot en te dicht bevolkt. Bij haar toezicht was ze dan ook afhanke-
lijk van haar medewerksters, zoals ook uit het verslag van de onderzoekscommissie bleek 
en wat Van ’t Lindenhout ook erkende. Overigens getroostte Van ’t Lindenhout zich even-
eens moeite om de verhoudingen tussen de ongehuwde medewerkers van Neerbosch vrij te 
houden van volgens hem ongeoorloofde seksuele praktijken.191 Deze kanttekening neemt 
niet weg dat Van ’t Lindenhout in 1902 er trots en tevreden op kon wijzen dat ondanks de 
gepraktiseerde co-educatie “nooit een ernstig feit op dit gebied is voorgekomen, waaraan 
men licht bloot staat onder zooveel groote meisjes en jongens in dezelfde stichting”.192 
Daarbij hield hij zich overigens wel strikt aan de gebeurtenissen binnen de weesinrichting, 
want daarbuiten ging het wel eens mis. Zo beviel de nog ongehuwde oud-Neerbosscher 
Anna Limans in januari 1876 van een dochter die ze vernoemde naar de oma van vaders 
kant. Acht maanden later trouwde ze met de vader, de letterzetter Steven Louwerse (1853-
1927), die twee jaar later, in 1878, baas van de drukkerij van Neerbosch zou worden.193

Volgens Van ’t Lindenhout had vooral bij jongens de co-educatie als positief neveneffect 
dat een, volgens hem, andere ernstige seksuele zonde werd ingeperkt. Dat betrof mastur-
batie, of ‘onanie’ zoals dat in de negentiende eeuw werd genoemd.194 Het bewijs dat het 
onder toezicht toestaan van contacten tussen jongens en meisjes in Neerbosch daarvoor 
zorgde, vond Van ’t Lindenhout hierin, dat volgens hem masturbatie meer voorkwam 
bij instellingen waar jongens en meisjes niet met elkaar mochten omgaan. “Het vuur der 
hartstochten wordt aangeblazen en ontbrandt als men de beide geslachten in elkanders 
onmiddellijke nabijheid laat leven en streng gescheiden houdt”, meende hij in 1902 na 
veertig jaar opvoeden van kinderen te mogen concluderen.195 Daarbij dacht hij vooral 
aan jongens- en meisjeskostscholen waarheen in de negentiende eeuw vooral kinderen 
uit de hogere standen werden gestuurd. Opmerkelijk in dat opzicht is dat ook hijzelf zijn 
beide zoons naar een kostschool buiten Neerbosch had gestuurd.196 De risico’s die daaraan 
volgens hem verbonden waren, nam hij blijkbaar voor lief.
Dat ‘onanie’ moest worden voorkomen was van belang omdat deze daad volgens velen in 
de negentiende eeuw tot gezondheidsproblemen kon leiden, zo meenden bijvoorbeeld ook 
de filantropijnen, de verlichte Duitse pedagogen aan het eind van de achttiende eeuw.197 
Jongens waren door onanie “tot pygmeën ingekrompen”, schreef O.G. Heldring aan Groen 
van Prinsterer op gezag van een arts van de koloniën van de Maatschappij van Weldadig-
heid.198 Dat ondervoeding de groeiachterstand van de jongens veroorzaakt had, was deze 
arts blijkbaar onbekend.199 Ook Van der Schuur, de hoofdonderwijzer aan de school, stelde 
in 1893 dat masturbatie kwalijke gevolgen had voor de lichaamsgesteldheid van jongens. 
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Dat meende hij te kunnen zien aan het, volgens hem, lelijke uiterlijk van de oud-Neer-
bosscher Johan Lorgeon Stellingwerf, die hij naar dergelijke praktijken had gevraagd.200 
Onder de kinderen vormden de zwakbegaafde ‘idiote’ jongens en meisjes op dit vlak de 
grootste risicofactor. “Vele idioten zijn onanisten”, stelde Van ’t Lindenhout.201 Het was 
sowieso zijn ervaring dat vooral zwakbegaafden de neiging hadden gezelschap te zoeken 
omdat ze gesteld waren op gezelligheid, vriendelijke woorden en aandacht. Op deze kinde-
ren moest daarom vanwege de co-educatie volgens hem extra toezicht worden gehouden. 
Dat gold, wist Van ’t Lindenhout, evengoed voor jongens als voor meisjes “en het mag een 
bewaring Gods genoemd worden, wanneer een idioot meisje, zoo het niet onder christe-
lijke leiding blijft, niet tot een val komt”.202

Wezenhuwelijken
Natuurlijk konden er verliefdheden ontstaan. Dat wisten Van ’t Lindenhout en zijn mede-
werkers maar al te goed. Daar hielden ze zo mogelijk ook rekening mee. Al was het maar 
om rancuneuze gevoelens richting de leiding te voorkomen wanneer “persoontjes, die 
elkaar gaarne zien, zooveel mogelijk van elkaar worden gehouden”.203 Vooral zijn vrouw zou 
volgens Van ’t Lindenhout vaak wijs hebben gehandeld met de kinderen van Neerbosch, 
al was het haar lang niet altijd makkelijk gevallen de juiste toon te vinden. “Mijne vrouw 
heeft hiermede al die jaren door geworsteld”, schreef hij, “en honderden zijn er in den 
lande, die haar hiervoor dankbaar zijn, want dit heeft veel bijgedragen tot het vormen van 
hun karakter.”204 Ondertussen zal van onderling seksueel verkeer vast sprake zijn geweest, 
want om onder het strenge toezicht uit te komen, zullen verliefden creatief genoeg zijn 
geweest om toch ergens ongezien samen te kunnen zijn. Vanwege de heersende schaamte-
cultuur waar het seksualiteit betrof, werd nauwelijks over dergelijke zaken gesproken en 
zeker niet geschreven. In de bronnen valt hierover dan ook niets terug te vinden.
Er werden diverse huwelijke gesloten tussen oud-Neerbosschers.205 Dat bewijst dat er 
inderdaad amoureuze contacten bestonden. Daarin verschilde Neerbosch met andere 
instellingen, waar, zoals gezegd, volgens veel regenten maar weinig oud-wezen met elkaar 
huwden.206 In 1887 trouwden Lambertus Scholten en Marie Louise Ida Schwarz in Nijme-
gen. Ze emigreerden datzelfde jaar naar Amerika samen met het Neerbosscher meisje 
Petronella van der Wall, die haar aanstaande man achterna reisde: de oud-Neerbosscher 
Steven Kluwers. Zij huwden in september 1887.207 Datzelfde jaar vierden Manus Hout-
man en Catharina Cornelia Gladbeek, twee van de eerste kinderen die Van ’t Lindenhout 
opnam, hun 12,5-jarig huwelijksjubileum en zo zijn er meer echtparen te noemen.208
Het samenleven van jongens en meisjes in Neerbosch leverde Van ’t Lindenhout en zijn 
vrouw de nodige zorgen op. Daarom werden beide seksen ook zoveel mogelijk van elkaar 
gescheiden gehouden, hoewel overdag de contacten nooit helemaal voorkomen konden 
worden. Over misbruik tussen kinderen onderling staat nergens iets gemeld, maar 
mogelijk was er wel sprake van seksuele contacten tussen jongens en meisjes, getuige de 
maatregelen waarop Van ’t Lindenhout al in 1865 broedde.
De pedagogische meerwaarde van co-educatie werd voor hem gaandeweg belangrijker. De 
motieven die hij daarvoor ter rechtvaardiging aandroeg getuigen van zijn praktische peda-
gogische instelling. Daarnaast vond hij het voor zichzelf, maar wellicht ook richting zijn 
achterban, van belang dat de theologische verantwoording voor co-educatie in orde was. 
Toch lijkt de onderlinge omgang tussen jongens en meisjes veel op die in andere weeshui-

zen. De omgangsregels van Neerbosch die enigszins verschilden met die van andere wees-
huizen, waren die rond de zondagsbesteding en tijdens feestdagen. Op zon- en feestdagen 
konden jongens en meisjes vrijer met elkaar omgaan. Vooral doordat er zoveel jongens 
en meisjes woonden was in Neerbosch vaker contact mogelijk dan in andere weeshuizen. 
Daardoor was er meer kans dat relaties uitgroeiden tot huwelijken.

7.6 Conclusies
Toelating tot Neerbosch gebeurde officieel op basis van strikte voorwaarden, maar in de 
praktijk paste Van ’t Lindenhout deze niet streng toe. Dat kwam doordat hij het vaak niet 
over zijn hart kon verkrijgen aanvragen voor kinderen in erbarmelijke leefomstandighe-
den af te wijzen en omdat hij het belangrijk vond dat de weesinrichting bleef groeien. Wel 
bleef een absolute voorwaarde dat kinderen gevaccineerd moesten zijn tegen de koepok-
ken. Criteria die hij tot in de jaren zeventig probeerde te blijven toepassen, waren dat 
kinderen arm en volle wees moesten zijn. Ook moesten ze, volgens de statuten, verwaar-
loosde kinderen zijn.
Dat Van ’t Lindenhout veelvuldig schreef over ‘verwaarloosde kinderen’ kwam deels voort 
uit tactische overwegingen, omdat dergelijk woordgebruik compassie opriep binnen zijn 
achterban. Verwaarloosd werden kinderen vooral door een gebrekkige opvoeding van 
ouders, meenden velen in de negentiende eeuw. In Neerbosch zou die verwaarlozing 
mogelijk nog gedeeltelijk teniet kunnen worden gedaan. Wat in die redenering niet klopte, 
was dat een flink aantal kinderen in Neerbosch niet verwaarloosd waren door hun ouders, 
maar afkomstig waren uit respectabele, maar arme families.
Met de toelatingsvoorwaarden ging Van ’t Lindenhout vanaf eind jaren zeventig steeds 
soepeler om. Er kwamen steeds vaker halfwezen naar Neerbosch en onder druk liet hij aan 
het einde van de jaren tachtig ook kinderen uit de burgerstand toe, al meende hij dat hun 
komst pedagogische risico’s met zich meebracht omdat van hen een negatieve invloed kon 
uitgaan op kinderen uit lagere standen. De oorzaak daarvan lag volgens hem vooral in het 
standsverschil en het verschillende welstandsniveau dat de kinderen van huis uit gewend 
waren. Of er plek was voor een jongen of een meisje was afhankelijk van waar een plek 
vrij kwam: in een jongenshuis of en meisjeshuis, die ook nog voorbehouden waren aan 
kinderen van specifieke leeftijden.
De meeste kinderen kwamen uit dorpen. De belangrijkste verklaring daarvoor is dat 
weeskinderen in steden vaak terecht konden in stadsweeshuizen. De kinderen kwamen 
aanvankelijk vooral naar Neerbosch door tussenkomst van bekenden van Van ’t Linden-
hout, zoals Nieuwland, diverse NEPV-evangelisten en bestuursleden of kennissen van 
Van ’t Lindenhout uit Rotterdam en Amsterdam. Toen Neerbosch meer bekendheid kreeg, 
fungeerden predikanten, diaconieën en armbesturen vaker als tussenpersoon. Dat veel 
kinderen via geestverwanten van Van ’t Lindenhout werden aangemeld, verklaart waarom 
de regio’s waaruit zij kwamen deel uitmaakten van de protestantenband. De instroom 
uit de steden concentreerde zich op Amsterdam en Rotterdam, zoals dat ook voor Neder-
landsch Mettray gold. Een verschil tussen beide instellingen op dit punt is dat de jongens 
uit Nederlandsch Mettray in het laatste kwart van de negentiende eeuw voor ruim twee-
derde uit de grote Hollandse steden kwamen. Dat valt enerzijds te verklaren doordat in de 
grote steden in het westen de meeste verwaarloosde jongens werden waargenomen, maar 
ook dat zich daar het netwerk van de vereniging Nederlandsch Mettray bevond. 
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In 1878 zag het bestuur van de weesinrichting af van het opzetten van een instelling voor 
kinderen met beperkingen. De achterban van Neerbosch had onvoldoende vertrouwen 
in het welslagen van dit plan, waardoor de benodigde financiering achterwege bleef. 
Dit besluit bood de gelegenheid om tegemoet te komen aan de nieuwe aanvragen voor 
opname van kinderen en om de bestaande weesinrichting verder uit te bouwen. Van 
’t Lindenhout zelf interpreteerde deze gang van zaken achteraf als een vingerwijzing van 
God om door te gaan met de uitbouw van de weesinrichting. Hij had in 1877 namelijk van 
George Müller geleerd dat dit Gods wil was, want een grote inrichting zou de maatschap-
pij beter weerspiegelen dan een kleine. Het tekent Van ’t Lindenhout dat hij, zoals in dit 
geval, pedagogische motieven naar voren bracht die steeds het beste bij de gewenste of 
een nieuw ontstane situatie pasten. Hij argumenteerde bijvoorbeeld eerst dat kinderen 
met lichamelijke gebreken wél en later toch níet het liefste bij elkaar waren. Kinderen met 
lichamelijke en verstandelijke beperkingen bleven uiteindelijk welkom in Neerbosch. In 
Van ’t Lindenhouts ogen was dat noodzakelijk omdat voor veel ouders gespecialiseerde 
instellingen te duur waren.

Een verklaring voor het verschil in ontwikkeling van de steun aan Nederlandsch Mettray 
en Neerbosch is allereerst dat de doelgroep van Neerbosch meer medelijden opriep dan 
de verwaarloosde, soms bijna criminele jongens van Nederlandsch Mettray. Daarnaast 
was Nederlandsch Mettray niet gericht op groei omdat dat niet paste bij het panoptische 
opvoedingssysteem dat binnen de landbouwkolonie in navolging van het Franse Mettray 
bestond, zoals dat in hoofdstuk 3 is beschreven. Ook de ruimtelijke inrichting van die 
instelling was pedagogisch doordacht en leende zich niet voor een organische groei als die 
van Neerbosch. Mogelijk speelde ook mee dat de achterban van Nederlandsch Mettray 
meer elitair was dan die van Neerbosch. Daardoor profiteerde Nederlands Mettray minder 
sterk van het aan invloed winnende maatschappelijk middenveld dan de weesinrichting 
Neerbosch, waarvan de achterban meer kleinburgerlijke sympathisanten telde. Deze 
grotere achterban werd in het laatste kwart van de negentiende eeuw snel welvarender, 
zodat de giftenstroom richting de weesinrichting kon blijven toenemen.
De populariteit van, en daardoor de steun aan, Neerbosch werd vanaf de jaren tachtig 
gestimuleerd doordat er een steeds sterkere aantrekkingskracht uitging van de weesin-
richting als toeristische attractie. Ook het, in vergelijking met gezindteweeshuizen, open 
toelatingsbeleid van Van ’t Lindenhout bevorderde de groei van de weesinrichting. Daar 
konden kinderen vaak eerder terecht omdat er relatief veel ruimte was, maar ook omdat 
Van ’t Lindenhout kinderen onder de 5 jaar opnam, zoals in hoofdstuk 5 bleek. Daarmee 
hanteerde hij een ruimere leeftijdsgrens dan veel andere weeshuizen en residentiële 
instellingen als Nederlandsch Mettray en de Heldringgestichten. Bovendien konden in 
Neerbosch zowel jongens als meisjes terecht. Kinderen uit grote gezinnen konden daar-
door samen gehuisvest worden in deze instelling met co-educatie. Daarin verschilde de 
weesinrichting van veel andere instellingen.

Waarschijnlijk kwam de co-educatie in Neerbosch vooral tot stand doordat Van ’t Linden-
hout als eerste het verzoek kreeg om twee jongens op te nemen in plaats van meisjes. 
Daardoor wijzigden de plannen voor een meisjesweeshuis in die voor een weeshuis voor 
meisjes en jongens. Het voordeel van zijn keuze was, bleek naderhand, dat broertjes en 

zusjes samen konden blijven en elkaar in de weesinrichting tot steun konden zijn. Volgens 
Van ’t Lindenhout werkte het onderling verkeer tussen jongens en meisjes positief uit 
op de opvoeding. Het leerde hen met elkaar om te gaan. Dat was volgens hem een goede 
voorbereiding op de intrede in de samenleving buiten de inrichting. Ook deze pedagogi-
sche verantwoording van co-educatie kreeg bij Van ’t Lindenhout pas na enkele jaren vaste 
vorm, gebaseerd op de praktische ervaring in Neerbosch.
Een kanttekening past hierbij dat co-educatie in Neerbosch slechts bestond bij de gratie 
van strenge omgangsregels. Met de vrije omgang viel het na de lagerschoolleeftijd dus wel 
mee. De contacten tussen oudere jongens en meisjes zullen vooral plaats hebben gevon-
den op het buitenterrein tussen de gebouwen wanneer jongens en meisjes daar werk-
zaamheden moesten verrichten of tijdens zon- en feestdagen. Aangezien in Neerbosch 
geregeld feest werd gevierd, zullen dergelijke contacten goed mogelijk zijn geweest. Met 
deze iets frequentere omgangsmogelijkheden, lijkt de co-educatie in Neerbosch enigszins 
onderscheidend te zijn geweest van die in veel andere weeshuizen. Voor zover bekend is in 
de veertig jaar onder Van ’t Lindenhout geen enkel meisje zwanger geraakt in Neerbosch. 
Wel huwde een aantal oud-Neerbosschers elkaar. Dat wijst erop dat jongens en meisjes in 
Neerbosch ondanks het strikte toezicht elkaar konden leren kennen.
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  Leven in Neerbosch

Vanaf hun twaalfde moesten meisjes meehelpen de weesinrichting schoon en netjes te houden als onderdeel van hun 
opleiding tot dienstbode. (Foto Wilhelm Ivens, Nijmegen; Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

Hoofdstuk 8
Leven in Neerbosch

Aan de toelatingsvoorwaarden voor Neerbosch die hij zelf had opgesteld, hield Van 
’t Lindenhout zich niet altijd, bleek in het vorige hoofdstuk. Maar hoe vertaalde hij dan 
zijn opvoedingsidealen in de praktijk? Dat is de vraag die in dit hoofdstuk centraal staat. 
In theorie, zagen we, koos hij op sommige punten duidelijk positie, zoals in zijn streven 
om kinderen op te voeden in het juiste standsbesef en in het christelijke geloof. In zijn 
ideeën werd hij daarin beïnvloed door zijn grote voorbeelden Heldring en Müller. Daarbij 
leek het er tot nog toe op dat er, in vergelijking met Nederlandsch Mettray, weinig syste-
matiek bestond in de keuzes die hij maakte. In die jongensinrichting nabij Zutphen was, 
zoals we in hoofdstuk 3 zagen, vanaf het begin sprake van panoptische technieken en de 
aanleg van uitgebreide dossiers van de kinderen. Een van de vragen die ik in dit hoofdstuk 
beantwoord, is of een ontwikkeling naar het gebruik van dergelijke opvoedingstechnieken 
ook in Neerbosch plaatsvond. Een andere is of en hoe Van ’t Lindenhouts persoonlijkheid 
en keuzes het leven in de weesinrichting beïnvloedden.
Welk leven stond kinderen te wachten die naar Neerbosch kwamen? In hoofdstuk 6 
bleek dat het volgens Van ’t Lindenhout een sober leven moest zijn, vergelijkbaar met de 
praktijk in stadsweeshuizen. De eenvoudige levensstandaard in Neerbosch viel dan ook te 
vergelijken met die in andere weeshuizen. Ook daar was eerder sprake van schrale dan van 
royale voeding en meer van sobere dan van overdadige kleding.1 Al hadden kinderen het 
er, net als in Neerbosch, vaak beter dan hun leeftijdgenoten die bij hun ouders in armoede 
moesten leven, zo bleek uit de beschrijving van de wezenzorg in de negentiende eeuw. In 
het wezendorp leefden de kinderen tussen honderden lotgenoten die allemaal op de een of 
andere wijze getekend waren door een moeilijke thuissituatie. Het was ook een leven waar 
de dood van een broer of zus of van een vriend een reële mogelijkheid was, gezien het 
grote aantal sterfgevallen in Neerbosch. In dit hoofdstuk beschrijf ik de dagelijkse gang 
van zaken in de weesinrichting. Want hoe zag de dagindeling eruit en hoe werd die beïn-
vloed door de protestants-christelijke signatuur van Neerbosch? En hoe stond het met de 
gezondheid van de kinderen? Op dat punt kreeg Neerbosch veel kritiek in 1893. Had dat te 
maken met het, door critici veronderstelde, harde regiem van Van ’t Lindenhout, of eerder 
met de armoedige achtergrond van de kinderen, zoals hijzelf stelde?

8.1 De eerste opvang
Kinderen kwamen vaak naar Neerbosch door bemiddeling van bekenden van Van 
’t Lindenhout, hun voogd of een afgevaardigde van een diaconie of armenbestuur. Voog-
den dienden een schriftelijk bewijs af te geven waarin zij tekenden voor de overdracht 
van de opvoeding van de kinderen aan de weesinrichting.2 Er werden altijd een voogd en 
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een toeziend voogd aangesteld. Vaak waren dat familieleden of bekenden van de ouders 
van kinderen. Wanneer een van de ouders nog leefde, werd die voogd met daarnaast een 
toeziend voogd.3 Totdat de Kinderwetten van kracht werden in 1905, werd iemand die in 
Neerbosch werkte als voogd aangesteld.
Evenals in stadsweeshuizen werden kinderen allereerst geïnspecteerd op hun lichamelijke 
hygiëne. Ze kregen een grondige wasbeurt en werden, zo nodig, in nieuwe kleren gesto-
ken. In tegenstelling tot traditionele weeshuizen waren dat geen uniformen. Deze inspec-
tie was de verantwoordelijkheid van de directrice. Tot aan haar overlijden, in 1900, was dat 
mevrouw Van ’t Lindenhout, en daarna, tot aan haar vertrek uit Neerbosch in 1903, haar 
schoondochter Catharina van ’t Lindenhout-Koper. Wanneer ze klaar waren, werden de 
kinderen naar het huis gebracht waar ze volgens hun leeftijd thuis hoorden. Een kind dat 
er volgens de directrice ongezond uitzag, werd in het ziekenhuis opgenomen. Alle nieuw 
ingekomen kinderen werden vervolgens door de geneesheer-directeur van Neerbosch 
medisch onderzocht. Vanaf 1885 was dat De Blécourt en voor die tijd de protestantse 
huisarts dr. Felix Capelle (1831-1899) uit Beuningen, waarschijnlijk afkomstig uit Van 
’t Lindenhouts netwerk in het dorp van zijn jeugd. Dat medisch onderzoek vond plaats 
tijdens het eerstvolgende van de maandelijkse bezoeken die de geneesheer-directeur aan 
de weesinrichting bracht.4
Alle kinderen werden ondergebracht in groepen met leeftijdgenootjes. Waren ze jonger 
dan 7 – later 8 – jaar dan gingen ze naar het Moederhuis. Daar woonden ze onder toezicht 
van een juffrouw die terzijde werd gestaan door enkele oudere meisjes.5 Tussen de meisjes 
en de jonge kinderen groeide vaak een hechte band. Dat maakte het voor allen moeilijk 
om afscheid te nemen wanneer de kleintjes naar groepen voor oudere kinderen moesten 
vertrekken, al wilden de kinderen “evenals anderen gaarne groot zijn”, wist Van’ t Linden-
hout.6 Vanaf hun zevende, later achtste jaar, werden de jongens en meisjes gescheiden 
opgevangen. Dat gebeurde allereerst uit zedelijke overwegingen omdat vanaf die leeftijd 
de verschillen in lichamelijk ontwikkeling tussen jongens en meisjes groter werden. Daar-
naast kregen de meisjes vanaf die leeftijd een andere dagindeling. De jongens bezochten 
de lagere school ’s morgens en ’s middags, maar de meisjes bezochten ’s middags een brei-
school en werden vanaf hun achtste ingezet voor licht huishoudelijk werk.7

Gebrekkige dossiervorming
Van de kinderen werden nauwelijks dossiers bijgehouden. Daarin onderscheidde Neer-
bosch zich van de praktijk in Nederlandsch Mettray, waar vanaf de komst van de eerste 
jongens in 1851 uitgebreide dossiers werden aangelegd met informatie over hun gedrag 
en karakterontwikkeling.8 Tot 1876 was er in Neerbosch een boek met voor iedere pupil 
een ‘staat van inlichtingen betrekkelijk het optenemen kind’. Daarin stonden vragen als 
door wiens tussenkomst een kind was opgenomen en in welke kerk het was gedoopt, 
maar antwoorden daarop werden nauwelijks genoteerd. Meestal bleef de informatie in 
deze inlichtingenstaten beperkt tot de namen van het kind en de ouders, de plaats van 
herkomst en de vermelding dat het kind een koepokinenting had ontvangen. Het beperkt 
invullen van de gegevens gebeurde ondanks dat Van ’t Lindenhout officieel voorschreef 
dat voogden tien vragen moesten beantwoorden over de herkomst van kinderen en hun 
maatschappelijke positie en gezondheidssituatie.9 Vanaf 1876 werden iets meer gegevens 
genoteerd in boeken met de titels Gekomen en vertrokken kinderen. Daarin stond waar 

kinderen vandaan kwamen, wie hun ouders waren, waar die overleden waren, wie hun 
voogden waren, door wiens bemiddeling ze naar Neerbosch waren gekomen en hoe groot 
een eventuele nalatenschap van hun ouders was.10
Met het aanleggen van dossiers na 1894 kwam er in zoverre verandering in de registratie, 
dat er individuele kaarten kwamen voor ieder kind. Het invullen van de kaarten gebeurde 
incidenteel en de gegevens die er op kwamen te staan, waren summier. Naast gegevens 
zoals die ook in de boeken werden genoteerd, bevatten de dossiers soms wat aanvul-
lende informatie over het kind, een geboortebewijs en, voor zover het kind gedoopt was, 
een doopbewijs. Wel nieuw was dat er werd vermeld tot welk kerkgenootschap het kind 
behoorde. Uit de door mij geraadpleegde dossiers blijkt dat verreweg de meeste kinderen 
van hervormde huize waren. Van de 126 dossier van voor 1903 die bewaard zijn gebleven, 
zijn er slechts 12 van kinderen die voor 1894 naar Neerbosch waren gekomen. Onduidelijk 
is of er meer dossiers van voor die tijd geweest zijn, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Aller-
eerst werden alle gegevens tot 1906 nog in de verzamelboeken genoteerd, zodat de gege-
vens in dat geval dubbel genoteerd werden. Bovendien betreft het dossiers van kinderen 
die zonder uitzondering na 1895 zijn vertrokken en slechts in zes gevallen dateren ze van 
voor 1905, het jaar waarin de Kinderwetten van kracht werden die betere dossiervorming 
verplicht stelden. Het is daarom waarschijnlijker dat de dossiers van kinderen die voor 
1894 naar Neerbosch zijn gekomen niet zijn aangelegd bij hun komst naar de weesinrich-
ting, maar pas nadat dat vanaf 1905 wettelijk verplicht was gesteld.
In zijn Beredeneerd overzicht uit 1903 schreef Van ’t Lindenhout dat alle gegevens werden 
genoteerd in een dossier dat bij aankomst van een kind werd aangemaakt.11 Vanaf 1900 
werden daarbij, wat de jongens betreft, ook de gegevens gevoegd van de hoofden van de 
ambachtsopleidingen. Zij werden verplicht elke twintigste van de maand Maandstaten 
van hun leerlingen ingevuld bij de directie te bezorgen. Daarin stonden gegevens over het 
gedrag en de inzet van de jongens op de werkplaatsen.12 Die verandering vond plaats naar 
aanleiding van het overlijden van Johan Tiecken. Een van de conclusies uit het gerechte-
lijk onderzoek dat naar aanleiding daarvan was uitgevoerd, was geweest dat het toezicht 
op de kinderen te wensen overliet. Door het bijhouden van een dossier zouden inzet en 
vorderingen beter kunnen worden gevolgd. Maar de officiële dossiers bleven tot 1905 
weinig om het lijf hebben. In dat jaar werd Neerbosch, evenals alle andere kinderbescher-
mingsinstellingen, verplicht uitgebreidere dossiers bij te gaan houden.

8.1.1 De relatie met familieleden
Na aankomst in Neerbosch mochten kinderen slechts beperkt contact onderhouden met 
familieleden. Aanvankelijk hadden kinderen zonder problemen toestemming gekregen om 
familieleden te bezoeken, maar Van ’t Lindenhout scherpte de regels daarvoor tussen 1865 
en 1874 aan. “Geen van onze weezen geven wij meer vrijheid om hunne familie te bezoe-
ken, tenzij er nabestaanden ongesteld zijn die hen wenschen te zien”, schreef hij in 1875.13 
Later voegde hij daar ter bescherming van de kinderen nog de voorwaarde aan toe dat het 
betreffende familielid niet aan een besmettelijke ziekte mocht lijden.14
Van ’t Lindenhout had twee redenen om op dit vlak maatregelen te nemen. De eerste 
was dat de praktijk hem had geleerd dat kinderen die op familiebezoek gingen bij ooms 
of tantes vaak erg werden verwend. Hij constateerde dat familieleden de kinderen “met 
allerlei liefkoozingen en dwaze praatjes als het ware overstelpen om daardoor den naam 
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van goede Ooms en Tantes te koopen”.15 Maar Neerbosch was geen “dames- en heeren-
kostschool”, benadrukte Van ’t Lindenhout, maar “een inrichting voor arme en verlaten 
weezen, die door niemand te logeeren werden gevraagd, toen ze buiten de Inrichting 
waren”.16 De tweede reden was dat ze tijdens een familiebezoek vaak van de weesinrich-
ting werden weggehouden wanneer dat de familieleden voordeliger uitkwam, bijvoorbeeld 
wanneer bleek dat ze mogelijk “iets kunnen verdienen”, schreef hij in 1881.17 Iets soortge-
lijks herhaalde hij in 1893. Het was zijn ervaring, “dat niet weinig familiebetrekkingen er 
tuk op zijn om hunne neefjes en nichtjes in huis te nemen, wanneer er iets van te halen is. 
O, dan zijn ze met zooveel barmhartigheid jegens deze ongelukkigen bewogen, want dan 
brengt de jongen of het meisje een voordeeltje aan.”18
Dat Van ’t Lindenhout tegen de laatste problemen aanliep, was het gevolg van de wetge-
ving in de tweede helft van de negentiende eeuw. Daarin hadden vaders en voogden 
bijkans onbeperkte zeggenschap over kinderen en werd hen toegestaan kinderen naar 
huis te halen wanneer hen dat goed dunkte, zoals in hoofdstuk 2 is beschreven.19 Vandaar 
dat Van ’t Lindenhout zelf zijn voorwaarden stelde voor vertrek uit Neerbosch voordat de 
opvoeding van een kind was voltooid. In de jaren negentig werden ouders, voogden, fami-
lies of diaconieën verplicht de kosten te vergoeden die de weesinrichting inmiddels voor 
een kind had gemaakt wanneer ze dat vóór de voltooiing van zijn of haar opvoeding uit de 
weesinrichting wilden weghalen.20 Die kosten bedroegen in 1893 120 gulden voor elk jaar 
dat de weesinrichting een kind had verzorgd – minus de bijdrage die voor hem of haar was 
betaald door familie, voogd, bekenden, armbestuur of diaconie.21 Uit de bronnen wordt 
niet duidelijk of een dergelijke vergoeding ooit is geïnd.
Familieleden mochten wel in Neerbosch op bezoek komen, mits ze zelf voor logies zorg-
den.22 Van die mogelijkheid werd volgens Van ’t Lindenhout ook veel gebruik gemaakt.23 
Voor familieleden van kinderen bestond er dus geen logeergelegenheid in de instelling, 
anders dan voor het groeiende aantal sympathisanten. Familieleden van de kinderen 
mochten ook hoogstens één dag blijven en mochten kinderen niet meenemen van het 
terrein af. Ook mochten ze geen eten of kleding voor de kinderen meebrengen.24 Dat zou 
immers kunnen leiden tot verwennerij. Naast het familiebezoek stond ook de correspon-
dentie van de kinderen met familieleden onder toezicht van de directie, dat wil zeggen 
Van ’t Lindenhout, zo bepaalde artikel 11 van het Reglement van de Weesinrichting te 
Neerbosch in 1894. “Briefwisseling is vrij, behoudens toezicht van den directeur.”25 Dat alle 
brieven door de directeur werden gelezen stond daar niet expliciet in, maar dat gebeurde 
wel. De onderzoekscommissie keurde in 1894 die praktijk goed na de informatie die ze van 
de directie had gekregen. De “ontdekkingen, die zij – zelfs nu de correspondentie onder 
toezicht staat – in de brieven doen, zijn van dien aard, dat ook wij toezicht wenschelijk 
blijven achten”, concludeerde ze.26 Voorbeelden van bedoelde ‘ontdekkingen’ worden in de 
bronnen niet vermeld.

Alles inleveren
Wanneer kinderen bij hun komst naar Neerbosch nog eigendommen bezaten uit de nala-
tenschap van hun ouders, waren ze verplicht die als gift aan de weesinrichting te schen-
ken.27 Ook daarin volgde Van ’t Lindenhout George Müller na.28 Die regeling was deels 
anders dan in veel traditionele weeshuizen. Daar werd de erfenis van bemiddelde ouders 
door regenten beheerd en bij ontslag van een weeskind uitgekeerd, maar wel zonder 

rente en pas nadat regenten 5 tot 10 procent van de erfenis achterhielden als vergoeding 
voor de afhandeling van de erfenis. Verder was het bij sommige weeshuizen regel dat 
aan de regenten de nalatenschap werd toegekend als tegemoetkoming voor de gemaakte 
kosten.29 Het grote verschil tussen veel traditionele weeshuizen voor kinderen van de 
gegoede stand en Neerbosch was dat de erfenis van ouders van Neerbosscher-kinderen 
vaak maar weinig om het lijf had, variërend van niets tot enkele honderden guldens.
De regels die in Neerbosch golden, hadden tot gevolg dat giften die voor een specifiek 
weeskind bestemd waren niet uitsluitend, of zelfs in het geheel niet aan dat kind ten 
goede kwamen. Dat overkwam bijvoorbeeld een weesjongen uit Valkenburg. Bij zijn komst 
op 3 maart 1865 had hij van de burgerlijke gemeente een stapeltje kleren meegekregen 
en een week later schonk die gemeente nog eens 25 gulden voor nieuwe kleren.30 Beide 
giften werden niet specifiek voor de jongen gebruikt. Het gevolg van dit beleid was wel 
dat sommige kinderen er bij hun komst naar Neerbosch in materieel opzicht op achteruit 
gingen. Dergelijke verhalen komen niet uitsluitend, maar wel vaker voor in bronnen uit de 
jaren negentig, zoals in het verslag van de onderzoekscommissie inzake Neerbosch. Van 
een meisje dat meer dan drie stel kleren had meegekregen bij haar opname in Neerbosch, 
werd het meerdere aan een ander meisje gegeven. Toch had ze nooit gebrek aan kleren 
gehad, vertelde ze aan leden van de onderzoekscommissie in 1893.31 Vier kleinkinde-
ren van de Haarlemmermeerse visser Reijer Vreeken werden volgens hem in 1892 goed 
gekleed naar Neerbosch gestuurd. Toen hij hen een half jaar later zelf bezocht, nadat hij 
verontrustende berichten van twee tantes had doorgekregen, zag hij dat zij er bar slecht 
aan toe waren. In het bijzijn van een notaris en de advocaat mr. Hubert de Kanter, lid 
van de onderzoekscommissie, verklaarde hij: “De kinderen waren zeer slecht gekleed en 
met andere kleedingstukken o.a. een andere hoed, dan hij had meegegeven of gezonden, 
terwijl een ander kind met den hoed van Cornelis liep.”32
De commissie concludeerde uit dergelijke voorvallen: “Er bevinden zich ook kinderen, die in 
zeer fatsoenlijke gezinnen hunne jonge jaren doorbrachten en die hoogere eisschen stellen 
dan waaraan Neerbosch beantwoordt.”33 Daar stond de komst tegenover in dezelfde periode 
van kinderen die door gemeentelijke armbesturen werden gered uit armzalige leefomstan-
digheden, zoals de vier kinderen Huisman uit het gehucht Lutterhart bij Hardenberg. Deze 
buiten echt geboren kinderen werden in 1895 naar Neerbosch gestuurd nadat hun moeder 
was overleden tijdens de lange, strenge winter van dat jaar met temperaturen van twin-
tig graden onder nul. In de schamele hut, waarvan het dak voor de helft was ingestort, en 
waarin nog een ander gezin woonde, kon de stiefvader niet voor hen zorgen. Om te voor-
komen dat de kinderen van 2, 5, 8 en 10 jaar tot “bedelaars en lastposten voor de kerkelijke 
en Burgerlijke gemeente” werden, stuurde de diaconie van de Nederlands-hervormde 
gemeente, gesteund door de burgerlijke gemeente, de kinderen naar Neerbosch.34
De regeling dat “bezittingen van kinderen (…) geheel ten bate der Weesinrichting” 
kwamen, bleef van kracht tot 1893.35 Die veranderde nadat de onderzoekscommissie daar 
bezwaar tegen had gemaakt omdat volgens het Burgerlijk Wetboek, meende zij, die bepa-
ling niet was geoorloofd.36 In het nieuwe reglement stond dat de kosten voor onderhoud 
van kinderen zoveel mogelijk werden betaald uit de bezittingen van de kinderen die ze bij 
hun komst meebrachten of tijdens hun verblijf in Neerbosch verkregen. Daarmee werd de 
regelgeving aangepast aan de praktijk in veel andere weeshuizen. Bij de nieuwe regeling 
werd expliciet verwezen naar de Armenwet van 1854 en het Burgerlijk Wetboek.37 Daaruit 
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blijkt dat de regelgeving in Neerbosch naar aanleiding van de Neerboschkwestie een stevi-
ger juridische basis kreeg. Het effect was grotendeels hetzelfde: ook deze kinderen konden 
tijdens hun verblijf in de weesinrichting niet over eigen vermogen beschikken, afgezien 
van wat zakgeld dat de oudere jongens en meisjes kregen.38

8.2 Dagindeling 
In Nijmegen en Neerbosch voerden Van ’t Lindenhout en zijn vrouw een vaste dagindeling 
in die voor de kinderen per leeftijd en per sekse verschilde. De dagindeling in het huis aan 
de Lange Brouwerstraat leek al sterk op die uit 1894 die Van ’t Lindenhout in Het Oosten 
beschreef.39 Wat in de tussenliggende jaren vooral veranderde, was dat het aantal verschil-
lende werkzaamheden toenam en het aantal gebedsmomenten licht afnam. Om een beeld 
te schetsen van de dagbesteding in Neerbosch volstaat daarom een samenvatting van de 
beschrijving uit 1894.
De dagen begonnen er vroeg. ’s Zomers luidde voor alle kinderen de ochtendbel om kwart 
voor 6 en in de winter om 7 uur. De kleinste kinderen sliepen, aten en leefden in het 
Moederhuis. De kinderen die de lagere school bezochten hadden een uur de tijd om zich 
aan te kleden. Na even te hebben gespeeld werden ze om half 8 in de kapel verwacht voor 
de dagopening, waarna er om 8 uur een gezamenlijk ontbijt was. Vanaf hun 12e jaar werd 
van de meisjes verwacht dat ze tussen 6 en 8 uur meehielpen de slaapzalen van henzelf 
en van de jongens op te ruimen en van de jongens dat ze voor achten al anderhalf uur 
in de werkplaatsen hadden gewerkt. Tijdens het ontbijt, en alle overige maaltijden, aten 

Meisjes leerden vanaf 1885 werken in de stoomwasserij in Neerbosch nadat daar de eerste stoommachine van de inrichting 
in gebruik was genomen. (Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

jongens en meisjes zittend in afzonderlijk zalen aan tafels naar leeftijd gerangschikt.40 Na 
het ontbijt werd knielend gebeden, uit de Bijbel gelezen en gezongen.41
Evenals in veel traditionele weeshuizen volgden kinderen tot hun 12e lager onderwijs.42 
De meeste kinderen kwamen na hun 6e jaar en begonnen daardoor met een achterstand 
op jongere klasgenoten. Veel Neerbosschers bleven daarom tot hun 13e of 14e jaar naar 
school gaan.43 Dat was vergelijkbaar met de jongens in Nederlandsch Mettray, die tot hun 
15e enkele uren per dag onderwijs volgden en daarna alleen nog herhalingsonderwijs.44 
De middagpauze was van 12 uur tot 2 uur waarna de kinderen tot 4 opnieuw naar school 
gingen. De meisjes bezochten daarna tot half 7 ’s avonds de breischool, waar ze les kregen 
in mazen, stoppen en breien. De meisjes in de hoogste klassen kregen buiten de schooluren 
enkele lichte huishoudelijke werkzaamheden toebedeeld, zoals het opmaken van bedden.45 
Tussen hun 12e en 14e jaar, afhankelijk van hoeveel extra uur ze nog aanvullend lager 
onderwijs kregen, veranderde er voor de meisjes veel. Ze moesten dan in de huishouding 
helpen en, wanneer daarin onvoldoende werk was, de naaischool bezoeken om te leren 
verstellen.46 De jongens werken na het verlaten van de lagere school, meestal rond hun 
14e verjaardag, op een werkplaats. Hun werktijden waren van half 7 tot 8 uur, van 9 tot 12, 
van 2 tot 4 en van half 5 tot half 6. Vanaf 1882 bezochten ze ’s avonds van half 6 tot 7 uur 
de avondschool voor herhalingsonderwijs. Deze routine werd onderbroken op donderdag-
avond, wanneer iedereen verwacht werd bij de bidstond.47
’s Middag werd er om 12 uur een warme maaltijd gegeten, om 4 uur was er ‘schafttijd’. Dan 
aten alle kinderen een snelle, bescheiden broodmaaltijd, waarna om 7 uur iedereen een 
laatste broodmaaltijd kreeg voorgeschoteld. Nadat het onderwijs op de breischool om 7 
uur was afgerond en de jongens op datzelfde tijdstip terugkeerden van de avondschool, 
hadden de kinderen vrije tijd. De kinderen in het Moederhuis lagen om half 8 in bed en de 
iets oudere kinderen om 8 uur. De oudere meisjes gingen om 9 uur naar hun slaapzalen en 
de oudere jongens om half 10. De kinderen sloten, waarschijnlijk tot 1886, de dag knielend 
af met gebed op slaapzalen met veertig tot ruim honderd bedden. Nadien mochten ze 
waarschijnlijk hun avondgebed in hun eigen bed uitspreken.48
De zaterdagochtend had nog eenzelfde dagindeling, maar op zaterdagmiddag waren alle 
kinderen vrij en mochten ze spelen. De zondag stond in het teken van de kerkdienst, de 
zondagschool en voor de oudere kinderen de ‘jongelingenvereniging’ of de ‘jongedoch-
tersvereniging’. Alle personeelsleden en kinderen werden geacht om 10 uur in de kapel 
aanwezig te zijn voor de godsdienstoefening die Van ’t Lindenhout vaak zelf leidde.49
Van privacy was bij het opstaan en naar bed gaan nauwelijks sprake. De enige uitzonde-
ring op dit punt waren de kamertjes met eigen wasgelegenheden die zich bevonden bij de 
slaapzalen van de meisjes.50 De oudere jongens moesten zich onder de pomp wassen met 
koud water. Wassen met koud water was voor Van ’t Lindenhout een principekwestie, 
stelde hij zelf, maar sinds Locke werd deze opvatting vaker gehuldigd, onder meer door de 
gezaghebbende hygiënist Allebé.51 Ook hierin volgde Van ’t Lindenhout de mores van de 
negentiende eeuw. Hij hanteerde een strikte dagindeling, maar de kinderen kregen ook 
dagelijks wat vrije tijd. Dat maakte de dagindeling mogelijk makkelijker te dragen dan die 
in andere instellingen, zoals Nederlandsch Mettray. Daar werd de vrije tijd, die groten-
deels beperkt was tot de zaterdag en zondag, gevuld met stichtelijke toespraken, wande-
len, spelletjes en zingen.52
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8.3 Eenvoudig leven
Het eenvoudige leven dat Van ’t Lindenhout voorstond, kwam in Neerbosch op allerlei 
manieren tot uiting: in tamelijk eenvoudige voeding, sobere kleding, de invulling van 
de vrije tijd en de eenvoudige inrichting van de gebouwen. Dat viel ook de onderzoeks-
commissie op in 1893. De opvoeding in de weesinrichting, meende zij, viel het beste te 
omschrijven als een eenvoudig leven: “op zijn boersch”.53 Zoals eerder bleek, had die 
eenvoud niet alleen te maken met de wijze waarop Neerbosch werd gefinancierd, maar ook 
met de pedagogische uitgangspunten van Van ’t Lindenhout. Daar hoorde onder meer bij 
dat de kinderen zich er bewust van moesten worden dat ze tot de lagere standen behoor-
den. Dat was geen uitzonderlijk uitgangspunt, bleek al uit mijn schets van de wezenzorg 
in de standenmaatschappij van de negentiende eeuw. Het etiket ‘eenvoudig’ werd kinde-
ren doorgaans opgeplakt door burgers uit meer gegoede standen die een beter leven 
gewend waren. Dat blijkt uit hoe de meeste mensen die over Neerbosch schreven, zich 
over de leefomstandigheden daar uitlieten. Dat waren geschoolde mannen als Modder-
man, Gildemeester en Van Hall.
Veel oud-Neerbosschers spraken zich anders uit over het leven in de weesinrichting. Eten, 
bijvoorbeeld, was er volgens hen altijd voldoende, al waren ze soms niet helemaal verza-
digd geweest. Vooral de lekkernijen die ze als kinderen kregen wanneer er weer eens een 
gift binnenkwam, bleven velen bij. Dat er wel eens beschimmeld brood werd gegeten, was 
waar en ook dat het soms niet te eten was vanwege de stokvis die erbij werd geserveerd. 
Maar vergoelijkend merkte een oud-Neerbosscher daarbij op dat het in gewone gezinnen 
ook wel voorkwam.54 Uiteindelijk beoordeelden zowel dr. Post als de onderzoekscommis-
sie de voeding van de kinderen als voldoende.55 Ook de kleding was goed, “zoodat den 
directeur daarvoor een woord van waardeering toekomt”.56
De vraag is hoe het leven voor kinderen in Neerbosch er dan uitzag en of daar op de een 
of andere manier de eigen signatuur van de weesinrichting tot in uiting kwam. Om een 
antwoord te vinden op die vraag, richt ik me op de kledinggewoonten en de vrijetijdsbe-
steding in Neerbosch en vergelijk ik beide met de praktijk in andere instellingen.

8.3.1 Niet-uniforme kleding
Wat de kleding betreft, onderscheidde Neerbosch zich van andere weeshuizen doordat de 
kinderen er geen uniform droegen. Sinds de late achttiende eeuw was er kritiek geuit op 
het dragen van kostuums door wezen en in de Franse Tijd was dat zelfs verboden. Verplicht 
onderscheidende kleding dragen deed immers afbreuk aan het gelijkheidsbeginsel van de 
Franse Revolutie. Na het vertrek van de Fransen voerden weeshuisregenten de oude kleding-
voorschriften grotendeels weer in.57 Ook een relatief vernieuwend weeshuis als het Gerefor-
meerde Burgerweeshuis in Utrecht, koos ervoor om opnieuw strikt de hand te houden aan 
het laten dragen van uniforme kleding.58 In Neerbosch was van meet af aan geen sprake van 
uniforme kleding. Van ’t Lindenhout had op dit punt in ieder geval Müller als voorbeeld.59
Dat de kinderen geen uniformen droegen, kwam doordat de kleren van de kinderen 
grotendeels uit giften bestonden. In de verantwoording van giften vermeldt Van ’t Linden-
hout geregeld dat er kledingstukken binnenkwamen, zoals “1 wollen rokje. – Van A.F. te 
T. 28 hemden – Arnhem, mej. A.e. R. 12 poppen, 5 sjaaltjes, 6 hemden, 4 pr. Kousen, 3 
mutsen en 2 pr. Mofjes.”60 Toch was er sprake van een zekere uniformiteit, blijkt uit Van 
’t Lindenhouts beschrijving van de kleding van de kinderen uit 1866. Dat valt te verkla-

ren uit de kledinggewoonten die bestonden voor kinderen uit de laagste standen. Terwijl 
jongens die nog naar school gingen “Friesche kielen” droegen “en zwarte broeken en 
zwarte lakensche petten”, kregen oudere jongens stevige kleding van bruin bombazijn, 
een sterke, geweven textielstof van katoen met linnen.61 De kleine meisjes droegen door 
de week vaak “paarsche jurkjes” en verder jurkjes in een kleur “naardat de Heer ons zendt, 
met zwarte ronde strooijen hoedjes met blaauw lint en hooge friesche schorten”.62 De 
oudere meisjes droegen een lang ‘jak’ – een kleed voor dames – met een zwarte rok en een 
wit mutsje. ‘s Zondags droegen de meisjes “blaauwe merinossen jurkjes” – jurkjes gemaakt 
van de wol van het Merinoschaap – “witte boezelaars, en een wit doekje omspeld”.63 
De hoedjes met lintjes die de meisjes droegen, waren alle dagen dezelfde, al waren de 
zondagse nét even iets netter. Voor alle kinderen gold dat ze door de week klompen droe-
gen en ‘s zondags schoenen. Wat dat laatste betreft, kwamen kledinggewoonten in Neer-
bosch grotendeels overeen met die in andere instellingen, zoals Nederlandsch Mettray. 
Daar droegen de jongens door de week eenzelfde werkpak als Gelderse boerenarbeiders 
met daaronder klompen, terwijl ze op zondag schoenen en een net pak aan hadden.64
Naarmate de weesinrichting groeide, nam de diversiteit van de gedragen kleding toe. Het 
gevolg daarvan was dat Neerbosch er voor buitenstaanders niet uitzag als een weeshuis 
zoals ze dat uit de steden kenden, “want het uniform ontbreekt!”, schreef Adriaan 
Gildemeester in 1873. Hij vond het geheel er veel fleuriger uitzien dan “de treurige 
eentonige, meestal zwarte (helaas ook nog zwart en roode!) kleeding”, die hij in andere 
weeshuizen zag.65 Die niet-uniforme kleding was wel “dood eenvoudig”, sprak Modderman 
zich drie jaar later iets minder vleiend uit.66 

De kinderen droegen in Neerbosch geen uniformen, al leek de kleding wel op elkaar omdat er in grote hoeveelheden werd 
ingekocht en er een gangbare kledingpraktijk bestond voor kinderen van verschillende leeftijden. 
(Archief Fam. Otte, Hope College, Holland, Michigan)
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De diversiteit aan eenvoudige kleding van vooral de meisjes kwam niet alleen doordat die 
grotendeels uit giften bestond. Mevrouw Van ’t Lindenhout lette ook bij het inkopen van 
kledingstoffen namelijk op de nodige diversiteit. Vooral voor meisjes zouden uniformen 
namelijk slecht uitpakken, meende zij. “Iedere vrouw heeft behoefte aan verscheidenheid 
van kleeding”, schreef ook Van ’t Lindenhout. “Dat ligt in den aard. Moeten ze tot 18 á 20 
jaar toe altijd dezelfde, en dan nog wel zwarte kleeren dragen – let dan maar eens op hoe 
ze zich in den eersten tijd na ’t verlaten van ’t weeshuis (den gevaarlijksten tijd) opschik-
ken en zich, als ze kunnen, boven haar stand kleeden – als om zich schadeloos te stellen 
wegens het jarenlang gevoeld gemis.”67
Een praktisch probleem dat het gevolg was van de steeds grotere omvang van de wees-
inrichting, was dat kleding van kinderen geregeld bij anderen terecht kwam. Dat kwam 
doordat velen slordig met hun kleren omgingen, maar ook doordat door het grote aantal 
kinderen het overzicht bij de medewerkers ontbrak en kleding zoek raakte in de was. Dat 
werd nog eens versterkt doordat de kleren afwisselend werden uitgedeeld door verschil-
lende medewerksters zonder dat zij onderling afstemden welke kleren ze aan welke 
kinderen gaven. Om deze chaos op te lossen, werd het toezicht verscherpt en werden alle 
kleren voorzien van nummers, zodat direct duidelijk was aan wie de kleding of schoenen 
toebehoorden.68 Met een inrichting van een omvang als Neerbosch zal deze maatregel een 
omvangrijke administratie hebben gevergd, maar een dergelijke aanpak was niet onge-
bruikelijk. Ook in andere weeshuizen, zoals in het Utrechtse Gereformeerd Burgerwees-
huis, werd zo gewerkt. Daar trad ook hetzelfde schadelijke pedagogische neveneffect op 
van de nummering van kleding en schoenen: kinderen voelden zich meer behandeld als 
nummer dan als persoon.69
Kinderen moesten uit hun kleren zijn gegroeid of hun kleding moest duidelijk versleten 
zijn, wilden ze in aanmerking komen voor nieuwe. Zolang het mogelijk was, werd oude 
kleding hersteld door de meisjes van 14 jaar en ouder. Zij leerden daardoor naaien en 
sokken stoppen, wat weer een belangrijk onderdeel vormde van hun opleiding.70 Het 
besluit of kleding echt niet langer meer kon, lag bij mevrouw Van ’t Lindenhout, die stof-
fen uitdeelde voor het maken van nieuwe kleren. “Geen nieuwe kleedingstukken worden 
voor eenig huis uitgegeven alvorens men de oude getoond heeft en deze voor onbruikbaar 
verklaard zijn”, schreef Van ’t Lindenhout in 1902.71 Deze zuinigheid leidde ertoe dat 
buitenstaanders ten tijde van de Neerboschkwestie in de jaren negentig de armetierige 
uiterlijke verschijning van de kinderen hekelden.72 Kritische oud-Neerbosschers repten 
in 1893 van jongens die meisjesbroeken moesten dragen.73 Dat verwijt klinkt onlogisch, 
want in de negentiende eeuw droegen meisjes rokken en jurken. De onderzoekscommissie 
oordeelde in 1894 juist tamelijk positief over de kleding van de kinderen.74

8.3.2 Vrijetijdsbesteding
Verantwoorde invulling van vrije tijd was voor Van ’t Lindenhout een belangrijk onderdeel 
van de christelijke opvoeding die hij in Neerbosch nastreefde. Die tijdsbesteding ging 
gepaard met eenvoudige hulpmiddelen. Daarin kwamen zijn uitgangspunten overeen 
met pedagogische uitgangspunten uit zijn tijd waarin zaken als eenvoud en leren door 
natuurlijke, zintuiglijke ervaring centraal stonden.75 Eenvoud kenmerkte bijvoorbeeld het 
speelgoed van de kinderen. “Een springtouw is een voorwerp dat aan onze weesmeisjes 
meer vreugde geeft, dan de kostbaarste voorwerpen aan hen, die het aan niets ontbreekt”, 

schreef hij in 1876.76 Kinderen genoten veel meer van wat ze zelf hadden gemaakt dan van 
wat ze hadden gekregen, meende hij77 Soortgelijke argumenten gebruikte Van ’t Linden-
hout voor het buiten spelen en dan vooral voor jongens. Weer of geen weer, een gezonde 
Hollandse jongen ging liever slootje springen dan dat hij binnen bleef, meende hij.78 
Dergelijke opvattingen waren onder invloed van de Verlichting in de negentiende eeuw 
wijd verbreid geraakt. Spelend leren in de natuur was de beste leerschool voor kinde-
ren, want door hun zintuigen te gebruiken leerden ze door eigen ervaring.79 Nu hadden 
kinderen in Neerbosch dankzij de landelijke ligging in de polders ook veel ruimte om er 
de natuur te ontdekken, hun tuintje te onderhouden, bloemen te plukken of duiven te 
houden.80 De meisjes kregen ondertussen stoffen om kledingstukjes voor hun poppen te 
maken en poppenmoeder te zijn.81 Zo konden ze zich, zoals het ook hun leeftijdsgenootjes 
buiten Neerbosch betaamde, spelenderwijs voorbereiden op het werk dat ze later zouden 
gaan doen als dienstbode en moeder.82
Om te intiem contact tussen oudere jongens en meisjes te voorkomen, stonden zij 
onder scherp toezicht. Daarbinnen stond het hen vrij onderling contact te hebben. Van 
’t Lindenhout erkende dat toezicht “het vervelendste” was wat een jongen zich kon 
bedenken. “Het is een soort van gevangenis en men voelt zich liever vrij.”83 Mogelijk is dit 
inzicht de aanleiding geweest dat Van ’t Lindenhout in zijn laatste volle jaar als directeur 
jongens – geen meisjes – van 17 jaar en ouder iets meer vrijheid bood. In 1902 mochten ze 
op zondag zonder toezicht uit wandelen gaan, waarbij ze wandelkaarten meekregen van 
de nabije omgeving. “Het verlenen van wat meerdere vrijheid is misschien goed”, stelde 
Van ’t Lindenhout voorzichtig in de bestuursvergadering.84 Voor het wandelen ontvin-
gen de jongens een verlofpas die ze buiten de weesinrichting bij zich moesten hebben en 
waarop stond dat aan N.N. verlof was verleend “heden namiddag buiten de Inrichting te 
vertoeven”.85 Met die pas werd het strenge toezicht in de weesinrichting wel naar buiten 
verlegd door de voorschriften waaraan de jongens zich dienden te houden. Op de achter-
zijde stond namelijk vermeld dat het de verlofganger verboden was “koffiehuizen, herber-
gen, kazernes, schepen, booten of dergelijke te bezoeken” en ook mocht hij niet met 
militairen wandelen en mocht hij met maximaal vier personen tegelijk zijn. De verlofpas 
diende “direct bij thuiskomst persoonlijk te worden ingeleverd”86
Activiteiten als slootje springen, duiven houden of in een moestuin werken, werden afge-
wisseld met minder onschuldige bezigheden. Die varieerden van kwajongensstreken zoals 
het frequent stelen van fruit en stiekem zwemmen tot vormen van lichte criminaliteit.87 
Zoals in hoofdstuk 1 al bleek, was in de jaren zeventig een jongensbende in Neerbosch 
actief onder leiding van ene Abram Koster. Afhankelijk van zijn snode plannen, had de 
al eerder uit Neerbosch vertrokken Pieter Kesler van horen zeggen, kreeg Koster tot wel 
twintig jongens in zijn kielzog mee. Hij pleegde onder meer een inbraak in het huis van Van 
’t Lindenhout.88 Een dergelijke actie was overigens slechts mogelijk doordat veel jongens-
slaapzalen ’s nachts niet werden afgesloten.89 Ook in 1902 was er sprake van “de bekende 
booren bende”, zoals Van ’t Lindenhout die in een bestuursvergadering aanduidde.90

Binnenactiviteiten: lezen, handwerken en vergaderen
Veel activiteiten in Neerbosch waren vergelijkbaar met die in andere weesinrichtingen. 
Dat gold naast het buitenspelen ook voor het spelletjes doen, handwerken, lezen, zingen 
en muziek maken.91 In de laatste drie activiteiten onderscheidde Neerbosch zich en kwam 
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de eigen signatuur tot uiting. Kinderen konden meer tijd besteden aan zang en muziek 
nadat in 1870 een muziekkorps was opgericht en in 1871 een zangkoor.92 De muziek en 
zang bestonden voornamelijk uit het ten gehore brengen van klassieke en stichtelijke 
muziekstukken en liederen. Niet alleen leren door te kijken, voelen, horen en proeven, 
zoals dat bij het spelen gebeurde, was belangrijk in het negentiende-eeuwse opvoedingsi-
deaal, maar ook het stimuleren van de verstandelijke vermogens van kinderen. Daarom 
richtte het Nut bijvoorbeeld volksbibliotheken op. In 1890 bestonden er 340.93 Ook 
Neerbosch bouwde gestaag aan een eigen bibliotheek die vooral ’s winters goede diensten 
bewees. Aan het begin van de twintigste eeuw telde de bibliotheek ruim negenhonderd 
boeken.94 Welke dat waren, is niet bekend, maar de onderzoekscommissie meende dat de 
catalogus een “bevredigende keuze” had aan goede kinderlectuur.95 Daartoe zullen zeker 
de uitgaven van de eigen uitgeverij hebben behoord, waaronder veel stichtelijke werken, 
christelijke jeugdboeken zoals die van Eduard Gerdes en ook Neerbosch’ Groot Leesboek van 
de Nijmeegse hoofdonderwijzer Hendrik van Lummel. Naast lezen, speelden de kinderen 
domino, dammen en schaken en andere “onschadelijke spellen”, zoals de onderzoekscom-
missie die in 1894 noemde.96 Kaarten en dobbelen om geld waren wel schadelijk en werden 
daarom streng verboden.97
Andere activiteiten waarin de protestants-christelijke signatuur tot uiting kwam, waren de 
wekelijkse bijeenkomsten van de ‘jongedochters-‘ en ‘jongelingsvereniging’ van Neerbosch 
voor kinderen van 16 jaar en ouder.98 Van ’t Lindenhout startte in de jaren zestig in Nijme-
gen met het beleggen van bijeenkomsten van een “Christelijke Jongelingsvereeniging” op 
elke zondag- en maandagavond van 8 tot 9 uur. Daarnaast vergaderde in het evangelisatie-
lokaal aan de Lange Brouwerstraat op zondagavond ook een “Christelijke Jongedochters-
vereeniging” onder leiding van zijn vrouw.99 Na de verhuizing naar Neerbosch werden de 
verenigingen daar voortgezet.100 In 1890 zag in Neerbosch een nieuwe jongelingsvereni-
ging het licht. Deze vereniging, met de naam Jehova Nissi, stond onder leiding van een van 
de onderwijzers van Neerbosch en vergaderde acht maanden per jaar elke zondagavond. 
Tijdens de vergaderingen werden Bijbelgedeelten besproken en voordrachten gehouden.101 
Die voordrachten gingen niet alleen over godsdienstige onderwerpen, maar ook over 
vragen als: “Wie was Jacoba van Beieren?, of: Waarom zijn de denneboomen altijd groen, 
terwijl andere boomen ontbladerd worden?”102 Deelname aan een jongelings- of jonge-
dochterverenigingen was voor de kinderen niet verplicht. Dat blijkt ook wel uit de leden-
aantallen. In 1902 telde Jehova Nissi 21 leden, terwijl er veel meer jongens in Neerbosch 
woonden van 16 jaar en ouder, waar de vereniging voor bestemd was.
In dergelijke verenigingen leerden orthodox-protestantse jongens en meisjes te spre-
ken over hun geloof en over wat dat betekende voor hun toekomstige leven.103 Dat Van 
’t Lindenhout verenigingen voor jongens en meisjes oprichtte, paste in de traditie van het 
internationale Reveil zoals die vanaf de jaren vijftig in Nederland ingang vond. Dat kwam 
onder meer tot uiting in de oprichting door twee Amsterdamse jongelingsverenigingen van 
het Nederlandsch Jongelings Verbond in 1853, dat onder andere de Amerikaanse Young 
Men’s Christian Association tot voorbeeld had. Een van deze Amsterdamse verenigingen 
kwam voort uit de Amsterdamse Reveilkring en de leden daarvan wilden evangeliseren 
onder armen. Zoals veel Reveilinitiatieven was het een interkerkelijke organisatie, maar 
kwamen de meeste leden uit de Nederlandse Hervormde Kerk.104 De combinatie van 
verenigingswerk met evangelisatie was een gangbare combinatie. Dat blijkt uit het feit dat 

veel van dergelijke verenigingen werden opgericht door evangelisten, die dit werk zagen 
als een verlengde van hun evangelisatiearbeid. Vaak werden ze er zelf voorzitter van, of 
hun vrouw waar het een vereniging voor meisjes betrof. De Nijmeegse initiatieven van Van 
’t Lindenhout en zijn vrouw zijn daar voorbeelden van, maar dat is ook dat van hun vriend 
Arend Mooij. Op uitnodiging van Budding, meent Houkes, richtte deze leerling van Witte-
veen in Goes een jongelingsvereniging op. Ook Van ’t Lindenhouts voormalige assistent 
Hendrik Gladbeek richtte als NEPV-evangelist een jongelingsvereniging op in Zutphen.105
Naast de zondagse verenigingsbijeenkomsten mochten kinderen en medewerkers ook 
deelnemen aan de vrijwillige wekelijkse bidstond. Die werd sinds 1878, naast de verplichte 
bidstond op donderdagavond, gehouden op zaterdagavond. Doel ervan was om de “Heere 
God te danken voor Zijne hulp en Vaderzorg, in de voorbijgegane week ondervonden en 
Hem te smeeken om Zijnen zegen over allen, die een gave voor de weezen hebben afge-
zonderd”.106 Daarnaast bestond vanaf 1890 de mogelijkheid om op dinsdag een bidstond 
bij te wonen van een “meer intiem karakter” om God vooral “tijdelijke behoeften” voor 
te leggen.107 Wat hij daaronder verstond, maakte Van ’t Lindenhout verder niet duidelijk. 
Wanneer zendelingen de weesinrichting bezochten, werden er afzonderlijke ‘zendingsbid-
stonden’ belegd, met een collecte onder de aanwezige kinderen. Uit de aard der zaak kende 
die uiteraard slechts een bescheiden opbrengst.108
Dat de directeur soms activiteiten opzette waar hij vooral zelf warm voor liep, bleek toen 
hij in 1894 een geheelonthoudersvereniging oprichtte voor kinderen en medewerkers die 
in 1897 tachtig leden telde.109 Van ’t Lindenhout was zelf al sinds zijn jonge jaren geheel-
onthouder; toch werd alcoholconsumptie in de weesinrichting nooit helemaal verboden en 
kregen jongens bier tijdens sommige feesten.110 Van ’t Lindenhout begreep dat hij zijn eigen 
opvattingen daaromtrent niet zonder meer aan anderen kon opleggen. Het motief om bier te 
schenken aan de oudste jongens was niet omdat het toch iets gezonder was dan water, hoewel 
schoon drinkwater tot aan het einde van negentiende eeuw schaars was in Nederland.111

Sport en gymnastiek
Het bezoeken van de jongelingsvereniging werd vanaf het begin door Van ’t Lindenhout 
gestimuleerd. Het tegendeel was het geval met gymnastiek- of sportverenigingen. Gymnas-
tiekonderwijs was in 1832 vanuit Duitsland naar Nederland overgewaaid. Het was de 
Groninger onderwijzer Rijkens die in 1839 als eerste onderwijzer gymnastiekonderwijs gaf 
en ook in weeshuizen werd het al snel ingezet.112 Vanaf 1854 werd het bijvoorbeeld ingevoerd 
in het Utrechts Gereformeerd Burgerweeshuis en in 1875 werd in Nederlandsch Mettray 
methodisch gymnastiekonderwijs gegeven.113 In de weesinrichting Neerbosch en op de 
lagere school van de weesinrichting was daarvan lange tijd nog geen sprake. Weliswaar was 
er in 1872 een overdekte speelplaats aangelegd met enkele gymnastiektoestellen, maar daar 
had Van ’t Lindenhout het bij gelaten.114 Ook werd er enkele uren per week gymnastiekles 
gegeven aan jongens en meisjes, wat volgens Van ’t Lindenhout bijzonder goed was voor hun 
lichamelijke ontwikkeling. De lessen kregen ze tot 1889 van de Nijmeegse gymnastiekon-
derwijzer Hendrik Verkerk (1822-1893).115 Daarna kregen ze gymnastiek van Johan Willem 
Bernhard Hage (1861-1933). Hage was een gymleraar die in 1896 het Nijmeegse Zander-
instituut oprichtte, een instelling waar artsen hun patiënten naar doorverwezen om met 
lichaamsoefeningen hun lichaamshouding te verbeteren, een voorloper van fysiotherapie.116 
Hage is waarschijnlijk betrokken geraakt bij Neerbosch via De Blécourt, die lid was van het 
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Zander Instituut.117 De meeste Zander-instituten werden opgezet door gymnastiekleraren. 
Hun activiteiten bewogen zich op het grensvlak van gymnastiek en medische wetenschap. 
Vandaar dat ze ook wel heilgymnasten werden genoemd.118
Ondanks het inhuren van gymdocenten bleef de aandacht voor gymnastiek in Neerbosch 
beperkt vanwege de tegenzin die Van ’t Lindenhout daarbij voelde. “Voor ontwikkeling 
door gymnastische oefeningen wordt daarentegen weinig gedaan”, concludeerde de onder-
zoekscommissie in 1894.119 Blijkbaar trok Van ’t Lindenhout zich die kritiek enigszins aan, 
want acht jaar later vermeldde hij dat er een gymnastiekvereniging bestond die twee keer 
per week “vergaderingen” hield.120 Daar de meeste leden uit de gelederen van de oudste 
jongens kwamen, die al snel van de weesinrichting zouden vertrekken, kostte het wat 
moeite om de continuïteit te waarborgen. Dat een aantal medewerkers én medewerksters 
van Neerbosch er ook lid van was, gaf deze gymnastiekvereniging Sparta, opgericht in 
maart 1900, nog de meeste continuïteit.121 
Ook wat sport betreft, was Van ’t Lindenhout afhoudend. Sportbeoefening was een nieu-
wigheid in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een van de nieuwe sporten die kwam 
overwaaien vanuit Groot-Brittannië, was voetbal – evenals tennis – van origine een bezig-
heid voor de elite. Voor sportbeoefening was immers vrije tijd nodig en daarover beschikte 
de lagere, werkende standen niet.122 Van sporten zag Van ’t Lindenhout het nut niet in. 
“Het koortsachtig najagen van allerlei sport heeft veelal noch doel, noch nut”, vond hij. 
“Wanneer ik jonge menschen dagelijks op een velocipède zie rijden, dan denk ik: van die 
menschen komt nooit iets goeds terecht, ze zijn voor alles goed misschien, maar niet om 
in het zweet huns aanschijns hun brood te eten.”123 Hij betreurde het dan ook niet dat 
de voetbalclub die eind jaren negentig werd opgericht in Neerbosch, in navolging van de 
Nijmeegse voetbalclub Quick 1888, geen lang leven beschoren was. Hij gaf dit tijdverdrijf 
een rode kaart toen hij schreef dat voetbal “te hoog en te geleerd” was voor zijn jongens, 
immers “een jongen springt liever slootje”.124 Jongens, stelde hij, bezochten veel liever een 
jongelingsvereniging dan een gymnastiekvereniging.125 Hoe verkeerd kon hij het hebben! 
In 1906, drie jaar na het vertrek van Van ’t Lindenhout, zag opnieuw een Neerbosscher 
voetbalclub het licht: Voorwaarts. Daarmee waren de jongens van Neerbosch er nog steeds 
vroeg bij met hun club, aangezien de grote groei van het voetbal pas na de Eerste Wereld-
oorlog plaatsvond.126 Voorwaarts zou in de twintigste eeuw tientallen jaren uitkomen in 
de Nijmeegsche competitie.127

8.3.3 Feesten van Neerbosch
Geregeld werden in Neerbosch feesten gevierd. Volgens Van ’t Lindenhout was dat 
belangrijk omdat het, al was het in zeer geringe mate, het gemis compenseerde van “die 
kleine feestjes uit de ouderlijke woning”, die de kinderen moesten missen. “Toch is het een 
behoefte, vooral voor een kind, om nu en dan eens buitengewone verrassing te genieten. 
Wij zoeken dan ook op Neerbosch hieraan zooveel mogelijk te gemoet te komen.”128 
Het belangrijkste feest was wel het Kerstfeest, waarbij kinderen cadeautjes kregen en 
traktaties. De giftenstroom vanuit de achterban bereikte in december een absoluut hoogte-
punt. Daaronder bevonden zich talloze lekkernijen. In de weesinrichting zelf probeerden de 
medewerkers een gezellige sfeer te creëren, onder meer door kerstbomen neer te zetten. 
Sinds kerst 1876 stonden er in Neerbosch niet langer een, maar twee kerstbomen omdat de 
kleinste kinderen in voorgaande jaren niet goed bij de boom konden komen. Vandaar dat de 

kinderen in het Moederhuis dat jaar een eigen boom kregen.129 En twee later jaar stonden er 
tot grote blijdschap van de kinderen in totaal al drie dennenbomen in verschillende loka-
len.130 En dat bleef zo, want op nieuwjaarsdag 1894 schreef de 12-jarige Jannis van Melle 
opgetogen aan zijn grootouders: “Er waren drie kerstbomen en ik heb ze alle drie gezien.”131 
De opgetogenheid van Jannis laat zien dat het fenomeen kerstboom ook begin jaren 
negentig nog niet overal gangbaar was in Nederland. Het was in de negentiende eeuw een 
gebruik dat bij rijke families ingang had gevonden. Dat juist de kinderen in Neerbosch er 
meerdere hadden, was dan ook bijzonder. De verklaring hiervoor ligt hierin dat vooral 
binnen het Reveil de kerstboom op zondagsscholen was geïntroduceerd. Daar werd het 
Kerstfeest bij uitstek tot een kinderfeest gemaakt, met kerstboom en al.132
Een tweede feest was de verjaardag van mevrouw Van ’t Lindenhout op 15 april en daarna 
volgde het tweedaagse jaarfeest van de weesinrichting in juni. Op de tweede dag werd 
er steeds een feest voor de kinderen georganiseerd. Het kersenfeest in juni was aanvan-
kelijk ingesteld op verzoek van de in 1872 overleden Nijmeegse Maria Christina Quack. 
Dat weldoeners in hun testament dergelijke feesten instelden voor de wezen in hun stad, 
gebeurde vaker.133 Wat het kersenfeest in Neerbosch bijzonder maakte, was dat het al 
gauw gekoppeld werd aan het jaarfeest met zijn honderden bezoekers. Dat werd vanaf 
1868 in dezelfde periode gevierd in plaats van in oktober, zoals in de eerste vier jaren.134 
Wanneer de kersenoogst overvloedig was, werd dat feest zelfs meer dan eens gevierd, 
schreef Van ’t Lindenhout in 1894: “In het afgelopen jaar is dit driemaal gehouden. Twee 
duizend kilo kersen, van onze eigen boomen geplukt, konden onder de weezen worden 
uitgedeeld.”135 Om de liefde voor het Oranjehuis te tonen en die bij de kinderen aan te 
kweken, werden ook de verjaardagen van het koninklijk huis en regeringsjubilea enthousi-

In de weesinrichting werden regelmatig feesten gevierd, zoals hier voor de jongeren kinderen. Veel versieringen maakten 
de kinderen zelf. (Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)
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ast gevierd, zoals het 40-jarig regeringsjubileum van Willem III op 13 mei 1889. De kinde-
ren werden die dag getrakteerd op krentenbrood en melk (de jongste kinderen) of bier (de 
oudste jongens) en ’s avonds op muziek en een vuurwerkshow.136 
Twee andere feesten in de weesinrichting waren de verjaardag van Van ’t Lindenhout 
zelf op 4 september en het bessenfeest op de verjaardag van Marie Sipman.137 Daarnaast 
vierden de kinderen in de afzonderlijke weeshuizen de verjaardagen van de leiding en hun 
eigen verjaardagen. De laatse mochten ze in een afzonderlijke kamer vieren onder het 
toeziend oog van mevrouw Van ’t Lindenhout, samen met broertjes en zusjes, vriendjes en 
vriendinnetjes. In de jaren negentig kregen ze geld voor traktaties. Ook de verjaardagen 
van de meesters op school, de bazen “van de industriescholen” en alle andere medewer-
kers werden gevierd.138 Soms waren er extra feesten, zoals een trouwerij van een medewer-
ker. In 1876 was dat, op Van ’t Lindenhouts eigen verjaardag, het huwelijk van meester-
timmerman Van Yperen met Jans Makkers.139
Al met al werden er ieder jaar minimaal tien feesten gevierd, christelijke feestdagen als 
Pasen en Pinksteren meegeteld. Vergeleken met andere weeshuizen lijkt dat een groot 
aantal te zijn geweest. Daar stond tegenover dat de kinderen van Neerbosch in tegenstel-
ling tot hun lotgenoten in de grote steden geen feesten in de stad mochten bezoeken. Voor 
de kinderen van Neerbosch was er geen Nijmeegse kermis en geen feestelijke jaarmarkt.140 
De feesten waren de krenten in de pap die voor de kinderen hun verblijf in Neerbosch 
zouden verbeteren. Veel oud-Neerbosschers koesterden er inderdaad warme herinnerin-
gen aan.141 “Denkt eens aan onze kersen-, bessen-, appelen-, peren-, pruimen- en jaarfees-
ten!”, memoreerde een oud-Neerbosscher in 1893. “En dan ’t Kerstfeest! Als ik gelegenheid 
heb om te Neerbosch Kerstfeest te vieren, dan doe ik dat daar.”142
Resumerend valt te stellen dat het leven in Neerbosch inderdaad van grote eenvoud 
getuigde. De dagindeling was strikt en overzichtelijk en er was nauwelijks sprake van 
privacy. De sociale controle zal groot zijn geweest. Behalve dat ze veel uren aan het werk 
werden gezet, was er voor de kinderen dagelijks tijd voor wat ontspanning. Dat stelde 
kinderen van wie ook broertjes en zusjes in de weesinrichting woonden in de gelegenheid 
om contact met hen te onderhouden of met vrienden en vriendinnen om te gaan. Het 
leven dat kinderen in Neerbosch leefden, lijkt veel beter te zijn geweest dan wat ze voor-
heen gewend waren of wat ze bij arme verwanten zouden hebben gehad.

8.4 Hygiëne en zorg voor de zieken
Tijdens de Neerboschkwestie spraken critici hun zorg uit over de gezondheidstoestand 
van de kinderen. Dat was niet voor het eerst. Modderman had al in 1876 de, volgens hem 
enigszins eenzijdige, berichtgeving van Gildemeester weersproken. Diens te positieve 
oordeel was volgens Modderman te wijten aan de “bekende vriendelijkheid van den schrij-
ver”.143 Gildemeester had in 1873 namelijk laten blijken aangenaam verrast te zijn geweest 
over de verschijning van de kinderen: “En nu trof het ons hoe net en zindelijk ze er 
uitzagen”, had hij geschreven.144 Modderman uitte drie jaar later juist flinke kritiek en die 
betrof vooral de hygiëne in de inrichting. Op het eerste gezicht zag de weesinrichting er 
inderdaad proper uit, erkende hij. “De lokalen, slaapvertrekken, eetzalen, school, naaika-
mer, zijn ruim en frisch, maar ’t ameublement laat veel te wenschen over.”145 Tegelijk 
stond voor hem als een paal boven water dat het nooit hygiënisch kon zijn wanneer rond 
de 350 kinderen in één dag moesten baden in vijf á zes badkuipen; die situatie “verdient 

hoogstgebrekkig te heeten”.146 Uitgezonderd het buitenleven hadden de kinderen het in 
Neerbosch uiteindelijk niet beter dan in stadsweeshuizen, stelde hij. Daar staat tegen-
over dat zes jaar later, in 1882, de Geneeskundige raad voor Gelderland en Utrecht uiterst 
positief oordeelde over de hygiëne in het wezendorp. “De Weesinrichting te Neerbosch bij 
Nijmegen mag waarlijk onder de model-inrichtingen genoemd worden. De zindelijkheid 
op de slaapzalen en in het ziekenvertrek liet bij een onverwacht bezoek niets te wenschen 
over”, citeerde de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant uit een rapport van de 
raad. Van ’t Lindenhout werd daarin “den wakkeren directeur” genoemd vanwege het 
goede toezicht dat hij op de gezondheid van de kinderen zou houden.147
In de jaren negentig was de situatie rond het baden in die zin verbeterd dat er nog slechts 
drie maal drie jongens (over de meisjes wordt niets vermeld) na elkaar in hetzelfde bad 
werden gewassen. De Utrechtse hygiënist en hoogleraar Gilles van Overbeek de Meyer, 
voorzitter van de hygiënische subcommissie van de onderzoekscommissie, wees ook dat af 
als onhygiënisch. Als alternatief voor de grote wastobben pleitte hij voor het gebruik van 
een ‘douchebad’, een nieuwe vinding die zowel hygiënischer als voordelig zou zijn omdat 
het veel minder warm water en vuur zou verspillen.148 De andere leden van de subcom-
missie vonden dit “regenbad” weliswaar niet verkeerd, maar meenden dat het bestaande 
systeem nog prima resultaten leverde.149

Toenemende aandacht voor hygiëne en gezondheid in Neerbosch kwam onder meer door 
de veranderingen die vanaf de jaren zestig in de Nederlandse gezondheidszorg werden 
doorgevoerd. Dat gebeurde doordat het werk van de hygiënisten sinds de jaren zestig aan 
invloed had gewonnen in samenleving en politiek. Zij streefden naar het verbeteren van 
de openbare hygiëne en de volksgezondheid. Met dat doel promootten ze het belang van 
frisse lucht, goed eten en drinken, lichamelijke hygiëne, voldoende rust en een schone 
leefomgeving. Het hygiënisme onderstreepte het belang van preventie.150 Ook in Neer-
bosch werden deze nieuwe medische inzichten vertaald in de zorg voor de kinderen. Het 
waren vooral deze aspecten uit de gezondheidsleer van de hygiënisten die de hygiënische 
subcommissie onder voorzitterschap van Van Overbeek de Meyer in 1893 in Neerbosch 
onderzocht en, uitgezonderd hijzelf, als voldoende beoordeelde.
Kennis op medisch en hygiënisch vlak kwam vanaf de jaren zeventig Neerbosch binnen 
via huisartsen als Capelle, De Blécourt en Van ’t Lindenhouts Nederlands-Amerikaanse 
vriend John Otte. Onder hen nam onder meer het besef toe dat bijvoorbeeld vers water 
erg belangrijk was. Het belang daarvan werd vooral onderkend nadat begin jaren tachtig 
de cholerabacterie werd ontdekt die zich via vuil drinkwater verspreidt. Tot die tijd was de 
oorzaak van deze ziekte onbekend. Die werd tot dan toegeschreven aan de vieze lucht van 
rottend materiaal, zogenaamde miasmata, dan wel aan besmetting door zieke mensen.151 
In 1888 gaf Van ’t Lindenhout er blijk van op te hoogte te zijn van het verband tussen het 
drinken van vervuild water en een geval van cholera in de weesinrichting.152 In 1866 kon 
hij dat verband nog niet leggen. Het is dan ook een geluk dat de cholera-epidemie van 
de jaren 1866-1867 aan het weeshuis aan de Lange Brouwerstraat voorbij ging. In de stad 
overleden in 1866 65 inwoners, waaronder zeventien kinderen onder de 20 jaar, aan die 
ziekte.153 Volgens Van ’t Lindenhout was de hygiënische toestand aan de Lange Brouwer-
staat zo slecht geweest dat een “gezondheidscommissie”, zoals die later Neerbosch wel 
controleerde, het grootste deel van het weeshuis zou hebben laten ontruimen.154
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Dat er in Neerbosch meer aandacht kwam voor een schone leefomgeving blijkt uit de 
aanleg van een rioleringsstelsel eind jaren tachtig. Dat werd zo aangelegd dat de riolerings-
pijp uitmondde in een sloot die tweehonderd meter van de weeshuizen verwijderd lag. Alle 
sloten die dichterbij de huizen lagen, werden gedempt “hetgeen van groot belang is met 
betrekking tot de gezondheid van de bewoners der Weesinrichting”, schreef Van ’t Linden-
hout in 1888.155 Dat kwam ten goede aan de kwaliteit van het drinkwater, dat in Neer-
bosch uit putten op het terrein kwam. De aanleg van een waterleiding, zoals die in 1878 in 
Nijmegen was aangelegd, was voor de weesinrichting veel te duur.156 Overigens koppelden 
niet alle hygiënisten het bestaan van goede riolering aan gezondere leefomstandigheden. 
Onder meer Van Overbeek de Meyer betwistte nog in 1894 het rechtstreekse verband 
tussen het hoge sterftecijfer in de steden en goede riolering.157 Wat schone kleding betreft, 
een ander aandachtspunt binnen het hygiënisme, was de ingebruikname van drie grote 
wasmachines, drie wringmachines en een stoomdroogkast in het voorjaar van 1885 een 
grote verbetering en, niet minder, een grote verlichting voor de meisjes van Neerbosch.158 
Deze eerste stoommachine van de weesinrichting was een geschenk uit de achterban.159 De 
gift vond plaats in een periode waarin het gebruik van stoommachines steeds gangbaarder 
werd. De lagere prijs van steenkolen maakte het gebruik ook beter betaalbaar. Dat voor-
deel speelde vooral in Nijmegen en omgeving, waar steenkolen vanwege de nabijheid van 
het Duitse mijngebied tot de helft goedkoper waren dan in andere delen van het land.160 
Ook de verdere technische perfectionering, waardoor de machines een kleinere omvang 
kregen, maakten ze uiteindelijk geschikt voor instellingen als Neerbosch.161 

Uit het eindrapport van de Neerboschcommissie blijkt dat de inzichten van de hygiënisten 
in de medische stand toen inmiddels gemeengoed waren. Dat bewijzen allereerst de bijla-
gen van het rapport van de hygiënische subcommissie, waarin tot in detail de medische en 
hygiënische omstandigheden in Neerbosch staan beschreven. Dat is inclusief de opper-
vlakte van alle slaapzalen, de aantallen kinderen voor wie die bestemd waren, het aantal 
ramen per zaal, het aantal privaten dat erbij hoorde en de hoeveelheid tijd die de kinderen 
in de slaapzalen doorbrachten. Op eenzelfde wijze werden alle andere gebouwen beschre-
ven tot de werkplaatsen van de jongens, de wasserij, de kapel en zelfs het kerkhof toe.162

Gezonde Gelderse lucht
Over de hygiëne in Neerbosch ontstond bij tijd en wijle de nodige discussie, maar over 
de locatie van de weesinrichting waren vriend en vijand het wel eens: die was uitstekend. 
Die lag buiten de stad op het platteland en dat was na 1850 in de ogen van de burgerij een 
pluspunt ten opzichte van de traditionele stadsweeshuizen, die allemaal midden in de stad 
lagen.163 Het geloof in de heilzame werking van het buitengebied op zowel de psychische als 
de fysieke gesteldheid van kinderen was wijd verbreid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de orga-
nisatie van vakanties in de buitenlucht voor arme stadskinderen, waartoe de eerste initia-
tieven begin jaren tachtig werden genomen.164 En een zwakke gezondheid van een kind was 
voor het regentencollege van de Nijmeegse weeshuizen in de jaren zeventig reden om het 
niet in de stad te laten wonen, maar uit te besteden bij een gezin op het platteland.165
De waardering voor opvoeding op het platteland was toegenomen onder invloed van 
de Verlichting en het hygiënisme. Onder meer de model-opvoedingsgestichten van de 
filantropijnen, die aan het einde van de achttiende eeuw in het Duitse buitengebied 
waren verrezen, spraken tot de verbeelding van Nederlandse filantropen.166 In Nederland 

zorgden mannen als Suringar, Heldring en Hesseveld er daarom voor dat hun instellingen 
buiten steden kwamen te staan. Volgens de oprichter van Nederlandsch Mettray zou het 
leven buiten de stad een goede pedagogische invloed op de jongens hebben. Alleen het 
afsluiten van de gevaarlijke wereld, met zijn morele en maatschappelijke gevaren, kon een 
heropvoeding doen slagen.167
Al voor de verhuizing naar Neerbosch zag Van ’t Lindenhout dat de omgeving van het 
nieuwe weeshuis betere ontspanningsmogelijkheden gaf voor kinderen. Wanneer het 
enigszins mogelijk was, schreef hij in 1866, maakte hij vanuit de Lange Brouwerstraat 
wandelingen buiten de stad.168 Verhuizing naar de polders bij Neerbosch zou de moge-
lijkheden daarvan alleen maar doen toenemen. Bij het nieuwe weeshuis lag namelijk 
“een uitgestrekt bosch met hoge eikenboomen, waarin men vrij mag wandelen, dus zeer 
geschikt om voor de weezen als uitspanningsplaats te dienen”.169 En enkele jaren later 
dichtte hij de omgeving van Neerbosch opnieuw goede eigenschappen toe. “Laat men toch 
de weeshuizen meer op het land, minder in de steden bouwen”, zei hij tegen Gildemeester 
tijdens diens bezoek aan Neerbosch in 1873. “Het is niet te zeggen hoevele voordeelen aan 
het vrijere leven in de natuur verbonden zijn, en hoe gelukkig de invloed daarvan op de 
kinderen is.”170 Ook Modderman erkende: “’t Is in een schoon Geldersch oord en dus zeer 
gezond gelegen.”171 Zelf schreef Van ’t Lindenhout in 1889: “Wij hebben zelfs op Neer-
bosch blinde en doofstomme kinderen, vele kreupele en zwakke kinderen, op wie echter de 
gezonde Geldersche lucht met eene goede voeding den gunstigsten invloed uitoefent.”172

8.4.1 Ziekenverpleging en hygiëne
De eerste zaak die de hygiënische subcommissie tijdens haar onderzoek kreeg voorgescho-
teld, betrof ziekenzorg in Neerbosch.173 De hygiëne, de gezondheidsituatie van de kinde-
ren en de ziekenverpleging waren belangrijke onderwerpen tijdens de Neerboschkwestie. 
Want hoe stond het in Neerbosch met de aandacht voor zieke kinderen, bijvoorbeeld 
tijdens epidemieën? In 1866 was Van ’t Lindenhouts weeshuis weliswaar ontstapt aan de 
cholera-epidemie, maar tien jaar later ontkwam zijn wezendorp niet aan een mazelenepi-
demie. In de laatste maanden van 1875 heersten de mazelen al in de weesinrichting, waar-
door er wachtlijsten ontstonden van op te nemen kinderen. In januari 1876 werden die 
met hun vijftienen tegelijk opgenomen.174 Maar nog dezelfde winter telde Neerbosch 183 
mazelenpatiënten. Zij werden in een afgezonderd weeshuis verpleegd en voortaan werd 
dat een vast gebruik bij epidemieën.175 Tijdens een tweede mazelenepidemie, in de winter 
van 1886-1887, werden 334 kinderen ziek van wie er 15 overleden, allen onder de 14 jaar.176 
In 1892-1893 volgde een griep- en tyfusepidemie, waardoor 31 kinderen overleden, van wie 
acht onder de 5 jaar, en in 1901-1902 heerste opnieuw een mazelenepidemie waardoor één 
kind overleed van de 89 mazelenpatiënten.177 
Vooral de tyfusepidemie van 1892-1893 geeft te denken over de hygiënische omstandig-
heden in Neerbosch. Deze ziekte wordt vooral overgedragen door kleerluizen op plaatsen 
waar mensen dicht op elkaar leven in slechte hygiënische omstandigheden. De luizen 
verspreiden zich via kleding of lichaamscontact. Het overlijdensrisico van de ziekte neemt 
toe met de leeftijd van patiënten. De meeste kinderen kennen een milder verloop van de 
ziekte, maar ze zijn wel bijzonder besmettelijk omdat de kleerluis, wanneer zijn gastheer 
of -vrouw aan hoge koorts leidt, de neiging heeft de patiënt te verlaten. Een ontluisde 
patiënt is niet besmettelijk, uitgezonderd zijn bloed.178
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De laatste grote epidemie van vlektyfus in Nederland heerste van 1869 tot 1871. Dat in 
Neerbosch in 1892, dus 21 jaar later, kinderen aan deze ziekte overleden, is bijzonder. 
Dat wijst op een gebrekkige hygiëne. Anton Albert Beekman (1854-1947), directeur van 
de hbs in Schiedam en in de jaren negentig een bekend schrijver, meende na een bezoek 
aan de weesinrichting wel te weten hoe dat kwam: kinderen droegen er elkaars kleren, 
beddengoed werd soms in geen drie weken verwisseld en in veel bedden sliepen twee 
kleine kinderen tezamen.179 In dergelijke situaties was het inderdaad mogelijk dat met de 
tyfusbacterie besmette kleerluizen konden overspringen van zieke op gezonde kinderen, 
waardoor de tyfus zich snel kon verspreiden. De slechte hygiëne in Neerbosch was hoogst-
waarschijnlijk de reden waarom Hermanides in 1895 als extern hygiënisch adviseur naast 
De Blécourt werd benoemd. De extra inspanningen leverden wat het ziekenhuis betreft 
resultaat, laat het rapport over de verzorging van verwaarloosde kinderen uit 1898 zien. 
Neerbosch’ hospitaal wordt daarin “het pronkstuk” van de weesinrichting genoemd waar 
“alles volgens de nieuwste eischen van den tijd is ingericht”.180

Ziekenverpleging 
Hoe had de ziekenverpleging zich in Neerbosch tot die tijd ontwikkeld? De eerste keer 
dat we lezen over de verpleging van zieke kinderen, is in de brochure uit 1866 waarin Van 
’t Lindenhout schreef over hun verzorging in het weeshuis aan de Lange Brouwerstraat. 
Zij werden gratis behandeld door enkele huisartsen uit die stad. Dat waren de artsen 
Noordduyn en Sneltjes.181 Dat huisartsen, en ook apothekers, armen gratis behandelden, 
was ook in Nijmegen gangbaar. Hun honorarium daarvoor ontvingen ze uit gemeente-
kassen en van armbesturen.182 Na de verhuizing naar Neerbosch werden zieke kinderen 
aanvankelijk opgevangen in de woningen van medewerkers op het terrein van de wees-
inrichting. Toen het aantal kinderen snel groeide, voldeed die oplossing niet meer en in 
1870 kwamen er daarom twee vertrekken voor zieke kinderen, één voor jongens en één 
voor meisjes. In 1878 stond dit hospitaal onder leiding van de bejaarde 77-jarige Daniël 

Belmer, de 48-jarige Catharina Maria 
Montezaan (1830-1900) en de 42-jarige 
Maartje Knierum.183 Zij waren niet 
medisch geschoold. Voor medische 
hulp bleven ze afhankelijk van Capelle 
en De Blécourt. Deze beide huisartsen 
konden betaald worden uit de giften 
die de weesinrichting kreeg, zo blijkt 
uit een voorstel binnen het bestuur 
van Neerbosch om het honorarium van 
De Blécourt te verlagen.184 De Blécourt 
kwam in 1893 volgens de hoofdzus-
ter van het hospitaal van Neerbosch 
minimaal drie keer per week langs, maar 
bezocht zieke kinderen vaak dagelijks en 
zonodig twee keer per dag.185
De ziekenverzorging maakte een zekere 
professionaliseringsslag toen in oktober 

Jan de Blécourt, huisarts in Hees en geneesheer in het zieken-
huis van de weesinrichting. (Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

1892 Johanna Leonarda de Zwaan (1868-1924) werd aangesteld.186 Zij was een verpleeg-
ster-diacones die twee jaar lang was opgeleid in de “ziekeninrichting Bronovo” in Den 
Haag, een van de diaconessen-ziekenhuizen die uit het Reveil waren voortgekomen.187 In 
Neerbosch verpleegde zij aanvankelijk alleen kinderen die ziek waren geworden tijdens de 
tyfusepidemie van 1892. Voor hen was een afgezonderde barak ingericht. Nadat deze 
epidemie was verlopen, kreeg De Zwaan de dagelijkse leiding van het ziekenhuis toebe-
deeld, samen met een tweede zuster-diacones.188 Daar zwaaide zij de scepter over een 
ziekenhuis met acht “groote ziekenzalen” en acht kamers om zieken te isoleren, een 
operatiekamer voor kleine operaties, een badkamer, keuken, kelder en vier kamers voor 
oudere weesmeisjes die de ziekenverpleging op zich namen.189 Daarnaast bevond zich op 
de tweede verdieping een grote ziekenzaal met een balkon, zodat herstellende zieken er de 
frisse buitenlucht konden inademen. 
Het hospitaal van Neerbosch kon niet tippen aan het moderne Haagse ziekenhuis waar 
De Zwaan had gewerkt. Anders dan het ziekenhuis van Neerbosch, was volgens De Zwaan 
in Bronovo alles tot in de puntjes geregeld. Ook de sfeer in Neerbosch’ ziekenhuis vond 
ze wat minder, maar dat kwam vooral doordat volgens haar de kinderen hun moeder 
misten. Verder was het er wel gezellig. “De moeder is een beste, oude vrouw. Verstandig, 
hartelijk, algemeen bemind”, noteerde de onderzoekscommissie in 1894 uit haar mond.190 
Met ‘de moeder’ bedoelde ze waarschijnlijk de inmiddels 63-jarige juffrouw Montezaan, 
die na haar overlijden in 1900 werd opgevolgd door Elisabeth Kwast, evenals haar collega-
verpleegster Jo Streefkerk opgegroeid en opgevoed in Neerbosch191 De Zwaan bleef tot 
aan haar huwelijk in 1899 werken onder toezicht van dr. De Blécourt. Daarnaast verzorgde 
Hage, de directeur van het Zander-instituut, de massage van patiënten in het Neerbosch’ 
Ziekenhuis, al meende medisch adviseur Hermanides dat ook iemand anders dat wel kon 
doen toen Hage om die reden verhoging van zijn gage vroeg.192 Opmerkelijk is dat na het 
vertrek van De Zwaan niet opnieuw een verpleegster uit een professioneel dicaonessen-
ziekenhuis werd aangesteld, maar dat Jo Streefkerk haar plaats innam.193 Dat kan op 

Het nieuwe ziekenhuis van Neerbosch dat in 1892 gereed kwam. (Foto Wilhelm Ivens, Nijmegen; Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)
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twee dingen wijzen: of de directie wilde bezuinigen door niet opnieuw een geschoolde 
diacones aan te nemen, of Jo had voldoende ervaring opgedaan en kon daardoor het werk 
van Johanna overnemen. Ze lijkt in ieder geval bijzonder goed met kinderen te hebben 
kunnen omgaan. Dat blijkt uit het verslag van de rechtszaak tegen Cornelis Lak en Flora 
Drektraan in 1900. Jo Streefkerk werd volgens de verslaggever in verschillende brochures 
als “de engel van Neerbosch” voorgesteld. “Haar noemen de kinderen bij haren voornaam, 
en met haar dwepen ze.”194

Op Neerbosch werd voornamelijk algemene ziekenzorg geboden. Het waren bevoegde 
huisartsen die er hulp verleenden, zoals in de Wet op de Uitoefening der Geneeskunst van 
1865 verplicht was gesteld.195 Voor specialistische hulp waren de ziekenhuizen van Neer-
bosch niet geschikt, hoewel er wellicht iets meer kennis over kindergeneeskunde aanwezig 
geweest zal zijn dan in een gemiddeld lokaal ziekenhuis. Voor specifieke ziekenverpleging 
waren in de grote steden in de tweede helft van de negentiende eeuw inmiddels gespeci-
aliseerde ziekenhuizen ontstaan. Dat waren bijvoorbeeld het Sophia kinderziekenhuis in 
Rotterdam, geopend in 1863, het oogziekenhuis in Rotterdam (1879) en het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis in Utrecht (1888). Sommige van die ziekenhuizen werden opgericht op 
initiatief van notabelen, zoals het Rotterdamse en Utrechtse kinderziekenhuis. Ook op 
dit vlak deed het maatschappelijk middenveld zijn invloed gelden. De oprichting van een 
eigen ziekenhuis voor de weesinrichting past in die ontwikkeling.
Eind negentiende eeuw begonnen ook medisch specialisten zich te organiseren. Zo werd 
in 1892 de Nederlandsche Vereeniging voor Paediatrie (kindergeneeskunde), opgericht. 
Die had onder meer tot doel het verbeteren van het lot van kinderen in Nederland.196 
Vlak na haar oprichting speelde de Neerboschkwestie en het bestuur van deze vereniging 
overwoog in juni 1893 om aan te dringen op een onderzoek naar de praktijken in Neer-
bosch. Daarvan zag ze uiteindelijk af, onder meer omdat het volgens het bestuur hier 
“misschien een strijd tussen kerkelijke partijen geldt en ons eerste optreden in het publiek 
wel overwogen dient te zijn”.197 Dat Neerbosch later niet meer in de bestuursnotulen van 
de vereniging voorkomt, duidt erop dat ze voldoende vertrouwen had in de uitkomst van 
het onderzoeksrapport. De hygiënische subcommissie telde met Van Overbeek de Meyer 
en Hermanides tenslotte twee gerenommeerde medici.
In het verslag van de onderzoekscommissie beoordeelde de hygiënische subcommissie 
de verpleging in Neerbosch tamelijk positief, al waren diverse verbeteringen noodza-
kelijk. Allereerst moest er betere ventilatie komen op de slaapzalen en moesten er ook 
meer en betere privaten komen. Daarnaast moest een betere badinrichting garanderen 
dat voortaan ieder kind minstens drie keer per week in bad kon, zodat de hygiëne werd 
verbeterd.198 Het verslag in Bouwsteenen waarin deze maatregelen staan beschreven, laat 
doorschemeren dat Van ’t Lindenhout veel aanbevelingen maar onzin vond, terwijl een 
nieuw badhuis wel 25.000 gulden koste. Om te kunnen voldoen aan de nieuwste hygiëni-
sche eisen moest Van ’t Lindenhout bovendien externe krachten inhuren. Alles bij elkaar 
genomen, leverde dat een financiële strop op voor Neerbosch, want de kosten voor het 
nieuwe ziekenhuis bedroegen uiteindelijk 40.000 gulden.199 Het was een van de oorzaken 
van de schuldenlast waar Neerbosch rond 1900 onder gebukt ging.

8.4.2 Gebedsgenezing
Nog één ander aspect op medisch vlak verdient hier aandacht. Dat was Van ’t Lindenhouts 
geloof in de werking van het gebed en in deze context vooral van gebedsgenézing. Zowel 
over wonderlijke gebedsverhoringen als over gebedsgenezing deelde hij zijn ervaringen 
in zijn publicaties. Die verhalen konden binnen zijn achterban op sympathie rekenen, 
want zijn geloof in de kracht van het gebed was geen uitzondering in de kringen waarin 
hij verkeerde. Onder andere een Neerboschsympathisant als Zegers en destijds bekende 
predikanten als Adama van Scheltema, Van Gheel Gildemeester uit Den Haag, Smitt uit 
Amsterdam, Huet uit Goes en Witteveen uit Ermelo stonden positief tegenover gebeds-
genezing. Witteveen voegde daar in de jaren zeventig nog duiveluitdrijving aan toe.200 Al 
deze predikanten waren beïnvloed door de Duitse predikant Johann Christoph Blumhardt 
(1805-1880), die claimde geesteszieken te hebben genezen op gebed.201
Daartegenover waren er veel protestanten die kritisch stonden tegenover gebedsgenezing, 
zoals de hervormde predikant Gerrit Jacobus van der Flier (1841-1909) en de gerefor-
meerde huisarts Hermanides. Zeer afwijzend tegenover gebedsgenezing, omdat het 
onnatuurlijk was, stonden ook moderne medici en liberale politici als minister-president 
Thorbecke. Hij liet Witteveen voor zijn praktijken vervolgen. Zoals uit het hoofdstuk over 
de Neerboschkwestie bleek, moest ook een man als De Gids-redacteur Jacob van Hall niets 
van gebedsgenezing hebben.202 Sinds de invoering van de Wet op de Uitoefening van de 
Geneeskunst van 1865, was het verrichten van medische handelingen bovendien verbo-
den voor iedereen die er niet de bevoegdheid toe had.203 Gebedsgenezing zou daaronder 
kunnen vallen omdat het betrekking had op genezingsprocessen.
Zelf bleef Van ’t Lindenhout positief over gebedsverhoring schrijven en raakte hij onder 
invloed van de Zwitserse gebedsgenezer Samuel Heinrich Ansgar Zeller (1834-1912). In 
Het Oosten, in een boekje over gebedsgenezing en in Na vijf-en-twintig jaren verhaalde hij 
over genezing op gebed van chronisch zieke kinderen in Neerbosch. Onder Zellers invloed 
had hij zijn toevlucht genomen tot wat hij “geloofsgenezing door gebed en vertrouwen op 
de gezegende kracht van Christus” noemde.204 In 1886 hield hij de aanvallen waaraan een 
meisje in Neerbosch geleden had en waarbij ze oncontroleerbare bewegingen had gemaakt, 
voor duivelse bezetenheid. Van ’t Lindenhout duidde de aandoening als de “st. Vitusdans”, 
een destijds onverklaarbare ziekte die wordt veroorzaakt door een streptokokbacterie. 
Vaak is de patiënt binnen een jaar genezen.205 In het In memoriam voor zijn vrouw uit 1900 
schreef hij over de genezing van zijn jonge zoontje Derk in 1866 van een zo ernstige bron-
chitis dat de huisarts, volgens Van ’t Lindenhout, “alle hoop op herstel opgaf”.206
In tegenstelling tot de professionalisering van de ziekenverpleging en toenemende invloed 
van de hygiënisten op Neerbosch, is gebedsgenezing rechtstreeks te koppelen aan de 
geloofsovertuiging van Van ’t Lindenhout en aan de protestants-christelijke signatuur van 
de weesinrichting. De onderzoekscommissie negeerde dat aspect in haar onderzoek geheel, 
ook al was een van de leden de huisarts Gerhardus Wijnandus Bruinsma (1840-1914). Hij was 
mede-oprichter van de Vereeniging tegen de Kwakzalverij, die gespitst was op onoorbare 
praktijken in de geneeskunde.207 Dat het commissierapport er geen aandacht aan besteedde, 
kwam omdat het waarschijnlijk niet paste in de geloofsbeleving van de meeste commissiele-
den, maar ook omdat het niet te onderzoeken víel. Grove schendingen van medisch handelen 
had Van ’t Lindenhout immers niet begaan. Ze waren ook niet beschreven in de brochures 
van Van Deth en Van Houten, die de aanleiding waren geweest voor het onderzoek.
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Vanaf de start van zijn weeshuis in 1863 schakelde Van ’t Lindenhout voor de ziekenzorg 
onder meer academisch geschoolde huisartsen in. Tegelijk bleef hij overtuigd van de 
kracht van gebedsgenezing. De reguliere zorg van huisartsen en gebedsgenezing waren 
voor hem beide relevant in de ziekenzorg op Neerbosch.

Uit bovenstaande blijkt dat de ziekenverzorging in Neerbosch langzaam beter werd. Een 
eigen ziekenhuis ontstond door de aanhoudende groei van de inrichting in combinatie 
met de groei van het aantal lokale ziekenhuizen. De ziekenzorg zelf was grotendeels in 
handen van medisch ongeschoolde medewerkers. In navolging van de maatschappelijke 
trend ontstond in de jaren tachtig meer aandacht voor betere leefomstandigheden, zoals 
blijkt uit de bouw van een nieuwe wasinrichting. Toch bleef de zorg in Neerbosch achter 
bij ontwikkelingen in de grote steden. Dat betrof vooral de hygiëne in de weesinrichting. 
Het ziekenhuis kon er niet tippen aan de opkomende gespecialiseerde kindergenees-
kunde en de intensieve zorg in grotere professionele ziekenhuizen. Verklaringen hiervoor 
zijn dat het ziekenhuis ondanks de groei van de weesinrichting kleinschalig was, dat de 
weesinrichting afgezonderd lag in de polders buiten Nijmegen en dat daarom specialisatie 
te duur zou zijn geweest. Van ’t Lindenhouts aandacht voor gebedsgenezing werd buiten 
Neerbosch afgewezen.

8.5 Kindersterfte in Neerbosch
Naast de kritiek op de hygiënische omstandigheden in Neerbosch was een ander kritiek-
punt in 1893 het hoge sterftecijfer in de weesinrichting. Van ’t Lindenhout pareerde die 
kritiek door er op te wijzen dat veel overleden kinderen al verzwakt of ziek waren voordat ze 
arriveerden. “Meer dan drievierde van de weezen, die in den laatsten tijd tot ons kwamen, 
hadden open wonden, menigmaal aan alle deelen van het lichaam”, zo beschreef hij de 
zwakke gezondheidssituatie van veel kinderen die in Neerbosch aankwamen.208 Vanaf de 
oprichting van zijn weeshuis in 1863, zei Van ’t Lindenhout al in 1873 tegen Gildemeester, 
waren er 46 kinderen in zijn instelling overleden. Daarvan was volgens hem driekwart 
overleden aan de “kliertering”, of scrofulose.209 Scrofulose is een van de voortekenen van 
tuberculose die zich uit in zwellingen van klieren in de nek en die gepaard gaat met hoge 
koorts. Naderhand kan die zich ontwikkelen tot tbc, maar met voldoende rust en goede 
voeding kan dat soms worden voorkomen. Kinderen hebben een hogere genezingskans dan 
volwassenen.210 In de negentiende eeuw was het een veel voorkomende aandoening.
In 1876 had Van ’t Lindenhout vergelijkbare cijfers in stelling gebracht tegen Moddermans 
verwijt dat in Neerbosch zoveel kinderen stierven. Modderman, meende Van ’t Linden-
hout, begreep niets van de missie die hij had met Neerbosch en van de doelstelling van 
de weesinrichting. Die missie was het opvangen van arme en verwáárloosde wezen en 
dat verklaarde dan ook het hoge sterftecijfer.211 Verscheidene kinderen die in de wees-
inrichting stierven, hadden de tering namelijk al onder de leden toen ze in Neerbosch 
aankwamen, stelde hij.212 Met zijn mededeling relativeerde Van ’t Lindenhout het hoge 
aantal sterfgevallen bij voorbaat. In de negentiende eeuw werden de argumenten die hij 
daarvoor aandroeg algemeen geaccepteerd, in ieder geval wat de tuberculose betrof. De 
kwetsbaarheid van kinderen werd verhoogd, stelde Van ’t Lindenhout, doordat driekwart 
van hen één of beide ouders aan tuberculose had verloren.213 Daarmee wilde hij zeggen dat 

de kinderen al bij binnenkomst besmet waren, want in de negentiende eeuw waren velen, 
ook medici, er ten onrechte van overtuigd dat tbc een erfelijke ziekte was.214 
Het relativeren van het aantal sterfgevallen deed Van ’t Lindenhout in jaarverslagen 
vaker. “In het afgeloopen jaar heeft de Heer ons wat den gezondheidstoestand betreft, 
zeer gezegend”, schreef hij over het verslagjaar 1876-1877, “slechts een achttal weezen 
werd ons door den dood ontnomen”.215 Voor Neerbosch stelde hij het sterftecijfer in 
1877 op 3 procent.216 Voor Van ’t Lindenhout was dat blijkbaar acceptabel, ook al was dat 
sterftepercentage 1 procent hoger dan in de weeshuizen van George Müller. In de jaren 
tachtig daalde het percentage naar een gemiddelde van 2 procent, maar in 1892 en 1893 
bedroeg het weer 3 procent.217 Die stijging van het sterftepercentage werd volgens Van 
’t Lindenhout vooral veroorzaakt door de jonge leeftijd waarop veel van de slachtoffers 
naar Neerbosch kwamen: van de 31 overleden kinderen in het verslagjaar 1892-1893 waren 
er acht jonger dan 5 jaar. Het hoge sterftepercentage onder jonge kinderen is voor die tijd 
verklaarbaar doordat er in de jaren negentig een aanzienlijk aantal kinderen onder de 10 
jaar in Neerbosch woonde. Van ’t Lindenhout stelde dat op “minstens vierhonderd”, van 
wie er honderd jonger waren dan 5 jaar.218

8.5.1 Sterftecijfers vergeleken
Hoe stevig staat Van ’t Lindenhouts zaak in deze kwestie? Om een antwoord te vinden op 
die vraag, vergelijk ik allereerst de sterftecijfers in Neerbosch met nationale sterftecijfers 
en daarna met die van Talitha Kûmi en Nederlandsch Mettray. Vervolgens ga ik in op de 
oorzaak die volgens Van ’t Lindenhout de belangrijkste was, namelijk dat veel kinderen die 
in Neerbosch overleden al verzwakt en ziek waren toen ze aankwamen.
Om met de nationale sterftecijfers te beginnen: daarbij is het, zoals ook Van ’t Linden-
hout aangaf, van belang onderscheid te maken tussen leeftijdscategorieën. Inderdaad 
overleden er in de negentiende eeuw veel meer kinderen onder de 5 jaar dan daarboven. 
Vanaf de jaren zeventig, toen de demografische transitie begon, verminderde het aantal 
sterfgevallen onder zuigelingen en onder 1- tot 5-jarigen. Het sterftecijfer van kinderen 
onder de 1 jaar daalde van 20,6 procent in de periode 1870-1879 tot 15,8 procent in de jaren 
1890-1899. De sterfte onder 1- tot 5-jarigen daalde van 12,4 procent in de periode 1870-
1979 tot 8,1 procent in de periode 1890-1899.219 Voor de leeftijdscategorie van 1 tot 20 jaar, 
waarin de cijfers van 1- tot 4-jarigen zijn meegeteld, lagen de cijfers heel anders. Daarvan 
daalde het overlijdenspercentage van 1,1 procent van de kinderen tussen 1875-1879 tot 0,6 
procent in 1903.220 De sterftecijfers inzake kinderen die ouder waren dan 5 jaar, waren dus 
veel lager dan die inzake de jongste kinderen.
Wat de sterftecijfers in Talitha Kûmi, Heldrings gesticht voor verwaarloosde meisjes tot 16 
jaar, betreft: daar werden van 1857 tot 1875 in totaal 727 meisjes opgenomen. In die 18 jaar 
overleden er 12, oftewel 1,65 procent, tijdens hun verblijf in het gesticht.221 Welke leeftijd 
de overleden meisjes hadden, is onbekend, maar de meesten zullen boven de 10 jaar zijn 
geweest. De sterftecijfers kwamen daarmee ongeveer overeen met die op nationaal niveau. 
Volgens Van ’t Lindenhout was een van de verklaringen voor de relatief lage kindersterfte 
in deze instelling, in vergelijking met Neerbosch, dat er alleen gezonde kinderen werden 
opgenomen en dat zieke kinderen buiten de instelling verpleegd werden.222
Kijken we naar Nederlandsch Mettray, dan blijkt dat daar tussen 1855 en 1914 in totaal 
33 van de 2068 opgenomen kinderen overleden, oftewel 1,6 procent van de jongens die 
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er woonden.223 De leeftijd waarop zij overleden lag tussen de 6 en 19 jaar omdat dat de 
leeftijd was waarop jongens in Nederlandsch Mettray woonden. Maar hoe oud ze precies 
waren, is ook in dit geval onbekend. Een interessant detail wat de sterftecijfers van Neder-
landsch Mettray betreft, is dat daar van 1874 tot 1878 en van 1885 tot 1894 niet één jongen 
overleed, terwijl in die jaren in Neerbosch soms meer dan tien kinderen overleden. Bete-
kent dit dat de medische verzorging er veel beter was dan in Neerbosch? Dat is maar de 
vraag. In tegenstelling tot Neerbosch nam Nederlandsch Mettray alleen gezonde jongens 
op. Zij werden voorafgaand aan de opname door een arts onderzocht. Toch waren ook zij 
vaak lichamelijk niet al te sterk en voor hun leeftijd klein van stuk, waardoor ze lichame-
lijk vaak niet in staat waren om in de landbouw te werken.224

Sterftecijfers in Neerbosch 
Op Neerbosch overleden veel meer kinderen dan in Talitha Kûmi en in Nederlandsch 
Mettray. Allereerst woonden in Neerbosch veel meer kinderen, maar ook in procenten ziet 
het beeld er anders uit. Voor een vergelijking kijk ik naar de cijfers over de jaren 1876-1903. 
Van die periode zijn zowel de gemiddelde aantallen aanwezige kinderen in Neerbosch 
bekend als het aantal sterfgevallen, zoals tabel 8.1 laat zien. Uit die cijfers blijkt dat in vijf 
van de 27 jaren de sterftepercentages rond de 3 procent lagen. Dat betrof jaren waarin de 
epidemieën heersten, namelijk mazelenepidemieën in 1876 en in de winter van 1886-1887 
en in 1892-1893 de tyfus-epidemie in combinatie met een bijzonder hoge sterfte aan tbc in 
1892. In de overige jaren varieerde het sterftepercentage tussen 1,06 procent (1898-1899) 
en 2,3 procent (1876 en 1888). Het gemiddelde sterftecijfer tussen 1876 en 1902 lag rond 
de 1,5 procent. Dat is inclusief de uitschieters tijdens de epidemieën die het gemiddelde 
omhoogtrekken. Uit deze cijfers blijkt dat de gemiddelde sterftecijfers in Neerbosch zich 
nauwelijks onderscheidden van die in Nederlandsch Mettray en Talitha Kûmi.
Maar hoe stond het dan met de sterftecijfers in Neerbosch in de onderscheiden leeftijds-
categorieën? Zoals bekend was in de negentiende eeuw vooral de zuigelingensterfte en 
kindersterfte onder 1- tot 5-jarigen hoog. Vergeleken met de nationale cijfers voor die 
leeftijdscategorie, blijken de cijfers voor Neerbosch minder negatief uit te vallen dan in 
de negentiende eeuw soms werd verondersteld. Dat blijkt wanneer we kijken naar de 
sterftecijfers in Neerbosch tussen 1882 en 1892. Van die jaren weten we naast het aantal 
aanwezige kinderen en hoeveel van hen overleden ook hoe oud ze bij hun overlijden waren. 
Tussen 1882 en 1892 woonden er 1362 kinderen in Neerbosch.226 In die 11 jaar overleden er 
daarvan 176, waarvan er 43 tussen de 1 en 5 jaar oud waren. Dat is 3,1 procent van het totaal 
aantal aanwezige kinderen, verspreid over 11 jaar. Dat is een laag percentage vergeleken 
met de landelijke sterftecijfers in deze leeftijdscategorie: 10,6 procent in de jaren tachtig en 
de 8,1 procent in de jaren negentig.227 Aan die conclusie kunnen we vasthouden wanneer we 
bedenken dat er relatief weinig kinderen van deze leeftijd naar Neerbosch kwamen. 
Heel anders staat het met het sterftepercentage in Neerbosch van 5- tot 20-jarigen. Dat 
percentage lag juist veel hoger dan het nationale gemiddelde. Uit het rapport van dr. Post 
blijkt dat in de 11 door hem bestudeerde jaren 133 van de 176 overleden kinderen 5 jaar of 
ouder waren. Dat is 75,6 procent van het aantal overleden kinderen en 9,6 procent van het 
gemiddelde aantal van 1362 aanwezige kinderen in Neerbosch. Dat is een bijzonder hoog 
percentage, vergeleken met de nationale sterftecijfers van 1,1 procent van de kinderen 
tussen 1875 en 1879 en slechts 0,6 procent in 1903.228

Een eerste verklaring voor het grote aantal 5- tot 20-jarigen dat in Neerbosch overleed, is 
dat de meeste kinderen die er woonden tussen de 8 en de 14 jaar oud waren. Begin jaren 
negentig was 60 procent van de kinderen 10 jaar of ouder.229 Maar ook wanneer we met 
die leeftijdsverhouding rekening houden, ligt het percentage erg hoog. Twee aspecten zijn 
van belang bij het verklaren van dit hoge sterftecijfer: de leeftijden en het geslacht van 
de kinderen die overleden en hoe lang ze in Neerbosch hebben gewoond. Wat de leeftijd 
betreft: kinderen die even oud waren woonden in dezelfde tehuizen en konden elkaar 
sneller besmetten, zoals onder meer Beekman en Van Houten hadden geconstateerd. 
Wat de lengte van hun verblijf in Neerbosch aangaat: hoe korter ze er opgenomen waren 
geweest, hoe groter de kans was dat ze al ziek waren bij binnenkomst, zoals Van ’t Linden-
hout ook beweerde. Maar wáren de overleden kinderen ook kort opgenomen geweest?

8.5.2 Verblijfsduur in Neerbosch van overleden kinderen
Voor een antwoord op die laatste vraag kunnen we terecht bij het rapport van Post. 
Omdat Van ’t Lindenhout beweerd had dat kinderen al zwak of ziek binnenkwamen, werd 
dat door hem onderzocht. De belangrijkste risicofactoren daarbij waren een al eerder 
opgelopen tbc-besmetting en ondervoeding bij binnenkomst. Uit zijn overzicht blijkt 
dat de verblijfsduur van kinderen die in Neerbosch overleden, varieerde van één dag tot 
twintig jaar. Om met de eind 1886 en begin 1887 aan de mazelen overleden kinderen te 
beginnen: onder hen bevonden zich een jongen van 7 die al als baby naar Neerbosch was 
gekomen, een jongen van negen die er vijf jaar woonde, een die er bijna drie jaar woonde 
en verder tien kinderen die er inderdaad ten hoogste twee jaar, maar vaak niet langer dan 
een half tot anderhalf jaar waren opgenomen.230

Grafiek 8.1  Aantal overleden kinderen in Neerbosch van 1876 tot en met 1903 in percentages van de gemiddelde bevolking225

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1903190018971894189118881885188218791876

%

  I| 

  1|

  2|

  3|

  4|

  5|

  6|

  7| 

  8 | 

  9| 

 10|

 11|

 E|



  8.5 Kindersterfte in Neerbosch |301300| Leven in Neerbosch 

De belangrijkste overlijdensoorzaken waren naast de mazelen tuberculose en daaraan 
verwante ziekten. Vooral het feit dat zoveel kinderen aan tuberculose overleden baarde 
Post in 1893 zorgen. Over de periode 1882 tot 1892 betrof het een gemiddelde van tien 
kinderen per jaar. Van de 176 kinderen die in deze periode in Neerbosch overleden, stier-
ven er volgens Post 110, dat is 62,5 procent, als gevolg van tbc of een daaraan verwante 
ziekte.231 “Deze cijfers nu geven te denken en verdienen ten zeerste onze aandacht”, 
schreef Post.232 Er bestaan diverse vormen van tuberculose die eind negentiende eeuw 
frequent voorkwamen. Tuberculose wordt veroorzaakt door een bacterie die zich kan 
nestelen in verschillende organen. Tbc van de longen is de bekendste variant, maar in 
Neerbosch overleden er ook kinderen aan tuberculeuse infecties in darmen, hersenen en 
ruggenmerg.233 Afweer tegen de ziekte wordt verminderd door ondervoeding en slechte 
hygiëne. Nadat de laatste landelijke epidemieën van tyfus, cholera en pokken in de jaren 
zeventig hadden gewoed, was tbc tot in het midden van de twintigste eeuw de belangrijk-
ste doodsoorzaak onder schoolkinderen.234
Post concludeerde dat in Neerbosch een groot aantal kinderen al met tbc onder de leden 
binnenkwam. Het viel hem namelijk op dat vooral onder de jongste kinderen die hij in de 
weesinrichting zag “helaas sluimerende ziekten waren te herkennen. Hoe vertoonde zich 
de scrophulose en de deze ziekte aanverwante tuberculose toch niet bij velen hunner?”235 
Dat in Neerbosch al vroeg kinderen met tbc onder de leden binnenkwamen, blijkt uit het 
overlijden van de al eerder genoemde Jan Meijer. In 1863 kwam hij als eerste weesjongen 
naar het weeshuis in Nijmegen, waar hij in 1865 overleed aan tbc.236 In die tijd was nog 
niet bekend dat deze ziekte uiterst besmettelijk kon zijn en hoe die zich verspreidde.237 
Daarom had Van ’t Lindenhout er geen moeite mee gehad dat de zieke Jan naar zijn wees-
huis in de Lange Brouwerstraat kwam.
De conclusie van Post dat veel kinderen al besmet en ondervoed waren wanneer ze in 
Neerbosch kwamen wonen, stemt overeen met die welke de Nederlands-Amerikaanse 
zendingsarts John Otte in 1894 verwoorde ten tijde van de Neerboschkwestie. Als student 
medicijnen had Otte van december 1886 tot januari 1887 De Blécourt, de geneesheer-
directeur van Neerbosch, geassisteerd in de zorg voor de mazelenpatiëntjes ten tijde 
van de mazelenepidemie die toen in Neerbosch heerste. Hij memoreerde dat tijdens zijn 
verblijf tien kinderen aan de mazelen waren overleden. Van hen, meende Otte zich te 
herinneren, verbleef minstens tweederde nog geen jaar in Neerbosch, “waaruit blijkt dat 
de overvloed van voedsel welk ze daar ontvangen, niet lang genoeg door hen genoten 
was, om vroeger geleden ellende of gebrek te kunnen overwinnen”.238 Met de sterftecijfers 
in Neerbosch viel het reuze mee, concludeerde Otte in 1894 op basis van die gegevens. 
Uit het onderzoek van Post uit 1893 blijkt dat Otte zich de gemiddelde verblijfsduur van 
de kinderen die in die winter aan de mazelen overleden, goed had herinnerd. Van de 15 
overleden kinderen, niet tien zoals Otte meende, hadden er zes minder dan een jaar in 
Neerbosch gewoond. Dat was niet tweederde, maar bijna éénderde van het aantal aan 
mazelen overleden kinderen in die winter. Rekenen we de kinderen die er nog maar 1,5 
jaar woonden ook mee, dan betreft het 14 van de 15 aan mazelen overleden kinderen. 
Daaruit blijkt dat Ottes stelling en die van Post zich goed tot elkaar verhouden. In de 
periode 1882-1892 hadden van de 176 kinderen die overleden in Neerbosch er 90 twee jaar 
of korter in de weesinrichting gewoond en 105 minder dan drie jaar.239 Dat was dus de 
overgrote meerderheid van het aantal overledenen.

8.5.3 Ondervoeding
Hoe stond het dan met de ondervoeding in Neerbosch die sommigen veronderstelden? 
Juist ondervoeding maakt mensen kwetsbaarder voor ziekten, ook voor tbc en tyfus. 
Volgens Van ’t Lindenhout waren veel kinderen al ondervoed en ziekelijk wanneer ze naar 
Neerbosch kwamen. Of was er ook sprake van te weinig of slechte voeding in Neerbosch, 
waardoor ondervoeding kon zijn ontstaan? Daar lijkt het op als we brieven lezen van 
enkele oud-Neerbosschers aan de onderzoekscommissie. Daarin verklaren zij dat ze er, 
wat voeding betreft, na hun komst naar Neerbosch op achteruit waren gegaan.240 Derge-
lijke kritiek verklaart, naast het verwijt van hoge sterftecijfers, waarom de onderzoeks-
commissie aandacht schonk aan de voedselvoorziening in Neerbosch.
Dat kinderen er bij hun komst in Neerbosch op achteruit gingen is goed mogelijk. Vanaf 
eind jaren tachtig had Van ’t Lindenhout ook kinderen uit de burgerstand toegelaten.241 
Toch stelde de onderzoekscommissie inzake Neerbosch dat het met de voedselvoorziening 
in de weesinrichting in orde was.242 Maar waarom uitten enkele oud-pupillen dan kritiek 
op het eten in Neerbosch? Dat kan verklaard worden door enkele gelijktijdige ontwikkelin-
gen. De eerste is de, in het algemeen, verbeterde voedselkwaliteit en voedselhoeveelheid 
vanaf de jaren zestig en de tweede de veranderende kijk op wat het lichaam nodig heeft 
aan voedsel, onder meer doordat medici het belang ontdekten van voldoende voedings-
stoffen en mineralen.243 Daardoor kunnen in de jaren negentig zowel de kwaliteit als de 
hoeveelheid voedsel in de weesinrichting bij sommige mensen in negatieve zin zijn opge-
vallen. Ook onder de arbeidersstand was de voedselsituatie tegen die tijd namelijk sterk 
verbeterd. In dat kader pleit het voor Neerbosch dat de onvrede in 1893 slechts door een 
beperkt deel van de oud-Neerbosschers werd geuit. Dat blijkt niet alleen uit het relatief 
kleine aantal klachten over het voedsel in Neerbosch in de brieven die de onderzoekscom-
missie ontving, maar ook uit een vergelijking met het eetpatroon van Nederlanders in het 
algemeen begin jaren negentig met dat in Neerbosch. In veel Nederlandse gezinnen werd 
bijvoorbeeld zelden vlees geserveerd, maar kinderen in Neerbosch kregen dat wekelijks en 
zieken kregen extra zuivelproducten.244
Maar wanneer de voedselvoorziening in Neerbosch relatief goed was, hoe is het dan te 
verklaren dat gevolgen van ondervoeding zichtbaar waren bij nogal wat kinderen die er 
woonden? Ondervoeding bezorgde sommigen namelijk de zogenoemde ‘Engelse ziekte’. 
Daardoor kregen kinderen kromme, vergroeide armen en benen vanwege gebrek aan 
vitamine D. Kinderen van 14 jaar behielden daarom soms het postuur van 8-jarigen en juist 
van kinderen met dergelijke groeiachterstanden kwamen er volgens Van ’t Lindenhout veel 
naar Neerbosch. Daarom werden deze kinderen in de jaren negentig geholpen door een 
zogenaamde ‘orthopaedist’ die wekelijks Neerbosch bezocht.245 Waarschijnlijk was dat de 
heilgymnast Hage van het Zander-instituut. Hij kwam voor het corrigeren van de lichaams-
houding van kinderen, want orthopedie betrof in de negentiende eeuw vooral behandeling 
van kinderen die scheef of krom groeiden door polio, tuberculose, Engelse ziekte of voetaf-
wijkingen.246 Volgens John Otte kwamen de meeste kinderen al te verzwakt naar Neerbosch 
om nog te kunnen herstellen, ondanks de voldoende voeding die ze in Neerbosch kregen. 
Zieke kinderen kregen zelfs extra eten en drinken om aan te sterken.247
Ook voor de genoemde lichamelijke afwijkingen waren ondervoede kinderen kwetsbaar-
der dan goed doorvoede. Aan het einde van de negentiende eeuw kwam ondervoeding 
onder de armste bevolkingslagen nog veel voor. Juist in de tweede helft van de jaren tach-
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tig konden veel armen minder geld uitgeven aan eten dan in de jaren daarvoor. Dat gold 
vooral ongeschoolde arbeiders in de grote steden en zelfstandige ambachtslieden en losse 
arbeiders op het platteland die leden onder de agrarische crisis.248 Juist deze bevolkingsca-
tegorieën telden daardoor relatief veel volwassenen met een zwakke gezondheid. Ondanks 
de demografische en epidemiologische transities telden die bevolkingsgroepen ook veel 
arme en ondervoede kinderen. Uit hoofdstuk 7 blijkt dat juist uit deze bevolkingscatego-
rieën veel kinderen naar Neerbosch kwamen. Zij hebben wellicht thuis slechte voeding 
gekregen en zijn daardoor mogelijk vatbaarder geweest voor ziekten.

8.5.4 Hygiëne en onderlinge besmetting
Tot slot van deze medische geschiedenis behandel ik de vraag of kinderen elkaar dan 
misschien besmetten, bijvoorbeeld degenen die leden aan de besmettelijke open longtu-
berculose. Allereerst gold in de negentiende eeuw dat de meeste kinderen in de schoolleef-
tijd de tuberkelbacil sowieso met zich meedroegen, al werden ze lang niet allemaal ziek. 
Uit onderzoek aan het begin van de twintigste eeuw bleek dat van de schoolkinderen in 
Groningen 60 procent besmet was, maar in de grote steden was dat percentage mogelijk 
nog hoger. Ook bleek dat tussen de leeftijd van 4 tot 13 jaar de besmettingsgraad verdrie-
voudigde.249 Juist in deze leeftijdscategorie, om precies te zijn tussen de 8 en 14 jaar, 
kwamen in Neerbosch de meeste kinderen binnen.250 De ziekte kon gemakkelijk de kop 
opsteken bij ondervoede kinderen met minder weerstand tegen de bacil. Vandaar dat het 
isoleren en screenen van kinderen met besmettelijke ziekten als scrofulose en tuberculose 
zo belangrijk waren en ook dat elk kind zijn eigen bed had, zoals de medische wetenschap 
in die tijd voorschreef.251
In Neerbosch werd tegen beide uitgangspunten gezondigd, signaleerde Post. Evenals 
Anton Beekman constateerde hij dat vooral onder de kleinsten soms twee kinderen in één 
ledikant sliepen. Daarnaast bleek dat de kinderen die in Neerbosch aankwamen, werden 
opgevangen in een gedeelte van het ziekenhuis waar een speel- en eetzaal voor hen was 
gereserveerd, terwijl vlakbij de zieken lagen. Dat was een, volgens Post wel “zeer slecht 
gekozen combinatie”.252 Totdat het nieuwe ziekenhuis in gebruik werd genomen in 1894, 
werd aan die situatie weinig gedaan. Vooral veel kinderen jonger dan 3 jaar woonden er 
samen met zieken.253 Een van de adviezen van de medische subcommissie luidde in 1894 
dan ook om kinderen met besmettelijke ziekten veel beter te isoleren.254 Een ander advies 
van Post was om kinderen die weliswaar niet ziek waren, maar er wel zwak uitzagen, betere 
voeding te geven en dan vooral veel melkproducten. Door een goede behandeling van 
tuberculose zouden veel kinderen volgens de toenmalige stand van de medische weten-
schap, meende Post, weliswaar niet te genezen zijn, maar wel flink kunnen aansterken.
Door de hoge bevolkingsdichtheid en de slechte ventilatie van slaapzalen in Neerbosch was 
onderlinge besmetting dus heel goed mogelijk. Desondanks was Post zeer te spreken over 
de hygiëne in Neerbosch. Die conclusie trok hij op basis van bezoeken aan de weesinrichting 
die hij in verscheidene jaren had gebracht. En halverwege de jaren negentig was hij nog eens 
een paar keer onverwacht langs gekomen.255 De goede hygiëne betrof volgens hem niet de 
privaten. Ook Otte meende zich in 1894 te herinneren dat de hygiëne veel beter kon, maar 
dat Neerbosch nu eenmaal zo afgelegen lag dat de aanleg van een waterleiding veel te duur 
zou zijn. Bovendien was het in Neerbosch met de hygiëne volgens hem toch altijd nog beter 
gesteld dan hij “in 9/10 van dergelijke inrichtingen zag, wier getal niet gering is”.256

Al met al lijkt de verklaring die Van ’t Lindenhout gaf voor de hoge sterftecijfers in 
Neerbosch plausibel. Die werden inderdaad grotendeels veroorzaakt doordat kinderen al 
verzwakt of zelfs met een ziekte onder de leden in Neerbosch aankwamen. Het is dezelfde 
verklaring als die Roelfsema-Van der Wissel geeft over de sterfte onder bedelaarskinderen 
in de Koloniën van Weldadigheid in de eerste helft van de negentiende eeuw.257 Door de 
hoge bevolkingsdichtheid van Neerbosch verslechterde de hygiëne er en liepen kinderen 
een hoger risico op besmetting. Dat was vooral zo in de jaren waarin de weesinrichting het 
grootste aantal kinderen telde, namelijk in 1892 en 1893. In die jaren overleden waarschijn-
lijk veel kinderen door de gebrekkige hygiëne en onderlinge besmetting van tbc en tyfus.

8.5.5 Bij en na het overlijden
De kinderen die in Neerbosch overleden, werden vanaf 1880 begraven op het eigen kerk-
hof. Van ’t Lindenhout had in 1878 van de gemeente Nijmegen toestemming gekregen 
om dat aan te leggen.258 Voor die tijd werden de kinderen op het kerkhof van het dorp 
Neerbosch ter aarde besteld. Zowel Van ’t Lindenhout als enkele van zijn medewerkers 
gaven blijk van grote betrokkenheid bij kinderen van wie het ziekbed het sterfbed werd. 
Dat gold bijvoorbeeld voor Pieter van Yperen, de timmerman van Neerbosch met wie Van 
’t Lindenhout in de 38 jaar dat ze samenwerkten meer dan honderd keer een begrafenis 
bijwoonde. Van Yperen, schreef Van ’t Lindenhout in 1915, wist bij alle graven de namen 
van de overleden kinderen te noemen. Hij legde zelf de overleden kinderen in de geverfde 
kisten die de weesjongens van zijn timmermansopleiding maakten.259 Na de begrafenis 
mochten broertjes, zusjes en vriendjes de genummerde graven af en toe bezoeken samen 
met onder meer hoofdzuster De Zwaan.260
Bij ernstige ziekte en het sterven van een kind werden verwanten en voogden geïnfor-
meerd.261 Dat gebeurde niet altijd op tijd, zodat een moeder soms haar kind niet meer 
levend zag. Ook vond de afhandeling soms bepaald slordig plaats, alsof er weinig compas-
sie werd gevoeld met de nog overgebleven vader of moeder. Dat was het geval bij het 
overlijden van Johan Tiecken in 1899. “De moeder had een kort briefje gekregen, dat de 
begrafenis Dinsdag was”, vertelde de predikant van mevrouw Tiecken.262
Vaak schreef Van ’t Lindenhout over het sterfbed van een kind in Het Oosten. Daarbij 
getuigde hij er bijna zonder uitzondering van dat de kinderen als gelovig christen gestor-
ven waren, zoals Jan Meijer die in 1865 overleed. “Heden overleed Jan Meijer; met volle 
blijdschap des geloofs ging hij de eeuwigheid in. Zijne laatste woorden waren: Kom Heere 
Jezus, kom haastelijk!”, noteerde hij een jaar later.263 Tussen 1863 en 1875 overleden er 47 
kinderen van wie er zeker dertig waren die volgens Van ’t Lindenhout diep gelovig waren 
ontslapen.264 Van juni 1883 tot juni 1884 overleden acht kinderen. “De meesten hunner 
gingen met zeer veel blijdschap en vrede naar het Vaderhuis met de vele woningen”, 
verzekerde Van ’t Lindenhout zijn lezers.265 Ook in andere publicaties getuigde hij van het 
geloof van overleden kinderen, zoals de 18-jarige Johanna Christiaanse, die twee jaar voor 
haar overlijden in 1870 “haar hart aan den Heer Jezus” had gegeven.266 Veel van dergelijk 
ervaringen verwerkte hij in een boekje uit 1885 over ziekenbezoek.
Dat de kinderen als christen stierven was voor Van ’t Lindenhout uiterst belangrijk. Hij 
was dan ook zoveel mogelijk bij sterfbedden van kinderen van de weesinrichting aanwe-
zig. Als het enigszins mogelijk was, leidde hij zelf de kerkdiensten die ter nagedachtenis 
aan de overledenen werden gehouden.267 “Gunstig luidde voorts het oordeel van getuigen 
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omtrent de zorg, bij langdurig ziekte aan hen besteed; de warme belangstelling voor de 
zieke kinderen werd herhaaldelijk genoemd”, schreef de onderzoekscommissie in 1894. 
Dat Van ’t Lindenhout veel aandacht had voor kinderen bij ziekte en overlijden, is goed te 
verklaren. De hele opvoeding in Neerbosch was tenslotte gericht op het leven als chris-
ten. Daar hoorde ook het sterven bij. Toch miste hij in sommige gevallen de compassie 
die hij anders wel toonde, zoals bij Johan Tiecken. Toen deze jongen op sterven lag in het 
ziekenhuis van Neerbosch, kwam Van ’t Lindenhout niet opdagen omdat hij de ernst van 
de situatie niet goed had ingeschat.268

8.6 Conclusies
Het dagelijks leven in Neerbosch was op veel punten vergelijkbaar met dat in andere residen-
tiële instellingen. Met zijn standsbewuste opvoedingsideaal, waarin de nadruk lag op fatsoen 
en geloof, toonde Van ’t Lindenhout zich een behoudende negentiende-eeuwse opvoeder. 
Vernieuwend was hij vooral in het niet laten dragen van uniformen en, in mindere mate, in 
het doorvoeren van co-educatie. Zijn ideaal om het leven in Neerbosch te laten lijken op dat 
in een huisgezin heeft hij niet bereikt. Daarvoor telde de weesinrichting veel te weinig perso-
neel en leefden de kinderen in veel te grote, op leeftijd ingedeelde groepen. De groepen waren 
bovendien niet gemengd, maar bestonden uit alleen jongens of uit alleen meisjes.
In vergelijking met de leefomstandigheden in de rest van Nederland kan het leven in 
Neerbosch niet als slecht worden betiteld. Wel verbeterde de levensstandaard vanaf de 
jaren zeventig onder burgers sterk, terwijl die in Neerbosch nauwelijks toenam. Dat kan 
verklaren waarom in de jaren negentig kinderen uit de burgerij die in Neerbosch woonden, 
en ook hun familieleden, soms klaagden over de armzalige omstandigheden in de weesin-
richting. Thuis waren ze een beter leven gewend geweest.

Keuzes die hij maakte, kwamen voor Van ’t Lindenhout voort uit een combinatie van 
pedagogische, praktische en godsdienstige motieven. Dat er een strikte dagindeling in 
Neerbosch bestond, was omdat er orde en duidelijkheid moest bestaan voor de kinderen. 
Daarin volgde hij opvoedingsidealen die hij van Heldring had overgenomen, zoals bleek in 
hoofdstuk 6. De soberheid die hij voorstond kwam duidelijk tot uiting, maar er was zeker 
niet altijd sprake van het door hem gepropageerde respect voor kinderen en van rechtvaar-
digheid. Dat ontbrak wanneer soms onbesuisde lijfstraffen in Neerbosch werden uitgedeeld. 
Het blijkt mogelijk ook uit de afstand die door kinderen tot Van ’t Lindenhout werd bewaard 
omdat ze er niet altijd vertrouwen in hadden dat hun klachten werden gehoord.
Praktische overwegingen vormden ook de grondslag van een van de opmerkelijkste aspec-
ten van het leven in Neerbosch waarin die instelling zich wel van andere onderscheidde. 
Dat is dat de kinderen er geen uniform droegen. Het was praktisch omdat het de kosten 
van uniformen bespaarde. Daarnaast bood het vooral oudere meisjes de mogelijkheid om 
zich met kleding te onderscheiden, wat Van ’t Lindenhout en zijn vrouw van belang acht-
ten. Op dit vlak lijkt de invloed die mevrouw Van ’t Lindenhout uitoefende op de opvoe-
ding van de meisjes groter te zijn geweest dan die van haar man.
In tegenstelling tot Wichern besteedde Van ‘t Lindenhout weinig aandacht aan de naaste 
verwanten van de volle wezen en de vader of de moeder van halfwezen. Daarin had hij niet 
alleen Heldring tot voorbeeld. Zelf werd hij daartoe gestimuleerd door zijn ervaring dat 
kinderen door hun familieleden werden verwend of voor eigen gewin werden ingezet. Hij 

verbood in tegenstelling tot Heldring niet alle contacten met verwanten, maar ontmoe-
digde die wel sterk. Het toont een behoorlijk negatieve kijk op de rol die familie van kinde-
ren zou kunnen spelen. Alleen in geval van ernstige ziekte en bij overlijden van kinderen, 
nam Van ’t Lindenhout zelf het initiatief om verwanten of voogden te informeren.
Op sommige punten beïnvloedde Van ’t Lindenhouts godsdienstige keuzes expliciet het 
dagelijks leven in Neerbosch. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de frequentie van het aantal 
bidstonden en het bestaan van diverse Bijbelstudieverenigingen. Zijn invloed is ook 
terug te zien in de oprichting van een geheelonthoudersvereniging en in het feit dat in 
Neerbosch nauwelijks werd gesport in verenigingsverband. Toch zijn die praktijken niet 
specifiek toe te schrijven aan de protestants-christelijke signatuur van de weesinrichting, 
bijvoorbeeld omdat er wel bier werd geschonken. Ook bleken kinderen en personeelsleden 
in het begin van de twintigste eeuw juist maar wat graag te gymnastieken en te sporten. 
Ook de gebrekkige financiële administratie en het ontbreken van goede dossiers van 
kinderen zijn niet aan de signatuur toe te schrijven, maar aan Van ’t Lindenhouts persoon-
lijke voorkeuren. Dat kwam vooral doordat hij beide zaken van weinig belang achtte. 
Daarin onderscheidde hij zich van de leiding van inrichtingen als Nederlandsch Mettray 
en Zandbergen, waar dossiervorming vanaf het begin serieus ter hand werd genomen.

Ziekenverzorging
De ziekenzorg in Neerbosch was niet slecht, maar de ongeschoolde ziekenverzorgers 
konden de professionalisering in de ziekenzorg in de grote steden niet bijhouden. In 
1892 werden vanwege de tyfusepidemie twee verpleegster-diaconessen aangesteld die de 
ziekenzorg naar een hoger plan moesten tillen. Alleen op het punt van Van ’t Lindenhouts 
overtuiging van de kracht van gebedsgenezing kwam de christelijke signatuur van de 
weesinrichting binnen de ziekenverzorging tot uiting.
In de jaren tachtig vertaalden nieuwe medische inzichten zich in meer aandacht voor 
hygiënische omstandigheden in Neerbosch. Toch bleef de hygiëne tot in de jaren negentig 
in sommige opzichten slecht. Dat bleek vooral op de slaapzalen, waar onvoldoende priva-
ten waren. Dat ten tijde van de Neerboschkwestie dat gebrek nog bestond, is opmerkelijk 
omdat al eind jaren tachtig welbewust alle rioleringen naar verder weg gelegen sloten 
waren verlegd om daarmee ziekten als tyfus en cholera te voorkomen. Het blijvende 
gebrek aan hygiëne in de jaren negentig wijst op een gebrek aan doortastend optreden 
en het doorvoeren van halve maatregelen in de jaren tachtig. Pas door het opvolgen van 
aanbevelingen van de onderzoekscommissie verbeterden halverwege de jaren negentig de 
hygiënische omstandigheden. Ook kwam er toezicht op het ziekenhuis door een externe 
medische deskundige.
Dat er veel kinderen in Neerbosch overleden, was vooral te wijten aan de armoedige 
leefomstandigheden van de kinderen voordat ze naar de weesinrichting kwamen. Waar-
schijnlijk arriveerden veel kinderen ondervoed en waren ze al ziek bij binnenkomst. Dat 
kan verklaren waarom het sterftepercentage onder 5- tot 20-jarigen veel hoger was dan 
gemiddeld. Het sterftecijfer werd wel versterkt door de onhygiënische omstandigheden in 
Neerbosch. Dat bevestigen de hoge sterfte door tuberculose in 1892 en door tyfus in 1892 
en 1893. Beide uitbraken zijn terug te voeren op de grote omvang en de overbevolking van 
Neerbosch in die periode en op de te slechte hygiëne in de weesinrichting.
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  Onderwijs in Neerbosch

Barend van der Schuur, de tweede hoofdmeester van de wezenschool en hier temidden van de schoolkindeeren, bracht 
het lager onderwijs in Neerbosch in rapport met de tijd. (Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

Hoofdstuk 9
Onderwijs in Neerbosch

Voor de kinderen in Neerbosch vormden schoolonderwijs en de opleiding tot dienst-
bode of tot ambachtsman een belangrijk deel van hun dagelijkse bestaan. Dat onderwijs 
moest niet alleen voldoen aan de wet, maar ook bijdragen aan de doelstellingen van de 
opvoeding in Neerbosch. Voor Van ’t Lindenhout was dat dat kinderen tot vroom christen 
werden opgevoed en dat ze hun lessen praktisch moesten kunnen inzetten. Het onderwijs 
moest de kinderen vaardigheden bijbrengen die ambachtslui en dienstbodes in de negen-
tiende eeuw geacht werden te beheersen. Als leden van de lagere stand was een leven als 
ambachtsman of dienstbode hun bestemming. Teveel aandacht voor moderne wetenschap 
was schadelijk voor het geloofsleven van de kinderen, meende Van ’t Lindenhout op basis 
van zijn eigen, voorbije liefde voor wetenschappelijke kennis.1 “Veelweterij”, meende hij 
in 1894, leidde tot onnodige ballast die later in het leven niet praktisch bruikbaar zou 
zijn.2 Het schoolhoofd Van der Schuur had iets dergelijks in 1876 gesteld. Het onderwijs 
op zijn school “mag niet enkel zijn vermeerdering van kennis en verstandsontwikkeling, 
maar bovenal opvoeding”, sprak hij tijdens de jaarvergadering van dat jaar. “Niet enkel tot 
nuttige leden der maatschappij, maar bovenal tot hemelburgers moeten de kinderen, onder 
’s Heeren zegen, gevormd worden. Wij kunnen dat niet; maar wij kunnen de kinderen tot 
Jezus leiden. Die wenschen wij. Wij gelooven in het woord van God, dat dit is het zaad der 
wedergeboorte. Daarop is ons vertrouwen. En daarom moet het schoolonderwijs bovenal 
christelijk onderwijs zijn.”3 Deze onderwijsdoelstelling had tot gevolg dat de eigen signa-
tuur van de weesinrichting een duidelijke vertaling kreeg in het onderwijs.
Het onderwijs in Neerbosch is het onderwerp van dit hoofdstuk. Daarbij staat de vraag 
centraal naar het kwaliteitsniveau van de opleiding. Voldeed het onderwijs aan de 
verwachtingen die in de maatschappij aan lager onderwijs, de opleiding van dienstbodes 
en aan het niveau van ambachtsopleidingen werden gesteld? Daarvoor sta ik onder meer 
stil bij veranderingen in het onderwijs aan de kinderen onder invloed van onderwijsver-
nieuwing en -wetgeving. Onderscheidden de opleidingen zich daarin van andere residen-
tiële instellingen, zoals Nederlandsch Mettray? Een ander aandachtspunt in dit hoofdstuk 
is hoe de signatuur van de weesinrichting in het onderwijs tot uiting kwam. Antwoorden 
op deze vragen zoek ik door een beeld te schetsen van het onderwijs aan achtereenvolgens 
de bewaarschool, de lagere school, de opleiding tot dienstbode en het beroepsonderwijs 
voor jongens in Neerbosch. Daarnaast krijgt godsdienstige vorming apart aandacht in een 
afzonderlijke paragraaf.
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9.1 Lager onderwijs
Het lager onderwijs in Neerbosch bestond uit een bewaarschool voor kinderen tot 6 jaar 
en een school voor 6- tot 14-jarigen. De eigen lagere school startte onder leiding van Bloe-
mendal in 1867. Twee jaar later kreeg de weesinrichting ook een bewaarschool.

9.1.1 De bewaarschool 
Dat een weesinrichting over een bewaarschool beschikte, was bijzonder, aangezien de 
meeste residentiële instellingen geen kinderen beneden de 5 jaar opnamen. Ook Neer-
bosch kende aanvankelijk die regel, maar, zoals eerder vermeld, besloten Van ’t Linden-
hout en zijn vrouw in 1867 voortaan ook kinderen onder de 5 jaar op te nemen. Tot die tijd 
hadden ze incidenteel jongere kinderen geaccepteerd, bijvoorbeeld de 3-jarige Johanna 
van Woudenberg in 1864.4 Het overzicht van opgenomen kinderen uit 1865 vermeldt twee 
meisjes die de bewaarschool in Nijmegen bezochten, wat betekent dat ze maximaal 5 jaar 
oud waren.5 Pogingen om baby’s, peuters en kleuters in dezelfde groepen als die met iets 
oudere kinderen op te voeden, mislukten, maar onbekend is wat daarvan de oorzaak was. 
In 1870 vermeldde Van ’t Lindenhout slechts dat “de ondervinding” hem dat had geleerd.6 
Daarnaast gaf het echtpaar Van ’t Lindenhout de zorg voor baby’s, peuters en kleuters 
in handen van medewerksters die de kinderen in hun huis in de weesinrichting moesten 
opvoeden, maar ook die aanpak faalde.
In de ogen van Van ’t Lindenhout vertroetelden de vrouwen de kleintjes te veel. De 
energie die ze in de kleintjes investeerden, ging ten koste van hun andere werkzaamhe-
den, zoals de zorg voor en de bezigheden met de oudere kinderen. “Zij waren de lieve-
lingen en werden verwend, wat de ouderen jaloersch en bedroefd maakte”, zo beschreef 

Het moederhuis voor de kleinste kinderen begin jaren negentig. (Foto Wilhelm Ivens, Nijmegen; Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

Van ’t Lindenhout de mislukking 35 jaar later in zijn Beredeneerd overzicht uit 1902.7 
Bovendien werden de kleine kinderen “over het algemeen minder flink en vlijtig dan de 
anderen”, meende hij achteraf te kunnen constateren.8 Heldring zou dit ‘geïmproviseerde 
opvoeding’ hebben genoemd. Zoals we in hoofdstuk 6 zagen, nam Van ’t Lindenhout daar 
ook afstand van.9 Hij was dan ook maar wat blij toen in 1868 de 33-jarige onderwijzeres 
Geertruida Dommisse uit Vlissingen bereid bleek om de kleinste kinderen te verzorgen. 
Waarschijnlijk kwam zij dat jaar via Arend Mooij, die de familie Dommisse goed kende, 
in Neerbosch terecht.10 Ze zou zeventien jaar lang in het zogenoemde Moederhuis 
blijven werken. Daar vervulde ze volgens Van ’t Lindenhout de moederrol voor de jonge 
kinderen totdat zij op hun zevende, later achtste, naar een van de seksegebonden huizen 
verhuisden.11
Het eerste Moederhuis werd opgeleverd in oktober 1869 en op het jaarfeest die maand 
trok ‘juffrouw Dommisse’ met 15 kleine kinderen daarin. In de oude keuken die aan dat 
gebouw grensde, kwam tegelijk een bewaarschool waar de kinderen overdag verbleven en 
vlak daarbij ook een gebouw met een badkamer.12 Het voordeel van deze opzet was dat de 
kleinste kinderen in hun eigen, veilige, overzichtelijke wereld konden leven. Dommisse 
werd opgevolgd door juffrouw Martha Hoek, die daarvoor in 1885 naar Neerbosch kwam 
en in ieder geval in februari 1900 nog in dienst was. Onbekend is of ze, evenals als haar 
voorgangster, geen gediplomeerd bewaarschoolhoudster was, maar wel kreeg ook Martha 
Hoek bij de zorg voor de kleinste kinderen hulp van oudere meisjes.13

Met de totstandkoming van de bewaarschool in 1868 voegde Neerbosch zich in een 
landelijke trend van toename van het aantal bewaarscholen vanaf eind jaren vijftig. De 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen zette er veel op, maar vooral in katholieke streken 
werden er veel gesticht door zustercongregaties.14 Ook binnen het Reveil waren bewaar-
scholen een bekend verschijnsel. Te denken valt aan de Amsterdamse bewaarschool die 
Ida Pierson-Oyens (1808-1860), de echtgenote van de koopman Jan Lodewijk Gregory 
Pierson en moeder van Allard, Hendrik en Nicolaas Pierson, in 1847 oprichtte. In 1900 
telde Nederland rond de duizend bewaarscholen waarvan er slechts een stuk of honderd 
onder het beheer van gemeentebesturen stonden.15
Op de bewaarschool werden de kleinste kinderen “in de eerste beginselen” onderwezen, 
meldde Bloemendal tijdens het jaarfeest van 1871.16 Wat hij daaronder verstond, vertelde hij 
verder niet, maar te denken valt aan leren tellen en het leren van de letters, waarschijnlijk 
volgens de inmiddels algemeen aanvaarde klankmethode. Het lijkt er op dat het onderwijs 
op de bewaarschool van Neerbosch veel weg had van bepaalde, beter geoutilleerde bewaar-
scholen: de zogenaamde ‘voorbereidende scholen’. Daarbij lag de nadruk op de voorberei-
ding van kleuters op het lager onderwijs.17 In 1882 telde het Moederhuis ruim veertig kinde-
ren onder de 7.18 Naast de school bestond het gebouw uit een slaapzaal en eet- en speelzaal. 
Achter het Moederhuis bevond zich een speelplaats met gymnastiektoestellen.19
De helpsters in het Moederhuis en op de bewaarschool gingen, als het even kon, met de 
kinderen naar buiten en de kleintjes beschikten over een eigen speelkamer en een afge-
sloten buitenspeelplaats. Ze leerden kinderliedjes en deden spelletjes.20 Onduidelijk is of 
hierbij de pedagogische inzichten van Fröbel een rol speelden, want tot het einde van de 
eeuw werkte voor zover bekend in Neerbosch geen gediplomeerde Fröbel-onderwijzeres-
sen. Met afzonderlijke ruimten voor spel, eten, wassen en slapen leek het moederhuis in 
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1882 op de bewaarschool zoals de verlicht-protestantse Groningse kweekschoolonderwij-
zer Roelof Rijkens die in 1847 had beschreven en getekend in zijn handleiding De bewaar-
school.21 Daarmee sloten de opvoeding van en het onderwijs aan de jongste kinderen in 
Neerbosch in praktisch opzicht aan bij het door de Verlichting beïnvloede onderwijs in de 
negentiende eeuw.
Het niveau van het onderwijs op de bewaarschool lijkt rond 1870 nog iets hoger te zijn 
dan dat van veel andere bewaarscholen, die zich lange tijd veelal beperkten tot het 
bezighouden van kleine kinderen zonder dat er sprake was van een onderliggend peda-
gogisch plan. Deze voorsprong verspeelde Neerbosch in de decennia daarna. Dat kwam 
onder meer doordat vanaf circa 1880 de fröbelmethode snel aan invloed won binnen het 
bewaarschoolonderwijs, waardoor dat sterk verbeterde.22 Neerbosch liep op dat vlak juist 
achter, want pas in 1905 zou in de weesinrichting de eerste, gediplomeerde, Fröbellerares 
in dienst treden.23

9.1.2 De lagere school 
Een jaar voordat ze uit het Moederhuis zouden vertrekken naar een van de seksegebonden 
huizen, gingen de kinderen in Neerbosch naar de lagere school. Lager onderwijs volgden 
ze dus vanaf hun 6e, vanaf de jaren tachtig vanaf hun 7e, tot hun 14e of zoveel jaren later 
als ze naar Neerbosch kwamen. Ze kregen er les in de vakken die de onderwijswet van 
1857 verplicht stelde: taal, schrijven en rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, kennis der 
natuur, zingen, en vormleer.25 In 1870 was er ook sprake van Franse les voor de leerlingen 
die het verst gevorderd waren. Degenen die onderwijzer wilden worden, kregen bovendien 
wiskunde.26 De leerlingen bezochten de school wekelijks minimaal 34 uur.27

Grafiek 9.1  Aantallen jongens en meisjes op de lagere school van Neerbosch van 1876 tot en met 190524
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Het aantal leerlingen op de lagere school nam toe van 160 in 1870, het jaar waarover 
de eerste gegevens bekend zijn, tot 590 in 1892.28 Met die groei overschreed Neerbosch 
officieel de grenzen van de maximale schoolgrootte zoals die in de onderwijswet van 1878 
was vastgelegd. Een school mocht sindsdien niet meer dan vierhonderd leerlingen tellen.29 
Maar lagere scholen van dergelijke omvang waren geen uitzondering in de gemeente 
Nijmegen. Drie katholieke scholen telden in 1894 respectievelijk 449, 556 en 575 leerlingen. 
De 17 overige bijzondere scholen in Nijmegen telden dat jaar wel aanzienlijk minder leerlin-
gen, variërend tussen de 23 en de 383 leerlingen. De zeven openbare scholen in de gemeente 
Nijmegen telden in 1894 tussen de 62 en 273 leerlingen.30 Na 1892 daalde het aantal leerlin-
gen op de lagere school van Neerbosch tot 211 in 1903.31 Dat kwam doordat er vanaf 1893 
veel minder nieuwe kinderen naar Neerbosch kwamen als gevolg van de Neerboschkwestie.
Doordat de school aanvankelijk snel groeide, nam de klassengrootte sterk toe en daarmee 
ook het aantal leerkrachten. De school begon in 1867 met een team van twee man, te 
weten meester Bloemendal en zijn zoon als hulponderwijzer. In 1870 werkten er op een 
schoolbevolking van 160 leerlingen naast Bloemendal de aan De Klokkenberg opgeleide 
hulponderwijzer Johannes Reinier de Mildt (1855-1925) en een kwekeling.32 Daarmee 
voldeed de school aan de bepalingen in de onderwijswet van 1857, waarin verplicht was 
gesteld om bij zeventig leerlingen een kwekeling in te zetten en bij meer dan honderd leer-
lingen een hulponderwijzer.33 In 1877 telde de school 260 leerlingen, van wie er tien niet 
behoorden tot de opgenomen kinderen en er 115 in de eerste klas zaten onder leiding van 
twee hulponderwijzers.34 In 1880 telde de school vijf onderwijzers met 290 kinderen.35 In 
1892 bereikte de school zijn grootste omvang met 530 kinderen, acht onderwijzers en twee 
onderwijzeressen.36 De gemiddelde omvang van de klassen was dus ruim vijftig leerlingen. 
Daarmee overschreed de school ook structureel de maximaal toegestane klassengrootte, 
want sinds 1878 was een school verplicht om voor elke veertig leerlingen een extra onder-
wijzer aan te stellen.37

Lezen en schrijven
De godsdienstige opvoeding was weliswaar het belangrijkste opvoedingsdoel in Neer-
bosch, maar dat moest volgens Van ’t Lindenhout gepaard gaan met een degelijke “maat-
schappelijke opvoeding”.38 Goed onderwijs in lezen, schrijven en rekenen vormde daar 
de basis van. Kinderen moesten bij het verlaten van de weesinrichting in ieder geval met 
“eene duidelijke hand” kunnen schrijven, vond Van ’t Lindenhout, want dan konden ze 
zich in het maatschappelijk leven beter redden.39 Ze moesten niet alleen snel mooie letters 
kunnen neerzetten, maar ook in staat zijn “hun gedachten op papier aan anderen mede 
te delen”.40 Vandaar dat de kinderen, zodra ze maar enigszins konden schrijven, geregeld 
de opdracht kregen opstellen te schrijven over allerhande onderwerpen. Voor het taalon-
derwijs werd in 1877 gebruik gemaakt van de vier deeltjes van De Practische Taalmeester 
van de Groninger onderwijzer Frederik Bruins (1836-1903).41 Van deze reeks taalboekjes 
van Bruins verscheen tussen 1874 en 1876 de eerste druk, waarna ze nog tot in de twin-
tigste eeuw werden herdrukt en door het hele land werden gebruikt.42 Dat op de school de 
lesboekjes van Bruins al in 1877 werden gebruikt, geeft aan dat Van der Schuur goed op de 
hoogte was van de nieuwste didactische ontwikkelingen in het lager onderwijs.
Het grote belang dat in Neerbosch werd gehecht aan het leren lezen en schrijven, blijkt uit 
de inspanningen die de onderwijzers zich getroostten om de tientallen jongens en meisjes 
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les te geven die pas laat, soms zelfs als 15- of 16-jarige, als analfabeet naar Neerbosch 
kwamen. Van de kinderen die tussen hun 8ste en 14e jaar aankwamen kon 90 procent lezen 
noch schrijven en evenmin rekenen, ook al waren het volgens Van ’t Lindenhout “volstrekt 
geen idioten”.43 Dat veel kinderen die naar Neerbosch kwamen analfabete ouders hadden, 
kan mogelijk verklaard worden door de regio’s waar ze uit afkomstig waren. Tot 1880 
bestond in een deel van de protestantenband een analfabetismegraad van boven de 20 
procent. Na 1880 daalde dat in de meeste regio’s tot onder de 10 procent en werd dat 
vergelijkbaar met de situatie in Noord- en Zuid-Holland en Groningen, waar de analfabeti-
seringsgraad in de jaren zeventig iets lager lag.44
Deze kinderen moesten op de school in de eerste klas beginnen, waardoor die bestond uit 
7- tot 15-jarigen. Het verschil in leeftijden van de kinderen en de grootte van de eerste klas 
– in 1877 telde die maar liefst 115 leerlingen – maakten het lesgeven zwaar.45 “De laagste 
klasse is echter de moeilijkste”, vertelde hoofdonderwijzer Barend van der Schuur tijdens 
het jaarfeest van 1876 over de klas waar zijn 24-jarige collega Berent Korfker sinds een 
jaar de lessen verzorgde.46 “Zij bestaat voor een deel uit de aankomende kinderen uit het 
Moederhuis, en die hebben dan al een en ander op de bewaarschool geleerd. Maar in die 
klasse zitten ook kinderen van 14 en 15 jaren, die pas in de Inrichting werden opgenomen, 
en nog nooit iets geleerd hebben. Zoo is er b.v. thans een jongen, die vroeger al vier jaren 
aan het aambeeld stond, en nog nimmer eenig onderwijs genoten heeft. Dit maakt den 
geregelden gang in deze klasse zeer moeilijk.”47 Zo nodig bleven oudere kinderen, zoals 
deze vroegere leerlingsmid, ook na hun 14e nog enige tijd naar school gaan, totdat ze hun 
achterstand in deze basisvakken hadden ingelopen.48 Om hun leerachterstand in te lopen, 
kregen de oudere kinderen ’s avonds van half 6 tot 7 uur extra les in lezen, schrijven en 
rekenen.49 Dat ze dan als leeftijdgenoten onder elkaar waren, zal het leerklimaat ten goede 
zijn gekomen.

Rekenen en geschiedenis
Naast lezen en schrijven schonken de onderwijzers vanaf het begin de meeste aandacht 
aan het rekenonderwijs. Het rekenen oefenden de kinderen vooral met behulp van 
rekenboekjes van Boeser, die sinds de jaren vijftig op scholen in het hele land werden 
gebruikt.50 Een belangrijk onderdeel van het rekenonderwijs was het trainen in hoofdre-
kenen.51 Daarvoor gebruikten de leerkrachten de rekenmethode van Hentschel-Rijkens. 
Zowel de boekjes van Boeser als die van Rijkens zagen herdruk op herdruk. In de jaren 
negentig verscheen een 27ste druk van het eerste deel van Boesers rekenboekjes en nog in 
1875 verscheen een tweede druk van het hoofdrekenhandboek bij de methode Hentschel-
Rijkens. Met het gebruik van Boeser en Hentschel-Rijkens sloot de lagere school van 
Neerbosch aan bij het gangbare onderwijs in de tweede helft van de negentiende eeuw.
Een ander vak dat in de onderwijswet van 1857 verplicht was gesteld, was vaderlandse 
geschiedenis. Op de lagere school van Neerbosch werd dat aangevuld met “de algemene 
geschiedenis, zoover die in verband staat met de geschiedenis van ons land”.52 De onder-
wijswet van 1878 bepaalde ook dat er speciaal aandacht moest zijn voor de wordingsge-
schiedenis van Nederland en voor de rol die het Huis van Oranje daarin had vervuld. De 
expliciete aandacht daarvoor zou kinderen vormen tot betere vaderlandse burgers.53 In 
Neerbosch voldeden de onderwijzers daar maar al te graag aan. Daarnaast werd de liefde 
voor volk, koning en vaderland versterkt door het zingen van vaderlandslievende liederen 

en het vieren van Oranjefeesten, want Van ’t Lindenhout, en ook de achterban van Neer-
bosch, waren sterk Oranjegezind. Evenals op andere scholen speelde, onder meer bij het 
vak geschiedenis, aanschouwelijk onderwijs er een rol door het gebruik van wandplaten en 
“voorwerpen van kunst en natuur”.54
Verder kregen de kinderen les in “gewijde geschiedenis” en de facultatieve vakken gymnas-
tiek, natuurkunde, inclusief natuurkundeproeven, en aardrijkskunde. Jongens die toonden 
er aanleg voor te hebben, kregen extra les in handtekenen – dat was het lijnrecht leren teke-
nen – en bouwkundig tekenen. Meisjes bezochten dagelijks een van de vier verschillende 
scholen voor respectievelijk mazen, breien, naaien en zelf kleding maken.55 Al met al voldeed 
het onderwijs halverwege de jaren zeventig aan de eisen die daaraan werden gesteld.

Muziek en zang
Dat de onderwijswet van 1857 zingen als schoolvak verplicht stelde op de lagere school, 
kwam doordat in verlichte kringen muziek onder invloed van Rousseau als een belang-
rijk educatief middel werd gezien.56 Zo zag het Nut zingen en muziek als middelen tot 
volksopvoeding en zette zich vanaf de jaren veertig in voor het muziekonderwijs.57 Ook 
Wichern en Demetz gaven veel aandacht aan muziekonderwijs omdat ze er een hoge 
pedagogische waarde aan toedichtten.58 En evenals Wichern hechtte Heldring belang aan 
het zangonderwijs om daarmee kinderen te beschaven. Het resultaat ervan was dat hij de 
zang “verzacht en beschaafd uit die vroeger schorre, ruwe kelen” hoorde klinken.59 Volgens 
de binnen Reveilkringen invloedrijke pedagoog Maarten Gouka (1803-1856), was zingen 
van stichtelijke liederen bij uitstek geschikt om “het gemoed van den mensch met heilige 
gewaarwordingen te vervullen en zijn gevoel te beschaven en te veredelen”.60 Ook andere 
protestants-christelijke pedagogen stelden dat zingen goed zou zijn voor het “menselijk 
gemoed” en een “krachtig middel tot beschaving”. “Zoolang men zingt is het hart vatbaar 
voor de indrukken van de hoogere wereld, waartoe ook de muziek behoort.”61
In tegenstelling tot de verlichte kringen binnen het Nut, die de nationale volkszang 
probeerden te stimuleren, werden binnen het Reveil vooral godsdienstige liederen 
gepromoot. Daarnaast bestond er waardering voor klassieke muziekstukken van Haydn 
en Mozart.62 Op bijeenkomsten van Reveilkringen zongen de deelnemers vaak liederen 
van César Malan. Dat die liederen zo populair waren, dankten ze aan de mengeling van 
calvinistische en methodistische invloeden die erin tot uiting kwamen. Malans liederen 
werden bekend in Nederlandse vertalingen van onder meer de predikanten Jan Jakob 
Lodewijk ten Kate (1819-1889) in 1870 en Adama van Scheltema in 1884.63 Die laatste 
vertaling was een uitgave van Neerbosch. De kinderen in de weesinrichting zongen door 
Adama van Scheltema vertaalde liederen, onder meer tijdens het jaarfeest van 1877.64
Binnen en buiten de school namen muziek en zang een bijzondere plek in Neerbosch in. 
De hulponderwijzers Jasper Johannes Goes en Berent Korfker schonken volgens Van 
’t Lindenhout in de jaren zeventig beiden veel aandacht aan zangonderwijs omdat zij 
“liefhebbers van den zang” waren.65 Wie dat wilde, kon extra muzieklessen volgen, zoals 
het leren bespelen van koperblaasinstrumenten of orgel.66 In 1870 was al een muziekkorps 
opgericht en in 1875 begon de klassiek geschoolde muziekleraar Götz met orgellessen. 
De jongens die onderwijzer wilden worden, waren allemaal verplicht muziekles te volgen 
en anderen mochten vrijwillig les nemen.67 Onder deze leerlingen bevonden zich naast 
de kwekeling Willem Daniël Vahrmeijer (1866-1902) die orgelles volgde, bijvoorbeeld 

  I| 

  1|

  2|

  3|

  4|

  5|

  6|

  7| 

  8| 

  9 | 

 10|

 11|

 E|



  9.1 Lager onderwijs |315314| Onderwijs in Neerbosch 

ook diens broer Hendrik Johannes Vahrmeijer (1876-1949), die tuindersleerling was en 
op eigen verzoek orgelles kreeg.68 Via Götz maakten de kinderen kennis met klassieke 
muziek, zoals blijkt uit hun uitvoering van het lied ‘Einsam bin ich nicht alleine’ van de 
Duitse componist Carl Maria von Weber (1786-1826).69 Vanaf 1877 kreeg Götz assistentie 
van Arie Sneep, als weeskind opgegroeid in Neerbosch en toen nog medewerker bij de 
drukkerij, maar al snel een enthousiast muziekonderwijzer. Na het vertrek van Götz in de 
jaren negentig nam Sneep de muzieklessen en de leiding van het muziekkorps volledig op 
zich.70 Daarnaast gaf hij leiding aan het zangkoor waardoor hij later faam verwierf als de 
“muziekdirecteur” van Neerbosch.71
Bij het zang- en muziekonderwijs maakte Sneep op aanraden van Adama van Scheltema 
gebruik van de lesmethode van de Fransman Émile-Joseph-Maurice Chevé (1804-1846). 
Deze Chéve-methode, een voorloper van de bekende do-re-mi-methode, was bedoeld voor 
eenvoudig muziekonderwijs waarbij voor het gemak van de leerlingen cijfers in plaats van 
noten werden gebruikt.72 De methode was een alternatief voor het traditionele noten-
schrift omdat dat voor veel mensen te moeilijk was.73 Speciaal voor zang- en muziekon-
derwijs op volks- en zondagsscholen vertaalde Adama van Scheltema een Frans lesboek 
dat gebaseerd was op de Chéve-methode. Deze uitgave, Grondbeginselen van den Zang, 
kwam in 1879 uit bij Neerbosch’ uitgeverij.74 Ook in Het Oosten en in zangbundels van 
Neerbosch’ Zangen – zes liederenbundels die door de weesinrichting werden uitgegeven – 
promootte hij de Chevé-methode.75 Volgens Adama van Scheltema was het gebruik van 
de methode in het buitenland gangbaarder dan in Nederland. Onder meer de Hongaarse 
pianist en componist Franz Liszt was er volgens hem enthousiast over.76

Het mes van zang- en muziekonderwijs sneed voor Van ’t Lindenhout aan twee kanten. 
Door zingen te promoten, hoopte hij, in navolging van Heldring, de kinderen op te vrolij-
ken.77 Aan de andere kant was het belangrijk omdat mooie muziek tot meerdere glorie 
en eer van God strekte. “’t Is te betreuren, dat men bij het onderwijs op onze scholen 
over het algemeen zoo weinig werk maakt van den zang”, bekritiseerde hij in 1889 andere 
onderwijsinstellingen. Dat kwam vooral tot uiting in het “ruwe geschreeuw” op straat 
en de slechte kwaliteit van de gemeentezang in de kerkdiensten op zondag.78 Kinderen 
die Neerbosch verlieten, waren anders, stelde Van ’t Lindenhout. Op de lagere school 
werd voor, tussen en na de verschillende lessen vaak gezongen en de leerlingen leerden 
er noten lezen. Daarnaast leidde Sneep naast het Neerbosch’ Zangkoor eind jaren tachtig 
drie gemengde koren: zangvereniging Oefening baart kunst voor jongens en meisjes van 
11 tot 13 jaar, de zangvereniging Hosanna voor kinderen van 13 tot 16 jaar en tenslotte de 
zangvereniging Halleluja voor jongens en meisjes van 16 jaar en ouder. Alle drie de koren 
zongen uit de diverse zangbundels van Neerbosch, met daarin vertaalde liederen van de 
Amerikaanse gospelzangers Ira Sankey en Philip Phillips (1834-1895).79 Daarnaast zongen 
ze negro spirituals van de Fisk Jubilee Singers. Dat was een zanggroep van voormalige 
Afro-Amerikaanse slaven met vijf dames en vier heren die a capella zongen. Van 1876 tot 
1878 hadden zij een tournee door Europa gemaakt waarbij ze in 1877 ook enkele keren in 
Nederland hadden opgetreden.80 Hun ‘Klokkelied’ stond eind jaren zeventig op het reper-
toire van het Neerbosch’ Zangkoor en was volgens Gerdes onder toehoorders bijzonder 
populair.81

9.1.3 Kritiek op het lager onderwijs
Volgens hoofdonderwijzer Van der Schuur waren “vele deskundigen en autoriteiten op 
schoolgebied” die de school in de jaren tachtig hadden bezocht tevreden over de leerom-
geving en de onderwijsresultaten. De school zou volgens hen onder meer “licht en frisch” 
zijn.82 Daarmee voldeed ze volgens hem aan de hogere kwaliteitseisen die met de onder-
wijswet van 1878 van kracht waren geworden. Toch werd er op een aantal punten kritiek 
geuit op het onderwijs. Het belangrijkste kritiekpunt van bezoekers was dat de school-
klassen te groot waren. Een verklaring voor die kritiek is niet moeilijk te vinden, want de 
groei van de school ging gelijk op met die van de weesinrichting en dat leidde tot over-
volle klassen.
De onderzoekscommissie constateerde in 1894 dat de gemiddelde klassengrootte ruim 
zestig leerlingen bedroeg.83 Zoveel leerlingen in een klas was zelfs voor de beste onder-
wijzer een te zware last. Dat probleem speelde helemaal zolang sommige klassen niet van 
elkaar gescheiden waren, maar in dezelfde grote ruimte bij elkaar zaten zoals het geval was 
geweest tot eind 1878. “Bij het bezoek in de school is het bij vernieuwing gebleken, hoe 
noodig het is, dat iedere klasse door afsluiting van elkander gescheiden is”, constateerde 
het bestuur in oktober 1878, toen zowel de weesinrichting als de school uit haar voegen 
barstte.84 Met de invoering van de nieuwe onderwijswet dat jaar, die op 1 november 1880 
in werking zou treden, werd de weesinrichting verplicht nieuwe lokalen te bouwen.85 Bij 
klassen met meer dan honderd leerlingen was het sindsdien verplicht een scheidingswand 
te plaatsen tussen klassen van hoofd- en hulponderwijzers.86 De verbouwing gebeurde 
zonder overheidssubsidie omdat Van ’t Lindenhout immers geen overheidssubsidies 
wenste te ontvangen.
Kritiek van oud-leerlingen van de school betrof vooral de pedagogische kwaliteiten van 
sommige onderwijzers. Volgens hen kwam het gebrek aan invoelingsvermogen van hun 
onderwijzers doordat de meesten van hen geen kinderen hadden. Wanneer ze die wel 
hadden gehad, zouden “zij beter weten hoe met kinderen om te gaan”, schreef een oud-
Neerbosscher.87 De beperkte informatie over individuele persoonlijkheden van onderwij-
zers waarover we beschikken, maakt het moeilijk dit oordeel op zijn merites te beoorde-
len. Vast staat dat in de nasleep van de Neerboschkwestie enkele onderwijzers werden 
veroordeeld voor het slaan van leerlingen, bleek al in hoofdstuk 1. Van hoofdonderwijzer 
Van der Schuur werd gezegd dat hij een zachtaardig man was, maar bij grote ergernis zich-
zelf niet altijd in de hand had.
Een ander kritiekpunt betrof een heel praktische zaak als de gebrekkige verwarming van 
sommige schoollokalen, ook al had de meester-smid van Neerbosch in 1889 nog zo zijn best 
gedaan om alle lokalen te verwarmen.88 In één nieuw, vochtig gebouw ontbrak een haard en 
ook een ander lokaal miste een kachel. Het gebrek had heel praktische gevolgen, namelijk 
dat twee leerkrachten genoodzaakt waren samen in één vertrek te werken. Dat gaf “tot 
onaangenaamheden aanleiding, die voorkomen hadden kunnen worden door eene meer 
doelmatige inrichting van het gebouw”, stelde de pedagogische subcommissie in 1894.89

9.1.4 Resultaten van het lager onderwijs
Het niveau van het onderwijs op de lagere school van Neerbosch liet aanvankelijk te 
wensen over. Dat gold het onderwijs van Hermanus Bloemendal, meende Van ’t Linden-
hout in 1902. Toch, stelt hij, was hij blij geweest met de tomeloze inzet van deze hoofd-
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onderwijzer, die beschikte over een akte van de tweede rang.90 Dat wil zeggen dat Bloe-
mendal in ieder geval kennis had van lezen, schrijven en rekenen, Nederlandse taal, 
aardrijkskunde en geschiedenis.91 In 1915 stelde Van ’t Lindenhout dat het onderwijs van 
Bloemendal niet bij de tijd was geweest doordat de onderwijzer zich min of meer had 
beperkt tot onderwijs in de basisvakken lezen, schrijven en rekenen en weinig aandacht 
had gegeven aan de andere, sinds 1857, verplichte vakken als aardrijkskunde en vorm-
leer.92 Dat Bloemendal op dat punt niet met zijn tijd was meegegaan, bleek toen hij in 
1875 ziek werd en Van der Schuur hem verving als hoofdonderwijzer. Het kostte Van der 
Schuur aardig wat moeite om het onderwijs aan de eisen van de tijd aan te passen.93 Zijn 
reorganisatie van het schoolonderwijs werkte volgens Van ’t Lindenhout positief uit. In 
1885 toonde de schoolopziener in het Arrondissement Nijmegen zich volgens hem in ieder 
geval tevreden over het onderwijs.94 De Nijmeegse voorvechter van katholieke emancipa-
tie in de negentiende eeuw Jan Berends – arts, journalist en gemeenteraadslid – oordeelde 
ook positief als lid van de onderzoekscommissie inzake Neerbosch. Naar eigen zeggen was 
hij via zijn schoonzoon, die lid was van de Nijmeegse schoolcommissie, goed op de hoogte 
van de stand van zaken rond het onderwijs.95 
In de jaarverslagen van de gemeentelijke schoolcommissie ontbreekt elk spoor van 
kwaliteitsbeoordeling van het onderwijs aan de lagere school van de weesinrichting. 
Ook verstrekken de verslagen slechts indirect informatie over veranderingen in het 
onderwijs. Dergelijke informatie betreft bijna uitsluitend het herhalingsonderwijs in de 
weesinrichting. In de onderwijswet van 1878 was dat niet verplicht gesteld, maar werd 
het wel gestimuleerd. Het doel daarvan was niet alleen de op de lagere school opgedane 
kennis te herhalen, maar ook om extra lessen aan te bieden, zoals in tekenen en vreemde 
talen.96 Neerbosch bood herhalingsonderwijs voor het eerst aan in 1882, twee jaar nadat 
in Nijmegen een openbare school en twee bijzondere avondscholen er mee begonnen 
waren. In 1882 begonnen ook het Nijmeegse rooms-katholieke weeshuis en de school van 
de Nijmeegse hervormde diaconie met herhalingsonderwijs.97 Landelijk gezien waren 
Nijmeegse scholen daar niet vroeg mee, want bijvoorbeeld het Utrechts Gereformeerd 
Burgerweeshuis verzorgde dat al vanaf de jaren twintig.98
Neerbosch was dus niet de eerste, maar in de jaren tachtig en negentig wel de grootste 
aanbieder van herhalingsonderwijs in Nijmegen. In het eerste jaar bezochten 204 jongens 
de herhalingsschool, waarna die groeide tot 326 leerlingen in 1891. Daarna zette ook in 
het herhalingsonderwijs een gestage daling in doordat de populatie van de weesinrichting 
afnam. Maar hoe sterk die was is onbekend omdat vanaf 1892 de bronnen daarover geen 
cijfers geven. Onbekend is ook of de diverse herhalingsscholen in Nijmegen hetzelfde 
soort onderwijs aanboden. Waarin Neerbosch zich in ieder geval onderscheidde van de 
openbare herhalingsschool en die van de hervormde diaconie, is dat Neerbosch dit onder-
wijs alleen aan jongens aanbood.99

Uit de diversiteit aan vakken op de lagere school blijkt dat het onderwijs sterk leek op dat 
van andere lagere scholen.100 In 1894 stak de onderzoekscommissie de loftrompet over de 
grote toewijding waarmee vooral de hoofdonderwijzer zich van zijn taak kweet. Die inzet 
breidde zich uit tot buiten de schooluren waarin hij extra lessen verzorgde. De commis-
sieleden erkenden dat een goede onderwijzer goud waard was: “Is hij er de rechte man, 
dan kan hij op zijne omgeving weldadiger werken dan de beste programma’s, leermiddelen 

en schoolsche organisatie”, stelden ze. Blijkbaar was hoofdonderwijzer Van der Schuur 
zo’n man.101 Overigens was hij daarin binnen de negentiende-eeuwse Reveilwereld en 
daarbuiten geen uitzondering. Ook Van ’t Lindenhouts vriend Johannes van Noort (1823-
1897), schoolmeester in Nijkerkerveen, liep zich tot op hoge leeftijd het vuur uit de sloffen 
voor zijn leerlingen door naast zijn dagelijks werk een avondschool te leiden en Bijbel-
lezingen te houden.102 Dat was een praktijk waartegen binnen protestants-christelijke 
onderwijzerskringen overigens ook bezwaren werden geuit omdat die zou belemmeren 
dat de onderwijzers zich volledig op hun primaire taak konden concentreren.103 In Neer-
bosch stimuleerde Van ’t Lindenhout die brede inzet juist, onder meer door onderwijzers 
buiten de schooluren toezicht te laten houden op jongensgroepen.
Wat meewerkte aan de schoolresultaten was dat de school, logischerwijs, weinig te kampen 
had met schoolverzuim dat op plattelandsscholen vaak voorkwam.104 Tot de invoering van 
de leerplicht in 1901 bleven veel plattelandskinderen vanaf ongeveer hun negende jaar in 
de zomer van school weg omdat ze moesten meehelpen op het land.105 Toch hadden ook de 
onderwijzers van Neerbosch wel te kampen met schoolverzuim, vertelde Van der Schuur 
tijdens het jaarfeest van 1876 aan de ruim vierhonderd aanwezige gasten: “In de hoogste 
klasse is het moeilijk een doorgaanden cursus te volgen, aangezien de grootste leerlingen 
nu en dan bij drukken arbeid nog al eens moeten bijspringen, en dus de school verzui-
men.”106 Welke drukte hij precies bedoelde, vermeldt het verslag niet, maar te denken valt 
aan het oogsten van veldgewassen zoals tijdens de aardappeloogst of op de drukkerij waar 
bij grote drukte soms tot 12 uur ’s nachts moest worden doorgewerkt.107
Van ’t Lindenhout was een voorstander van de leerplichtwet. Daarin onderscheidde hij 
zich van andere confessionelen, zoals Kuyper en Hendrik Pierson. Pierson zag met de 
leerplicht ook de vaccinatieplicht meekomen en zowel hij als Kuyper meenden dat door de 
leerplicht het bijzonder onderwijs verzwakt zou worden. Dat zou volgens hen zo blijven 
zolang openbaar en bijzonder onderwijs geen gelijke financiering hadden. Tot die tijd 
zouden ouders financieel voordeliger uit zijn wanneer ze hun kinderen naar het openbaar 
onderwijs zouden sturen.108 Van ’t Lindenhout was het daar niet mee eens. Hij hoopte 
juist dat het effect van de Leerplichtwet zou zijn dat geen kind meer zou opgroeien als 
analfabeet.109 Voor hem woog dat effect blijkbaar zwaarder dan de financiële gelijkstelling 
van openbaar en bijzonder onderwijs. Inderdaad had de Leerplichtwet vooral effect in 
plattelandsgebieden, waardoor seizoenarbeid van jonge kinderen grotendeels verdween.110 
Op de lagere school van Neerbosch was daar minder sprake van, omdat het schoolverzuim 
er al laag was.

9.1.5 Godsdienstonderwijs
Godsdienstonderwijs nam een belangrijke plaats in het lesprogramma in. Toch probeerde 
Van ’t Lindenhout daarin, naar eigen zeggen, in vergelijking met sommige andere wees-
huizen maat te houden. “Wij bidden zoo kort mogelijk (…) De heele godsdienstoefening 
duurt zeer kort”, vertrouwde hij Gildemeester toe. “Ik ben nergens zoo bang voor, als voor 
overvoering op dat gebied. Ik vrees dat zulks in vele weeshuizen het geval is. De kinderen 
moeten er zich vooral niet aan tegen eten. Godsdienst is medicijn; en dat geeft men niet 
bij emmers, maar bij eierlepeltjes!”111 Die eierlepeltjes lijken zeer frequent te zijn gebruikt 
als we zien wat in de weesinrichting zoal aan godsdienstige oefeningen en godsdienst-
onderwijs werd gedaan in vergelijking met andere weeshuizen. In de negentiende eeuw 

  I| 

  1|

  2|

  3|

  4|

  5|

  6|

  7| 

  8| 

  9 | 

 10|

 11|

 E|



  9.1 Lager onderwijs |319318| Onderwijs in Neerbosch 

werden godsdienstige plichten in veel weeshuizen verminderd, bleek uit hoofdstuk 3. In 
Neerbosch was daar nauwelijks sprake van. Daar waren, naast de zondagse godsdienstoe-
feningen, ook dagelijkse Bijbellezingen met gebed en door de week werden bidstonden en 
godsdienstige bijeenkomsten belegd. Omdat de zondagse godsdienstoefeningen blijkbaar 
wat aan de moeilijke kant waren voor de kleinste kinderen, werden aan hen op zondag-
morgen eenvoudige Bijbelverhalen verteld in de zogenoemde ‘kinderkerk’.112
Van ’t Lindenhout en zijn medewerkers spraken daarbij zoveel mogelijk uit het hoofd. 
Ze gebruikten niet de standaardgebeden, zoals die in de Nederlandse Hervormde Kerk 
bekend waren. De achterliggende gedachte daarbij was dat hun gebeden dan “uit het hart” 
kwamen, waardoor ze meer oprecht zouden zijn dan bij vastliggende formuleringen.113 
Het is een uiting die past bij de piëtistische, door de Romantiek beïnvloede geloofsbele-
ving van het Reveil en het methodisme. De frequentie van het aantal gebedsmomenten 
verminderde wel in de jaren tachtig. Dat liet onverlet dat de onderzoekscommissie in 
1894 kon signaleren dat er nog steeds “vele uren worden gewijd” aan de “godsdienstige 
opleiding” van de kinderen. Dat was voor haar zo logisch, waarschijnlijk vanwege de 
orthodoxe signatuur van de weesinrichting, dat het eigenlijk “nauwelijks gezegd” hoefde 
te worden.114 De dagelijkse ochtendlezingen in de kapel werden tegen die tijd niet meer 
door Van ’t Lindenhout verzorgd, maar door zijn zoon Jacob. Hoe de kinderen de dage-
lijkse kerkgang ervoeren, verschilde sterk. Ten tijde van de Neerboschkwestie hekelde Jan 
Willem Sleefstra op een bijeenkomst van oud-Neerbosschers het slechte eten in Neer-
bosch en vervolgde verbolgen: “Maar wel moesten we elken morgen naar ’t kerkgebouw 
om het schuldbesef levendig te houden.”115 Anderen dankten God juist tijdens diezelfde 
bijeenkomst voor de opvoeding die ze in Neerbosch hadden gekregen.

Catechisatie en belijdenis afleggen van het geloof
Een belangrijk onderdeel van het godsdienstonderwijs was de zogenoemde catechisatie. 
Dat betrof het Bijbelonderwijs aan jongeren vanaf 16 jaar, dat er op gericht was dat zij 
belijdenis van hun geloof af zouden leggen in een kerkelijke gemeente. In de negentiende 
eeuw werden die lessen behalve door predikanten ook door godsdienstonderwijzers 
en evangelisten gegeven. Godsdienstonderwijzers – de functieaanduiding werd vooral 
onder protestanten gebruikt – waren als beroepsgroep opgekomen in de eerste helft van 
de negentiende eeuw. Aanvankelijk waren ze vooral actief in grote steden, maar na 1850 
werkten ze ook in kleinere steden en dorpen. Tussen de functies godsdienstonderwijzer 
en evangelist bestond een zeker grensverkeer en de aanduidingen werden ook door elkaar 
gebruikt. Een godsdienstonderwijzer fungeerde als ondersteuning van predikanten, maar 
mocht evenmin als een evangelist dopen of het avondmaal bedienen.116 Diverse evangelis-
ten van landelijke orthodoxe evangelisatieverenigingen als de Vrienden der Waarheid en 
de NEPV met een vaste standplaats waren ook godsdienstonderwijzer.117
Van ’t Lindenhout is zelf een voorbeeld van een dergelijke Bijbelonderwijzer-evangelist. 
Toen hij het weeshuis aan de Lange Brouwerstraat opende, verzorgde hij er het Bijbel-
onderwijs. De hervormde predikanten die in de jaren zestig in Nijmegen stonden, waren 
in Van ’t Lindenhouts ogen tenslotte te vrijzinnig. Hij wilde daarom voorkomen dat de 
kinderen uit zijn weeshuis bij hen Bijbelonderwijs zouden volgen.118 De groei van de wees-
inrichting eind jaren zestig dwong Van ’t Lindenhout taken af te stoten. In 1868 stelde hij 
om die reden de 23-jarige Nikolaas de Bode (1845-1912) aan als godsdienstonderwijzer in 

Nijmegen. Dat deed hij onder meer op voorspraak van de predikant Van Rhijn, een van de 
eerste bestuursleden van de NEPV, zijn voormalige werkgever. Naast het toezicht op de 
jongens die nog in Nijmegen woonden, verzorgde De Bode catechisatielessen. Bijbellezin-
gen hield hij zowel in Nijmegen als in Neerbosch.
De Bode mocht naar eigen zeggen als “weesvader” in Nijmegen aantreden toen Van 
’t Lindenhout met zijn gezin naar Neerbosch verhuisde, maar hij vond zichzelf daar nog te 
jong voor. Daarom vertrok hij in september 1871 uit Nijmegen.119 Bij de reden voor vertrek 
die De Bode zelf noemt, zijn vraagtekens te zetten, want waarom had hij niet kunnen 
blijven werken in zijn functie als catecheet? Mogelijk had dat te maken met de aanstel-
ling van zijn twee jaar jongere collega Hendrik Heersink (1847-1883). Deze Deventer 
onderwijzer was ook in 1868 aangetreden om catechisatielessen te geven in Nijmegen en 
Neerbosch. Nadat De Bode daarvan had afgezien en Van ’t Lindenhout met zijn gezin naar 
Neerbosch was verhuisd, zou Heersink in 1872 de leiding van het jongensweeshuis aan de 
Lange Brouwerstraat op zich nemen en onderdirecteur van de weesinrichting worden.120
Na het overlijden van Heersink in 1883 werd het godsdienstonderwijs verzorgd door Jacob 
Moulijn en andere predikanten die Van ’t Lindenhout op godsdienstig vlak vertrouwde.121 
Sinds 1873 waren meer orthodoxe predikanten in Nijmegen aangetreden. Naast Moulijn 
was dat Frans Wouter Smits, die al gauw na zijn komst naar Nijmegen Van ’t Lindenhout 
hielp en bij wie kinderen eind jaren zeventig geloofsbelijdenis deden.122 In 1892 gaf Moulijn 
in Neerbosch wekelijks driehonderd kinderen catechisatie, bijgestaan door twee medewer-
kers die de acte voor godsdienstonderwijzer hadden behaald.123 Kinderen van Neerbosch 
deden geloofsbelijdenis in de grote hervormde Stevenskerk in Nijmegen of in de kapel 
van de weesinrichting. In 1892 legden bijvoorbeeld 52 catechisanten belijdenis af van hun 
geloof.124 Daarbij ontvingen ze van de weesinrichting als cadeau een bijbeltje met hun 
naam erin. Wanneer er in de kapel van Neerbosch een belijdenisdienst werd gehouden, en 
ook wanneer daar het avondmaal werd gevierd, stond de eredienst altijd onder leiding van 
een predikant. Meestal was dat een van de hervormde voorgangers uit Nijmegen.
Niet alle kinderen die in Neerbosch opgroeiden, legden belijdenis af van hun geloof. Het 
was in Neerbosch geen verplichting, zoals in Nederlandsch Mettray en in veel protes-
tantse weeshuizen.125 Zoals we in hoofdstuk 6 zagen, was voor Van ’t Lindenhout geloofs-
belijdenis geen formaliteit, maar een zaak van het hart.126 Verplicht belijdenis doen, 
hoorde daar niet bij. Meer waarde hechtte hij aan onverwachte, spontane opwekkingen, 
zoals die waarover hij verhaalt in Na vijf-en-twintig jaren. Daarin schreef hij dat met Pink-
steren 1873 enkele van de oudste en meest onhandelbare jongens zich bekeerden.127 De 
nadruk op dergelijke spontaniteit past bij de erfenis van opwekkingsbewegingen als het 
Reveil en de Revivals.
Wie tot een ander kerkgenootschap dan de Nederlandse Hervormde Kerk behoorde, door-
liep weliswaar hetzelfde catechisatieonderwijs, maar mocht wel geloofsbelijdenis afleggen 
in zijn eigen kerkgenootschap. Kinderen die niet tot een kerkgenootschap behoorden en 
niet gedoopt waren, mochten als volwassene gedoopt worden.128 Zoals uit hoofdstuk 7 
bleek, bedroeg het percentage ongedoopte kinderen in Neerbosch in 1902 4 á 5 procent.
Over de resultaten van het godsdienstonderwijs schreef Van ’t Lindenhout bijna stan-
daard in opgetogen woorden. “Velen geleken bij hunne komst, wegens de geheele verwaar-
loozing hunner opvoeding, meer op heiden- dan op christenkinderen”, luidde zijn oordeel 
in 1865 over de eerste kinderen die in zijn weeshuis kwamen. “Ja, eenigen vloekten en 
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raasden als wilden, en kinderen van 12-14 jaren wisten niet eens, wie de eerste menschen 
geweest waren.”129 De godsdienstige opvoeding maakte de kinderen gelukkig en vrolijk, 
wist hij een jaar later te vertellen, en niet “droefgeestig”.130 Dat laatste hoorde hij wel eens 
zeggen over wat geloofsopvoeding zou uitwerken. Over hoe het uiteindelijk zou aflopen 
met de kinderen, erkende hij, tastte hij in het duister: “daarboven [in de hemel] zullen wij 
eerst recht zien, wat hier op aarde het woord Gods heeft gewerkt.”131 Hij hoopte natuur-
lijk op meer duidelijkheid hier beneden en daarom was hij maar wat blij wanneer later uit 
brieven bleek dat kinderen nog steeds het christelijke geloof beleden. Van de ontvangst 
van dergelijke brieven maakte hij in Het Oosten geregeld melding. Daarnaast schreef hij 
soms over oud-Neerbosschers die juist afscheid hadden genomen van het geloof.132
Helemaal opgetogen werd hij, wanneer hij hoorde van wonderlijke bekeringen. Daar was 
bijvoorbeeld de oud-Neerbosscher Jan Kronemeijer. Deze jongen was na een opleiding 
tot tuinder in 1888 naar Amerika geëmigreerd, had daar, naar eigen zeggen, jarenlang een 
leven los van God en gebod geleefd, maar kwam tot bekering en werd uiteindelijk predi-
kant in Milwaukee (Wisconsin).133

9.2 De opleiding tot dienstbode  
Nadat ze de lagere school hadden afgerond, werden verreweg de meeste meisjes opge-
leid tot dienstbode. Het was deze, ook in andere weeshuizen gangbare, praktijk die zou 
uitgroeien tot het ‘self-help-systeem’, zoals huisarts Hermanides dat noemde. De meisjes 
kwamen niet in aanmerking voor een opleiding in het nieuwe beroepsonderwijs. Dat 
beperkte zich voor meisjes in de tweede helft van de negentiende eeuw grotendeels tot 
opleidingen tot onderwijzeres, apothekersassistente en vroedvrouw en die waren bedoeld 
voor dochters van de burgerlijke elite.134 In tegenstelling tot kinderen in sommige traditi-
onele weeshuizen, konden Neerbosscher meisjes zich niet ontwikkelen tot winkelierster, 
naaister of breister.135 Alleen voor de meest leergierigen was het soms mogelijk om voor 
onderwijzeres te leren. Twee van die zeer weinigen waren Willemina Nahrewold en Lucie 
Stracke, die in 1878 en 1879 onderwijzeres-kwekeling waren op de lagere school van de 
weesinrichting.136 Rond diezelfde tijd was Anneke Valk in opleiding voor boerenarbeid-
ster.137 Willemina voltooide haar opleiding niet, want in 1884 vertrok ze van Neerbosch 
als dienstbode.138 Lucie Stracke behaalde haar bevoegdheid voor hulponderwijzeres wel in 
1880.139 Anneke verliet Neerbosch als boerenmeid.140
De verantwoordelijkheid voor de opleiding van de meisjes lag in handen van mevrouw 
Van ’t Lindenhout, vanaf eind jaren tachtig daarin geassisteerd door haar beide schoon-
dochters. De doelstelling van het werk bleef al die jaren dezelfde: “Dat ze niet tot Juffrou-
wen maar tot geschikte dienstmeisjes moesten worden opgeleid.”141 Vandaar dat zijn 
vrouw, schreef Van ’t Lindenhout na haar overlijden, bij tijd en wijle zo streng optrad 
tegen gedrag van meisjes dat ze niet bij hun nederige stand vond passen. Daarmee zal hij 
gedoeld hebben op ongehoorzaamheid, ongezeglijkheid of het gebrek aan eenvoud in de 
kleding van de meisjes. Dat ze in hun toekomstig beroep niet als gelijke van stand werden 
beschouwd, was binnen de burgerlijke cultuur gangbaar. Huishoudelijk werk beschouwde 
de deftige burgerij in de negentiende eeuw als minderwaardig werk dat alleen geschikt was 
voor vrouwen uit de lagere standen.142 Met dat laatste uitgangspunt was Van ’t Linden-
hout het eens, maar een bestaan als “meid” betitelde hij, in tegenstelling tot veel van zijn 

tijd- en standgenoten, niet als een schande. Voor hem was het juist een beroep dat tot eer 
strekte en dat meisjes uit de lagere standen goed paste.143

9.2.1 Het self-help-systeem  
In het weeshuis aan de Lange Brouwerstraat verzorgde mevrouw Van ’t Lindenhout de 
opleiding van de meisjes nog grotendeels zelf. Samen met een dienstbode hield ze tot de 
verhuizing naar Neerbosch in 1867 met de meisjes de ruime voormalige herberg aan de 
Lange Brouwerstraat schoon. Ook gaf ze de meisjes brei- en naailessen.144 “De meisjes 
ontwikkelden zich ook zeer lief in het huiswerk, waarin zij bij hare komst geheel onbedre-
ven waren”, verzekerde Van ’t Lindenhout zijn vrienden begin 1865.145 Dat zijn vrouw zelf 
meehielp bij het huishoudelijk werk vond Van ’t Lindenhout van groot belang, omdat zij 
daarmee de meisjes stimuleerde goed te werken. Ze gaf met haar huishoudelijke bezighe-
den het goede voorbeeld.146
Na de verhuizing naar Neerbosch bood de groei van het aantal meisjes de mogelijkheid om 
hen in afzonderlijke ploegen verschillende werkzaamheden te laten uitvoeren. Geschikte 
gebouwen en vertrekken telde de uitdijende weesinrichting voldoende, met alleen al de 
tien grote, langerekte weeshuizen van twee verdiepingen hoog in 1893.147 Verder waren 
er onder meer een naaikamer, een wasserij, afzonderlijke gebouwen voor de natte en 
de droge was en een badinrichting met een strijkkamer, badkamer en een kleedkamer. 
Ook een keuken, provisiekamers, een schilkamer voor aardappels, een karnkamer en een 
broodkamer behoorden tot hun domein. Achter de wasserij bevond zich een bleekveld van 
ongeveer 1 hectare groot waar in de jaren negentig dagelijks 24 tot dertig meisjes werk-
ten.148 De diensten werden verdeeld over taken als het opmaken van de bedden en het 
schoonmaken van de verschillende vertrekken, de was doen en het werk in de keuken. Dat 

In de keuken sierde een spreuk de wand: Gezonde spijs met zorg bereid, maakt blij tevreden harten. Kweekt lust tot 
werken, dankbaarheid. Verdrijft veel kleine smarten. (Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

  I| 

  1|

  2|

  3|

  4|

  5|

  6|

  7| 

  8| 

  9 | 

 10|

 11|

 E|



  9.2 De opleiding tot dienstbode   |323322| Onderwijs in Neerbosch 

laatste omvatte het maaltijden bereiden met veel Hollandse groenten als andijvie, boeren-
kool, bieten, witte- en rodekool, koolraap, snijbonen, wortels, zuurkool, groene erwten en 
het maken van snert en daarnaast het bereiden van vlees en spek.149
Met deze diversiteit aan werkzaamheden was de dienstbodeopleiding van Neerbosch 
vergelijkbaar met die in andere weeshuizen. Wat verschilde, was dat de meisjes van Neer-
bosch geen handwerkproducten maakten voor klanten buiten de weesinrichting, zoals in 
grote stadsweeshuizen wel gebeurde. En de meisjes werden niet buiten de weesinrichting 
opgeleid, zoals dat in kleinere weeshuizen het geval was.150 Een gevolg daarvan was niet 
alleen dat ze werden beperkt in hun beroepskeuze, maar vooral in hun kennismaking met 
de samenleving buiten Neerbosch.

In Neerbosch begonnen meisjes op jongere leeftijd dan op de Lange Brouwerstraat mee 
te draaien in het roulatiesysteem: tussen hun 10e en 15e jaar. Dat waren dus meisjes die 
de lagere school nog bezochten. Mevrouw Van ’t Lindenhout kreeg daarbij hulp van haar 
zus Marie ‘tante Mietje’ Sipman. Gaandeweg nam het aantal medewerksters dat leiding 
gaf aan de meisjes toe, totdat er in 1893 twintig leiding gaven aan 13 meisjesgroepen.151 
Volgens Van ’t Lindenhout was het vooral aan ‘tante Mietje’ te danken dat er een vast 
rooster kwam. Zo werd de maandag bestemd voor de slaapzalen, donderdag begon de was 
en zaterdag moest die schoon, droog en gestreken zijn.152 
Een mogelijke verklaring voor het feit dat meisjes al vroeg moesten meehelpen, is dat 
er relatief veel werkzaamheden waren te verrichten. Het nieuwe weeshuis lag immers 
op een afgelegen locatie, waar het aankwam op zelfredzaamheid. De vele werkzaamhe-
den stonden garant voor volle werkdagen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Zo 
waren meisjes dagelijks bezig met het handmatig wassen van kleding. “Wekelijks moeten 
minstens tusschen de zes á zevenduizend kleedingstukken en al wat dagelijks gebruikt 
wordt, in onze wasscherij onder handen genomen worden”, schetste Van ’t Lindenhout de 
gang van zaken op de wasserij in 1888.153 In het systeem van Hendrina Sipman werkten 
jongere meisjes bij toerbeurt samen met oudere in uiteindelijk 12 verschillende gebouwen. 
Bij vertrek van oudere meisjes namen jongere hun plek in en zo vormde de opleiding tot 
dienstbode in Neerbosch een gesloten circuit, waarbij vacatures werden opgevuld door 
aanwas van onderaf.154
De eerste vaardigheden die de meisjes moesten leren, waren het opmaken en verscho-
nen van bedden in de slaapzalen. Dat werk stond onder leiding van de juffrouwen die de 
leiding hadden over de slaapzalen en er waren volgens Van ’t Lindenhout altijd oudere 
meisjes bij aanwezig die hielpen bij het zwaarste werk.155 Wanneer meisjes rond hun 14e 
jaar van school kwamen, werden ze voor meer verschillende huishoudelijke werkzaam-
heden ingeschakeld. Ook dan stonden ze onder supervisie van vrouwelijke helpsters. In 
een artikel van Van ’t Lindenhout in 1890 over de opvoeding van meisjes passeerden de 
verschillende taken die de meisjes leerden een voor een de revue. Daarbij kon hij het niet 
laten een sneer te geven richting de gangbare opvoeding, zoals die volgens hem buiten 
Neerbosch bestond: “In de eerste plaats leeren zij wat in onzen tijd nog maar zeer weinig 
geleerd wordt, goed aardappelen schillen; hiervoor is overvloedig gelegenheid, daar 
dagelijks aan 12. H.L. aardappels de rokjes moeten worden uitgetrokken.”156 Daarnaast 
noemde hij werkzaamheden als schrobben, schuren, boenen, bedden opmaken, slaapza-
len reinigen en wekelijks het schoonwassen van, inmiddels, “zes- tot achtduizend stuks 

goed”.157 Oudere meisjes, waarschijnlijk van een jaar of 18, mochten helpen bij het wassen 
en aankleden van kinderen die pas het Moederhuis waren ontgroeid. Met deze leercy-
clus leerden ze volgens Van ’t Lindenhout alle werkzaamheden “verbonden aan het rein 
houden van het huis en de personen, die er in wonen”.158
De laatste fase van de opleiding tot dienstbode vond plaats in de keuken en de kroon 
op dit alles was het leren dienen bij de directeur zelf, “om nog eenige fijnere vrouwelijke 
werkzaamheden te leeren”.159 Daarbij valt te denken aan het volgens de etiquette dekken 
van de tafel en het opdienen van de maaltijd. Later werden die werkzaamheden uitgebreid 
naar de huisgezinnen van “degenen die aan het hoofd der Inrichting staan”, lees: die van 
Van ’t Lindenhouts eigen kinderen.160 Wanneer er nog tijd over was, voordat ze vertrok-
ken, werden meisjes aangesteld om de kamers te onderhouden van de helpsters die de 
verschillende afdelingen leidden.

Het self-help-systeem bleef de praktijk gedurende de hele directieperiode van Van 
’t Lindenhout.161 In zijn artikel uit 1890 lijkt het alsof elk meisje daarbinnen alle onderde-
len van de opleiding tot dienstbode stap voor stap doorliep. Dat was niet het geval, want 
er werd rekening gehouden met de aanleg en de capaciteiten van individuele meisjes. Wel 
leerden ze allemaal de vaardigheden die in de negentiende eeuw als het meest essentieel 
werden beschouwd voor dienstboden en huisvrouwen. Dat betrof naast het schoonmaken 
met name het handwerken. Meisjes begonnen op hun achtste met breien en stoppen door 
te oefenen op versleten kleren. Wanneer ze ouder werden, kwamen daar het leren naaien, 
verstellen en, voor wie er aanleg voor had, het zelf ontwerpen van kleding bij.162 Ze kregen 
elke avond of middag les, terwijl de jongens de avondschool bezochten.163 Oudere meisjes 
volgden’s morgens van 11 tot 12 uur handwerklessen en ’s middag van 3 tot 7 uur naailes-
sen. In de hoogste klas leerden ze bovendien werken met de naaimachine.164 In 1902 waren 
dat hoogstwaarschijnlijk nog trapnaaimachines, want een volledige elektrische installatie 
werd pas in Neerbosch aangelegd na het vertrek van Van ’t Lindenhout.165
Terwijl alle meisjes leerden naaien en verstellen, kregen ze niet allemaal de kans om de 
natte en droge was te leren verwerken. Daaronder vielen naast het bleken van de was 
ook het strijken en vouwen van kleding. Het doorlopen van de totale opleiding was in de 
praktijk blijkbaar niet haalbaar. Wat de reden daarvoor is, vermeldt Van ’t Lindenhout 
niet, maar mogelijk is die dat de doorstroom stagneerde, doordat het aantal meisjes te 
groot werd om alle activiteiten naar evenredigheid te kunnen verdelen. Zo was het werk in 
de keuken in 1902 nog slechts voorbehouden aan de meisjes die “zich bereid verklaren om 
daar met nauwgezetheid te arbeiden”.166
Met zijn aanpak week Neerbosch af van de praktijk in Talitha Kûmi zoals beschreven in 
hoofdstuk 3. Allereerst kenden Hendrina van ’t Lindenhout-Sipman en haar zus Marie 
geen regel zoals die in Heldrings gesticht bestond: dat meisjes een grotere kans hadden op 
gewilde werkzaamheden wanneer ze hun best hadden gedaan in minder favoriete dien-
sten. Daarnaast verschilde het roulatiesysteem. Meisjes kregen in Neerbosch niet elke drie 
maanden een andere dienst toebedeeld, zoals in Talitha Kûmi. In Neerbosch mochten zij 
doorschuiven naar een volgende dienst wanneer ze de eerdere onder de knie hadden en 
wanneer er plek vrijkwam door het vertrek van een ouder meisje. Een logische stap die 
voortvloeide uit het beperkte aanbod aan plaatsen, was dat meisjes met meer aanleg de 
opleiding sneller voltooiden en daarna tijd kregen voor een vorm van specialisatie. Ze 
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mochten dan bijvoorbeeld in het Moederhuis kleine kinderen leren verzorgen of in de 
keuken als keukenmeid worden opgeleid.167 Oudere meisjes die nog niet hersteld waren 
van een ziekte, werden in de jaren negentig tijdelijk aangesteld als helpster in het zieken-
huis van de weesinrichting. Dan waren ze dicht bij de dokter wanneer die het ziekenhuis 
bezocht en tegelijk konden ze dan van de hoofdverpleegster een en ander over ziekenver-
pleging leren.168 
Sommige meisjes werden in staat gesteld zich alsnog te specialiseren na hun vertrek uit 
Neerbosch. In de jaren negentig vertrokken enkele naar het Nederduitsch Hervormde 
Diakonessenhuis in Arnhem, dat in 1884 was gesticht.169 Vier meisjes die deze stap in de 
jaren negentig zetten, waren tussen de 20 en 26 jaar oud.170 Onbekend is of ze deze stap 
zetten omdat ze graag de verpleging in wilden, of dat vanuit Neerbosch geen geschikte 
betrekking als dienstbode voor hen was te vinden. Dat laatste zou de relatief hoge leeftijd 
kunnen verklaren waarop bijvoorbeeld de 26-jarige vrouw naar dit diaconessenhuis vertrok.

9.2.2 Kritiek op de dienstbodeopleiding
Op het niveau van de dienstbodeopleiding van Neerbosch kwam van verschillende kanten 
kritiek. Allereerst waren er oud-Neerbosschers die stelden dat het huishoudelijk onderwijs 
er te eenzijdig was. “Bij haar vertrek was zij niet voldoende op de hoogte van huishoude-
lijk werk om dadelijk in een dienst te voldoen”, meldde een oud-Neerbosscher die negen 
jaar in Neerbosch had gewoond.171 Een andere oud-pupil was weliswaar “tevreden en 
dankbaar” voor de genoten opvoeding, maar miste onder meer de opleiding tot keuken-
meid. Mogelijk was zij buiten de boot gevallen voor het werk in de keuken, omdat er al 
voldoende leeftijdgenotes waren die nauwkeurig werkten. Maar een derde meisje stelde 
dat ze zelfs het eenvoudigste werk van een dienstbode niet had geleerd.172

Weesmeisjes leerden kleren verstellen, mazen, breien, stoppen en strijken en ook naaien met de naaimachine.
(Van ‘t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

In het verlengde van deze kritiek concludeerde de onderzoekscommissie in 1894 dat meis-
jes uit Neerbosch inderdaad vaak nog veel moesten leren wanneer ze als dienstbode gingen 
werken. “De meeste weeshuizen”, zo trok ze de vergelijking, “laten zich aan de vorming van 
meisjes tot goede dienstboden meer gelegen liggen. De kundigheden van stoppen, mazen, 
handteekenen, strijken, schoonmaken enz., behooren meer in ieder meisje vereenigd te 
worden; tot dusver schenen de weezen niet allen even geregeld met die huishoudelijke 
bezigheden kennis te maken.”173 De verklaring voor de eenzijdige opleiding zochten veel 
oud-Neerbosschers in het gegeven dat veel van de helpsters zelf in Neerbosch waren opge-
voed en opgeleid en daardoor andere vaardigheden onvoldoende hadden leren beheersen.
Van ’t Lindenhout erkende in 1902 dat de opleiding tot dienstbode van Neerbosch niet 
perfect was. Tegelijk relativeerde hij de tekortkoming dat de meisjes niet alles hadden 
geleerd: “In welk huisgezin is hiervoor de gelegenheid?”, vroeg hij zich retorisch af. “Vooral 
niet in onzen tijd, nu men bijna geen dienstboden meer kan krijgen en het hoe langer hoe 
meer wordt beschouwd, alsof een dienstbode staat op de laagste sport van de maatschap-
pelijke ladder.”174 Het resultaat van zijn relativerende houding was dat er uiteindelijk 
weinig werd verbeterd in de opleiding.
Behalve op het opleidingsniveau had de onderzoekscommissie in 1894 op nog een punt 
kritiek. Dat betrof de praktijk dat meisjes al vanaf hun tiende aan het werk werden gezet. 
Die praktijk ontkende Van ’t Lindenhout nog in 1893, maar de onderzoekscommissie 
meende meer geloof te moeten hechten aan de verklaringen die meisjes zelf over deze 
praktijken hadden afgelegd.175 Uit het verweer van Van ’t Lindenhout lijkt het alsof hij 
kritiek vreesde op het te jong inzetten van meisjes voor huishoudelijke werkzaamheden. 
Mogelijk had dat te maken met het verbod dat sinds de invoering van het Kinderwetje van 
Van Houten in 1874 bestond op arbeid van kinderen onder de 12 jaar. Op naleving van dat 
verbod zag sinds 1889 de arbeidsinspectie toe, zoals dat sinds dat jaar geregeld was in de 
Arbeidswet en die bovendien bepaalde dat kinderen tussen de 12 en 16 jaar en vrouwen 
maximaal elf uur per dag mochten werken.176 Huishoudelijke werkzaamheden waren daar-
van weliswaar uitgezonderd, maar daar bestond in veel kringen bezwaar tegen, omdat ook 
dat werk zwaar kon zijn.
Onder huishoudelijke werkzaamheden vielen volgens de Arbeidswet alle werkzaamheden 
binnen gezinsverband. Voor kinderen onder de 12 en ook voor dienstbodes onder de 16 
gold daarom niet het arbeidsverbod voor nachtwerk, zondagswerk en gevaarlijke arbeid.177 
Vandaar dat Van ’t Lindenhout in 1902 in zijn Beredeneerd overzicht mogelijk welbewust 
aan zijn relaas toevoegde dat jonge meisjes bij het zwaardere werk altijd hulp kregen van 
oudere meisjes.178 Daarnaast is het de vraag of het werk van de meisjes zich wel beperkte 
tot maximaal 11 uur per dag. Hun rooster liep immers van 6 uur ’s morgens tot 8 uur 
’s avonds. Daarbij moet bedacht worden dat veel handwerkactiviteiten werden beschouwd 
als onderwijs en niet als werk. Waarschijnlijk zal Van ’t Lindenhout zich aan de letter van 
de Arbeidswet hebben gehouden, ook omdat de onderzoekscommissie zich daar niet nega-
tief over uitsprak. Dat neemt niet weg dat de meisjes lange arbeidsdagen kenden.

9.2.3 Resultaten van de dienstbodeopleiding
In 1866 meldde Van ’t Lindenhout voor het eerst dat hij niet kon voldoen aan de grote 
vraag naar dienstboden uit zijn weeshuis. “Met de vier meisjes (met 1 Mei zullen het er 
zes zijn) die dienstbaar zijn, gaat het vrij goed. Ook in de aanvraag, om hen te hebben, 
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mogen wij de hand onzes Gods zien, daar er ons 9 meer gevraagd worden, dan wij kunnen 
geven, omdat de overigen nog te jong zijn.”179 Dat de meisjes van Neerbosch goed konden 
werken, bleek volgens Van ’t Lindenhout uit het feit dat ze vaak lange tijd, wel vijf of zes 
jaar, in dezelfde huishoudens dienden. Dat was inderdaad lang vergeleken met veel andere 
dienstbodes, die een dienst vaak binnen een jaar verlieten wanneer ze een betere betrek-
king konden krijgen. Het snel wisselen van dienstbetrekkingen was veel mevrouwen een 
doorn in het oog omdat het zou getuigen van ongehoorzaamheid.180 Ook Van ’t Linden-
hout zag het als vorm van brutaliteit en geldzucht.181
De grote vraag naar dienstboden bleef bestaan. De conclusie die Van ’t Lindenhout daar-
aan ook in 1890 verbond, was: “onze dienstmeisjes worden zeer begeerd”, want hij kon 
nog “niet aan een vierde van al de aanvragen, die tot ons komen, voldoen”.182 In 1902 
moest Van ’t Lindenhout, naar eigen zeggen, zelfs 80 procent van de aanvragen afwijzen, 
omdat er geen meisjes beschikbaar waren. Maar was de vraag naar meisjes van Neer-
bosch zo groot omdat hun opleiding zo goed was, of omdat er een chronisch tekort op 
de arbeidsmarkt bestond? Van ’t Lindenhout zocht de verklaring uiteraard in het goede 
niveau van de dienstbodes van Neerbosch. Dat bleek volgens hem onder meer hieruit dat 
“wanneer een der meisjes op een dorp of in een kleine stad geplaatst is, spoedig drie, vier 
of vijf aanvragen uit diezelfde plaats komen”.183 Die observatie wordt ondersteund door 
het gegeven dat de eerste vereniging van oud-Neerbosschers een meisjesvereniging was in 
Schoonhoven bij Gouda. Het stadje Schoonhoven telde in het laatste kwart van de negen-
tiende eeuw rond vierduizend inwoners en er woonden voldoende oud-Neerbosscher 
meisjes om een eigen vereniging te kunnen oprichten.184 Maar zelfs dit gegeven kan het 
gevolg zijn van een algemeen tekort aan dienstbodes en hoeft niet een bewijs te zijn van 
het goede niveau van de dienstbodes van Neerbosch.
Dat neemt niet weg dat van diverse kanten positieve geluiden klonken over de meisjes 
van Neerbosch. Een mevrouw verklaarde in 1893 in een brief aan de onderzoekscommissie 
dat ze tevreden was over haar dienstbode omdat “het meisje nooit klaagde”. 185 Blijkbaar 
vond ze dat belangrijk en hadden eerdere dienstbodes dat wel gedaan. Met die ervaring 
stond ze niet alleen, want in burgerkringen werd over dienstbodes veel geklaagd!186 Maar 
als de kwaliteit van Neerbosscher dienstbodes inderdaad te wensen overliet, zoals de 
onderzoekscommissie stelde, hoe valt dan te verklaren dat de vraag naar dienstboden die 
opgeleid waren in Neerbosch het aanbod ervan structureel overtrof? De eerste verkla-
ring is te vinden in de toenemende welvaart en de groeiende vraag naar dienstbodes in 
de tweede helft van de negentiende eeuw.187 Zoals Kloek duidelijk maakt, werd het in die 
periode steeds gangbaarder om een dienstbode in dienst te nemen, onder meer omdat dat 
door velen als statusverhogend werd gezien. Tussen 1859 en 1900 groeide daardoor het 
aantal dienstbodes in Nederland van 135.000 tot 200.000. Volgens Kloek resulteerde die 
ontwikkeling er uiteindelijk in dat rond de eeuwwisseling gemiddeld een op de zes gezin-
nen een dienstbode had. Steeds meer van hen woonden extern en werkten alleen overdag 
bij hun werkgeefster, de zogenaamde dagmeisjes.188 Hoe en of die ontwikkeling vat had op 
dienstbodes van Neerbosch is mij niet bekend. Wel is duidelijk dat ze profiteerden van het 
de toenemende vraag naar dienstbodes tussen 1860 en 1900 en het dienstbodetekort dat 
daardoor ontstond.189
Een andere mogelijke verklaring van de vraag naar dienstbodes van Neerbosch heeft wel 
te maken met de weesinrichting, namelijk in die zin dat de meisjes opgevoed werden in 

strikte gehoorzaamheid en in het besef dat ze tot de lagere standen behoorden. Het gevolg 
daarvan was dat ze plichtsgetrouw waren. Tégen deze verklaring pleit de opmerking van 
oud-Neerbosschers dat ze wel degelijk brutaal en ongehoorzaam konden zijn tijdens hun 
verblijf in Neerbosch en ook Van ’t Lindenhouts eigen ervaringen met wangedrag van 
meisjes. Dat uitte zich volgens hem in “luiheid, achteloosheid en morsigheid”.190 Daarbij 
speelt het feit dat het veel meisjes na hun vertrek uit Neerbosch nog aan tal van vaardig-
heden ontbrak die ze, vooral in grote en meer chiquere huishoudingen, nodig hadden. Zo 
leerden velen nauwelijks iets over juiste tafelschikking, hoe ze bezoek moesten ontvangen 
of hoe ze werkzaamheden moesten organiseren. Uitgezonderd van het leren dienen bij 
de directie door meer begaafde meisjes, maakt Van ’t Lindenhout nergens melding van 
dergelijk onderwijs.
Het verschil in beoordeling van dienstbodes van Neerbosch valt te verklaren door het 
verschil in niveau en vaardigheden van verschillende meisjes. Er waren er met weinig 
kwaliteiten, maar zeker ook die superhandig waren met naald en draad, bij het koken of 
in de omgang met kinderen. Vooral meisjes die tijdens hun opleiding in het Moederhuis 
hadden geholpen, waren volgens Van ’t Lindenhout erg gewild bij gezinnen met kleine 
kinderen.191 De kwaliteitsverschillen tussen dienstbodes uit Neerbosch verklaren de 
verschillen in beoordelingen van de dienstbodes door werkgeefsters. Die varieerden van 
bijzonder kritisch tot uiterst positief. 

9.3 De ambachtsopleidingen voor jongens
Evenmin als tijdens de dienstbodeopleiding voor de meisjes, kwam bij de ambachtsop-
leiding voor de jongens de signatuur van de weesinrichting altijd duidelijk tot uiting. 
Een balk bleef tenslotte een balk, al zongen jongen onder het vast timmeren ervan tien 
liederen van Sankey. Wel vond het onderwijs van meester-timmerman Van Yperen plaats 
binnen, en was de werkomgeving waarin jongens die balk vastmaakten, gestempeld door 
de signatuur van Neerbosch. En dat had invloed op hun dagelijks leven. Door hun leer-
meesters werden jongens zonodig aangesproken op de christelijke uitgangspunten van de 
weesinrichting. De ambachtsopleidingen waarin de eigenheid van de weesinrichting meer 
tot uiting kwamen, waren de opleidingen tot onderwijzer en de opleidingen die te maken 
hadden met Neerbosch’ drukkerij en uitgeverij.
Het voert te ver om binnen dit onderzoek een schets te geven van alle 14 ambachtsoplei-
dingen die Neerbosch eind negentiende eeuw telde. Daarom licht ik in de onderstaande 
paragraaf na de algemene aspecten van het ambachtsonderwijs er drie uit als voorbeeld: 
de opleidingen tot smid, timmerman en tuinder. Op de drie opleidingen van de wezen-
drukkerij ga ik in het volgende hoofdstuk uitgebreider in.

9.3.1 Diversiteit aan ambachtsopleidingen
Aanvankelijk werd de beroepskeuze voor jongens sterk bepaald door het aanbod van 
ambachtsopleidingen in Nijmegen.192 Alleen al in de Lange Brouwerstraat zelf woonden en 
werkten verschillende ambachtslieden. Al snel na de verhuizing ontstonden in Neerbosch 
de eerste ambachtsopleidingen. Uiteindelijk zou de ‘industrieschool’ er 14 verschillende 
‘winkels’ tellen, zoals Van ’t Lindenhout de ambachtsopleidingen noemde.193 Daarnaast 
bestond er de mogelijkheid voor een opleiding tot onderwijzer en tot ‘kantoorschrijver’, 
of klerk.194 Jongens die in Nijmegen in de leer waren omdat ze hun ambacht in Neerbosch 
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nog niet konden leren, woonden, zoals gezegd, tot in de jaren negentig in het oude wees-
huis aan de Lange Brouwerstraat. Te denken valt daarbij aan degenen die in 1875 leerden 
voor zadelmaker, beeldhouwer, behanger, ‘parapluiemaker’, molenaar of slachter.195 In de 
jaren daarna verhuisden steeds meer jongens naar de nieuwe weeshuizen in Neerbosch. 
Evenals bij de totstandkoming van het self-help-systeem combineerden Van ’t Lindenhout 
en zijn medewerkers bij het opzetten van de ambachtsopleidingen vaak educatieve motie-
ven met financiële. Om die reden produceerde meester-timmerman Van Yperen vanaf 
de start van de timmermansopleiding in Neerbosch in 1867 samen met de jongens eigen 
timmermansgereedschappen. “Een timmerman moet nooit gereedschap koopen, want dat 
is duur en slecht”, memoreerde Van ’t Lindenhout in 1915 een van diens uitspraken.196 De 
vraag is of de gebrekkige kwaliteit van gekocht gereedschap de belangrijkste reden was. 
Timmermansgereedschap was goed te verkrijgen en ijzeren gereedschap konden gespe-
cialiseerde smeden, instrumentenmakers, prima zelf maken. Het eerste argument, dat 
gekocht gereedschap duurder was, snijdt wel hout.
Nadat de opleidingen tot klompenmaker en timmerman in 1867 uit praktisch oogpunt 
waren geboren, volgden om dezelfde reden die van landbouwer en tuinder. Voedsel 
verbouwen was tenslotte goedkoper dan het kopen ervan en daarom startten in 1869 niet 
alleen de boerderij, maar ook een tuinderij, gecombineerd met een ‘warmoezerij’ [groente-
kwekerij], tegelijk met een bloemkwekerij, die vooral geld kon opleveren voor de wees-
inrichting.197 Een combinatie van tuinderij met een bloemisterij was aanvankelijk niet 
gepland. Dat Van ’t Lindenhout daarvoor koos, kwam doordat de tuinbaas Broekhuijzen 
niet alleen groentekweken, maar ook de bloementeelt bleek te beheersen. Daarom werd in 
1877 een kweekkas aangelegd met plaats voor vierduizend plantjes.198
In 1876 was onder leiding van David Fooy een metselaarsopleiding opgezet en omdat het 
zelf schilderen goedkoper was dan láten schilderen, kwam in 1877 een schilder in dienst 
en was de schildersopleiding geboren.199 Ook de kleermakerij (in 1868), de drukkerij en 
letterzetterij (1871), de boekbinderij (1873), de schoenmakerij (1877) en de meubelmakerij 
(1878) werden onder meer begonnen omdat ze geld in het laatje brachten of geld bespaar-
den. Vanaf 1875 werd om dezelfde reden de boerderij bijna jaarlijks verder uitgebreid. Aan 
de ene kant konden jongens daardoor de diverse vaardigheden leren die het boerenbedrijf 
van hen vereiste, maar het was volgens Van ’t Lindenhout ook de enige manier waarop 
de weesinrichting in staat was om de enorme hoeveelheden voedsel te verkrijgen die 
dagelijks nodig waren voor het groeiende aantal bewoners.200 Als het aan hem lag, zou de 
weesinrichting al haar voedsel zelf verbouwen. Dat was niet alleen goedkoper, maar de 
kwaliteit van eigen geteeld voedsel was ook beter, meende hij.201 Hier geldt dezelfde kant-
tekening als bij het timmergereedschap, want voedsel van buiten hoefde niet van mindere 
kwaliteit te zijn dan het zelf geteelde. Afgezien van het feit dat de boerderij inderdaad 
diverse opleidingsplaatsen bood aan jongens, moest Van ’t Lindenhout halverwege de 
jaren negentig tot zijn spijt constateren dat de winstgevendheid van de boerderij tegen-
viel. Dat kwam doordat veel nieuw land eerst geschikt moest worden gemaakt voor de 
landbouw en dat vroeg de inzet van veel dure externe krachten.202
Omdat het aantal jongens sterk toenam, werd in 1886 ook een smederij geopend. Als laat-
ste opleiding volgde in 1899, in een periode waarin Neerbosch jaarlijks geld tekort kwam, 
een broodbakkerij. Ditmaal was het belangrijkste motief dat het goedkoper zou zijn om 
brood zelf te bakken dan om het bij bakkers te kopen. Rond de eeuwwisseling telde Neer-

bosch 14 verschillende ambachtsopleidingen.203 Gezamenlijk vormden de ambachtsoplei-
dingen van Neerbosch uiteindelijk een ‘industrieschool’. Die was zo groot dat er volgens 
Van ’t Lindenhout geen vergelijkbare instelling in Nederland te vinden was. Een voordeel 
ervan was dat de jongens, anders dan bij ambachtslieden en op andere ambachtsscholen, 
alle onderdelen van hun werk leerden beheersen omdat ze alles zelf moesten doen.204 Het 
zal voor hem het bewijs zijn geweest dat hij het, in navolging van Müller, bij het rechte 
eind had gehad toen hij stelde dat een grote inrichting het beste was voor de opvoeding 
van ‘verwaarloosde wezen’.

9.3.2 Vergelijking met Nederlandsch Mettray
De weesinrichting zou nooit volledig autarkisch worden, maar de eigen land- en tuinbouw 
leverden wel relatief goedkoop voedsel voor de kinderen. Daarin leek Neerbosch op andere 
residentiële instellingen, die ook ten minste een deel van hun eigen voedsel produceerden. 
De Heibloem, de landbouwkolonie die pater Hesseveld in 1852 oprichtte, groeide uit tot een 
klein, deels zelfvoorzienend dorp.205 Datzelfde geldt voor de psychiatrische inrichting Coude-
water in Rosmalen.206 Ook de ambachtsopleidingen van Neerbosch waren vergelijkbaar met 
die van traditionele weeshuizen en van Nederlandsch Mettray. De jongens konden ook daar 
toen opleidingen volgen tot timmerman, smid, koperslager, schilder, kleermaker, schoenma-
ker en landbouwer.207 Wat Neerbosch van deze instellingen onderscheidde, was de omvang 
van zowel het land dat ze in eigendom had als de verscheidenheid aan vakopleidingen.
Wat de vakopleidingen voor jongens in Nederlandsch Mettray betreft, valt op dat deze 
instelling in de jaren tachtig een omslag maakte richting het concept van Neerbosch. 
Vanaf het midden van de jaren tachtig bood deze instelling namelijk meer nijverheidsbe-
roepen aan, zoals beroepen in de bouwsector als smid, metselaar, schilder en timmerman. 
Het aantal jongens dat als landbouwer werd opgeleid daalde tegelijkertijd sterk. Volgens 
Dekker kwam dat doordat de landbouw sowieso niet populair was bij veel jongens, van 
wie een steeds groter percentage uit de steden in het Westen afkomstig was. Maar het 
kwam ook doordat, als gevolg van de landbouwcrisis, vanaf 1882 de vraag naar boeren-
knechten daalde. In dezelfde periode nam de vraag naar arbeidskrachten in de bouwsector 
juist sterk toe dankzij de hoogconjunctuur in de tweede helft van de negentiende eeuw.208 
Uiteindelijk werd een opleiding tot metaalbewerker in de eigen smederij van de kolonie 
de grootste in Nederlandsch Mettray. Ook omdat deze opleiding erg in trek was bij de 
jongens.209 Dat lijkt er op te wijzen dat de directie enigszins rekening hield met de voor-
keur die jongens hadden voor een beroep.
Dat Nederlandsch Mettray aanvankelijk een landbouwkolonie was, was een bewuste peda-
gogische keuze geweest bij de start in 1851. Verzwakte stadse jongens zouden door het 
werk op het land gezonder worden. Ze moesten in Nederlandsch Mettray zo hard werken, 
meldde het jaarverslag van Nederlandsch Mettray in 1858, dat ze aan het einde van de dag 
zo uitgeput waren dat ze zeer snel sliepen. Daardoor waren ze niet meer in staat zich over 
te geven aan “de geheime zonde”, waar volgens het bestuur van Nederlandsch Mettray 
jongens in veel andere instellingen zich schuldig aan maakten.210 Dat de aandacht op deze 
instelling verschoof van landbouw naar nijverheid, veranderde weinig aan het pedagogisch 
concept. Volgens Dekker speelde daarin nog steeds de vermeende gezonde invloed van het 
platteland op de jongens een belangrijke rol.211 
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Hoe stond het met de keuze voor ambachten in Neerbosch? Zoals in hoofdstuk 5 en ook 
hierboven bleek, speelden voor Van ’t Lindenhout verschillende overwegingen een rol bij 
het opzetten van ambachtsopleidingen. Bij hem waren dat niet uitsluitend pedagogische 
motieven, maar die speelden wel degelijk een rol. Zo wilde hij met het opzetten van eigen 
opleidingen voorkomen dat de jongens in aanraking kwamen met wereldse zaken als 
sterke drank. Ook wilde hij ermee bevorderen dat ze al vroeg bij alle onderdelen van het 
werk werden betrokken. Een heel ander motief was dat diverse ambachten hem finan-
ciële voordelen opleverden. In reactie op verwijten had Van ’t Lindenhout dat weliswaar 
ontkend, maar zoals al bleek, erkende hij later dat dit wel degelijk een rol had gespeeld. 
Daarbij draaide het niet zozeer om verdiensten buiten de weesinrichting, want daarvoor 
waren spreekbeurten veel lucratiever, maar vooral om kosten te besparen.
Onder de jongens waren de populairste ambachtsopleidingen die voor timmerman, 
boekbinder en letterzetter, in de jaren negentig aangevuld met die voor kleermaker en 
tuinman. De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat er in de weesinrichting zelf 
voldoende werk voor deze leerlingen was. Daarnaast speelde de groei van deze opleidingen 
in op de gevolgen van de economische groei, waardoor deze goede toekomstperspectie-
ven boden voor de jongens. Dat waren vergelijkbare overwegingen als die Nederlandsch 
Mettray had om het opleidingenaanbod aan te passen.
Uit bijlage 7 blijkt dat in Neerbosch in 1878 22 jongens voor timmerman leerden, 17 voor 
boekbinder en 11 voor schoenmaker. Tien jaar later, in het jubileumjaar 1888 waren de 
grootste ambachtsopleidingen die van timmerman (33), boekbinder en letterzetter (beide 
27) en die van tuinman (23). Met slechts 2 leerlingen was de opleiding bij de meester-klom-
penmaker Gerrit Zwartenkot (1849-1911) een jaar eerder nog het minst populair, maar dat 
was een jaar later iets verbeterd, toen er zes leerlingen waren.212 Mogelijk heeft de oproep 
van Van ’t Lindenhout in de wezenalmanak van 1878 daaraan bijgedragen. Daarin schreef 
hij: “Leert toch klompen maken; want zoolang als er menschen met voeten in Nederland 
zijn, zullen er klompen gedragen worden.”213 Eén ambachtsopleiding waarvoor met de 
jaren de belangstelling afnam, werd in 1900 opgeheven. Dat was die voor metselaar onder 
leiding van Fooy.214 Hijzelf bleef aan de weesinrichting verbonden, maar doordat er na de 
Neerboschkwestie nauwelijks nieuwe huizen op het terrein van het wezendorp werden 
gebouwd, was er te weinig werk voor nieuwe leerlingen. In 1893 telde Fooy nog vier leerlin-
gen, maar in de zes jaren daarna nog meer één. Maar dat zal ook komen doordat hij in 
1893 bij een ongeluk tijdens de bouw van het nieuwe hospitaal bijna zijn hele gezichtsver-
mogen had verloren.215

9.3.3 Keuze van de opleiding
Welk ambacht hij wilde leren, mocht een jongen meestal zelf kiezen, hoewel de uitein-
delijke goedkeuring daarvoor bij Van ’t Lindenhout lag.216 Wel mochten de jongens 
zich oriënteren op de gewenste opleiding en ze werden in het maken van hun keuze 
“zoveel mogelijk vrijgelaten”.217 Doordat de ambachtsopleidingen in het dorp zelf plaats 
vonden, konden jongens al voor hun 14e enigszins op de hoogte raken van de verschil-
lende beroepspraktijken via broers of oudere vrienden. Naar eigen zeggen bemoeide Van 
’t Lindenhout zich alleen met de beroepskeuze, wanneer een jongen het gekozen beroep 
volgens hem lichamelijk of verstandelijk niet aankon. Minder begaafde jongens werden 
bijvoorbeeld vaker opgeleid als boerenknecht dan de meer begaafden.218

Dat de beroepskeuze inderdaad tamelijk vrij was, blijkt uit een brief van Van der Schuur 
uit 1893. Daarin schrijft de hoofdonderwijzer van Neerbosch dat hij goede leerlingen zelf 
selecteerde om bij hem de onderwijzersopleiding te komen volgen, maar dat het uitein-
delijk bij de jongens zelf lag of zij daarmee instemden.219 Het krimpen van de bevolking 
van Neerbosch in combinatie met het gebrek aan animo bij de aanwezige jongens voor 
een opleiding tot letterzetter, noodzaakte Van ’t Lindenhout in december 1899 betaalde 
krachten aan te nemen.220 Dat jaar nam het aantal leerling-letterzetters af van 32 naar 
negentien, wat een acuut arbeiderstekort tot gevolg had voor de nog lopende producties 
van de drukkerij. 
Bij de keuze van hun opleiding keken jongens onder meer naar de toekomstmogelijkheden 
die een opleiding bood. Dat blijkt uit de ontwikkelingen van bijvoorbeeld de opleidingen 
tot tuinder en meubelmaker. Vanwege de toenemende welvaart kwam er meer vraag naar 
luxeproducten van de laatste, terwijl de opkomende tuinbouwsector de vraag naar tuin-
ders stimuleerde. Daarnaast zal de keuze soms gestuurd zijn door Van ’t Lindenhout en 
zijn medewerkers, omdat er voor sommige beroepen een beperkt aantal plaatsen beschik-
baar was. Dat gold vooral voor beroepen als kantoorschrijver, onderwijzer-kwekeling en 
snelpersdrukker. Alleen de meest begaafde jongens maakten kans op een plekje bij deze 
opleidingen. De jongens die onderwijzer wilden worden kregen aanvullend onderwijs tot 
hun 18e jaar, waarna ze het onderwijzersexamen konden afleggen. Sommigen werden 
kwekeling op De Klokkenberg in Nijmegen, maar in 1877 kreeg Neerbosch een eigen oplei-
dingsklas met acht jongens en twee meisjes. Zij werden op de lagere school van Neerbosch 
voor hun onderwijzersexamen opgeleid door hoofdonderwijzer Van der Schuur en zijn 
collega’s.221 Twee jongens van de eerste lichting waren Cornelis de Bruin en Wiebe Vos, die 
beiden in 1883 hun akte behaalden.222
In de periode 1882 tot 1894 slaagden 31 kwekelingen van Neerbosch, onder wie drie meisjes 
die onderwijzeres werden op de eigen school.223 Na 1894 werden minder of mogelijk hele-
maal geen kwekelingen meer opgeleid op de lagere school van de weesinrichting. In 1898, 
1903 en 1904 ontvingen nog enkele onderwijzers een bewijs van de gemeente Nijmegen 
om er les te mogen geven, maar onduidelijk is of zij voor die tijd op de lagere school eerst 
onderwijzer-kwekeling waren.224 Op de lijsten in de wezenalmanakken waarop staat welke 
jongens welk beroep leerden, staan na 1891 namelijk geen kwekelingen meer vermeld. 
Waarschijnlijk is ook dat een van de gevolgen van de Neerboschkwestie. Doordat er na 1893 
minder kinderen werden toegelaten in de weesinrichting, nam het aantal leerlingen op de 
lagere school sterk af. Voor nieuwe kwekelingen was daarna simpelweg minder plaats.
Familieleden probeerden de keuze voor een beroepsopleiding van een kind wel eens te 
beïnvloeden. Soms zwichtte Van ’t Lindenhout voor de druk die ze op hem uitoefenden. 
Zo gebeurde het wel dat jongens toch in de drukkerij werden geplaatst om te worden 
opgeleid tot letterzetter, ondanks dat Van ’t Lindenhout meende dat het aan de benodigde 
gaven voor dat vak ontbrak. Zijn ervaring was dat dergelijke jongens het uiteindelijk in 
de maatschappij niet redden omdat ze niet vlug genoeg van begrip waren en alsnog een 
ander vak moesten leren.225
Dat jongens in Neerbosch een vakopleiding konden kiezen, noemde Van ’t Lindenhout 
bijzonder. “Hoe menig ouderpaar uit den burgerstand, vooral op kleinere plaatsen, zit 
verlegen met zoons, die zij zoo gaarne in het handwerk, dat zij verkiezen, zagen opgeleid, 
terwijl daarvoor op hun woonplaats moeilijk of in het geheel geen gelegenheid te vinden 
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is.”226 Veel Neerbosscher jongens, voor het overgrote deel afkomstig uit lagere standen, 
zouden in het standsbewuste onderwijsstelsel in Nederland inderdaad weinig kansen 
hebben gekregen. De dag- en avondopleidingen die in de tweede helft van de negentiende 
eeuw opkwamen, waren veelal bestemd voor jongens uit de kleine burgerij. Kinderen uit 
armere gezinnen bezochten hooguit enkele jaren de lagere school en daarna was in klei-
nere plaatsen maar weinig variatie in te kiezen beroepen. Vaak werd dat het beroep waarin 
vader actief was, zodat zijn zoon bij hem in de leer kon gaan.227

9.3.4 Arbeidsomstandigheden
De arbeidsomstandigheden van de eerste generatie jongens die in Neerbosch een ambacht 
leerden, waren zwaar. De eerste jaren werkten ze ’s zomers en ’s winters in de buitenlucht 
om de simpele reden dat er nog geen werkplaatsen beschikbaar waren.228 Hoe meer gebou-
wen Van Yperen, Fooy en de jongens opleverden, hoe meer ruimte er beschikbaar kwam 
en hoe minder slecht de werkomstandigheden werden. In al die jaren vonden er uiteraard 
wel eens ongelukken plaats op de talloze bouwplaatsen. In de wezenalmanak van 1872 
meldde Van ’t Lindenhout dat twee jongens gewond waren geraakt tijdens de bouw van 
de directiewoning.229 In 1887 maakte een Nijmeegse arbeider een dodelijke val tijdens de 
bouw van een van de nieuwe weeshuizen en, zoals gezegd, werd meester-metselaar David 
Fooy bijna blind door een ongeluk.230
Maar dergelijke ongelukken waren uitzonderingen en zeggen weinig over de algemene 
arbeidsomstandigheden van de jongens. Die laten zich beter afleiden uit de eerder 
beschreven dagindeling. Daaruit bleek dat de jongens lange werkdagen kenden en dat er 
zelden gebrek aan werk was. “Gewoonlijk kan men slechts met moeite gereed komen”, 
stelde Van ’t Lindenhout in 1902.231 Tegelijk hielden de meeste hoofden van werkplaat-
sen zich, ondanks dat er nog veel werk lag te wachten, wel aan de werktijden. De jongens 
werkten 8 uur, ruim onder de 11 uur die in de arbeidswet van 1889 maximaal werd toege-
staan, maar die wel over 12 uur verspreid mocht zijn. Meester-timmerman Van Yperen 
bijvoorbeeld, lette goed op de werktijden van zijn jongens. “Hij was een man van de klok,” 
schreef Van ’t Lindenhout over hem in 1915, “hij was altijd ’s morgens 7 uur in den winkel. 
Maar ook op den juisten tijd, des avonds 7 uur werd het werk geëindigd en vóór dien tijd 
moest elke leerling zijn gereedschap hebben opgeborgen.”232 Dat er ook zaterdags werd 
gewerkt, was destijds gangbaar. Dat gold ook voor het volgen van herhalingsonderwijs en 
van de extra cursussen die sommige jongens in de avonden of op zaterdagmiddag deden, 
zoals handtekenen en bouwkundig tekenen.233

9.3.5 De opleidingen tot smid, timmerman en tuinder 
In de loop der jaren pasten veel opleidingen zich enigszins aan economische ontwikkelin-
gen aan door bijvoorbeeld nieuw gereedschap en nieuwe machines in gebruik te nemen. 
Voor een deel kochten Van ’t Lindenhout en zijn medewerkers die zelf, maar andere machi-
nes werden aan de weesinrichting geschonken. In 1885 kreeg de inrichting bijvoorbeeld een 
zaagmachine voor de drie jaar eerder gestarte meubelmakerij.234 Of een nieuwe opleiding 
succesvol zou zijn, was op voorhand uiteraard niet bekend. Wel is duidelijk dat in bijna alle 
gevallen de opleidingen hielpen bij het in stand houden van de alsmaar uitdijende weesin-
richting. Een korte schets van drie verschillende beroepsopleidingen laat zien hoe Neer-
bosch hierbij inspeelde op sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen. 

De opleiding tot smid 
Het inrichten van een volwaardige smederij was prijzig, want daar waren heel verschil-
lende werktuigen voor nodig. Dat blijkt wel uit het Handboek voor den smid uit 1895, dat 38 
pagina’s wijdde aan de inrichting van de werkplaats met onder meer aandacht voor zaken 
als de vuurhaard met toebehoren, de meetinstrumenten, aambeelden, bankschroeven, 
schroefsleutels, hamers, tangen en boorwerktuigen.235 Dat de ambachtsopleiding voor 
aankomende smeden niettemin in 1885 van start kon gaan, was te danken aan giften van 
een enkel persoon.236 “Onze smederij is nog zeer jong”, schreef Van ’t Lindenhout dat 
jaar, “doch is reeds van zeer vele nieuwe machines voorzien, zoodat onze jongens met 
het gebruik van deze, voor onzen tijd zoo noodzakelijke werktuigen, zeer goed kunnen 
bekend worden.”237 De uitbreiding van de smidsopleiding leidde er toe dat eind jaren 
negentig ook melding werd gemaakt van koper- en blikslagerij en zinkbewerking.238 Het 
smeden van deze metalen was een vaardigheid die waarschijnlijk veel smeden beheersten 
naast het standaard ijzersmeedwerk, zoals ook het Handboek voor den smid laat zien.239 De 
leerling-smeden leerden niet alleen het smidswerk, maar ook het uitvoeren van technische 
onderhoudsklussen. Dat hield vooral in dat ze stoommachines leerden bedienen en onder-
houden.240 Samen met hun 33-jarige smidsbaas Steven Mulder (1856-1935), in 1885 vanuit 
het Gelderse Veessen naar Neerbosch gekomen als ‘smidsmachinist’, hielpen ze in 1889 op 
de boerderij bij de installatie van een karnstoommachine voor de boterbereiding.241 De te 
onderhouden machines werden met de jaren krachtiger. Een stoommachine van 9 pk, een 
anonieme gift aan de weesinrichting, dreef in 1889 de stoomwasserij, maar in 1893 was 
dat er al een van 30 pk.242

Leerling-smeden onder leiding van ‘baas’ Steven Mulder. (Van ‘t Lindenhoutmuseum fotoarchief)
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De opleiding tot timmerman 
Een beroep dat in de loop der jaren een behoorlijke verandering doormaakte, was dat van 
timmerman. Dat gold allereerst in maatschappelijk opzicht, want timmerlui ontwikkelden 
zich steeds meer tot aannemers en architecten.243 De meester-timmerman van Neerbosch, 
Van Yperen, is zelf een voorbeeld van een eenvoudige ambachtsman die zich langs die weg 
ontwikkelde. Voordat hij in 1867 naar Neerbosch kwam, werkte hij als timmermansknecht 
in Zeeland, maar uiteindelijk ontwierp en bouwde hij bijkans de hele weesinrichting. Dat 
ging met vallen en opstaan. Zo stortten tijdens een storm op 1 januari 1877 enkele huisjes 
gedeeltelijk in die het jaar daarvoor door de jongens en Van Yperen waren gebouwd.244 
Enkele van Van Yperens leerlingen zouden zijn voorbeeld volgen. Onder hen waren de 
Haagse aannemers Houtman die we in hoofdstuk 1 tegenkwamen en ook Henri van der 
Horst boekte grote successen. Na zijn opleiding tot timmerman emigreerde hij in 1891 op 
17-jarige leeftijd naar Amerika. Daar werd hij in de eerste helft van de twintigste eeuw een 
uitermate succesvolle aannemer in Kalamazoo (Michigan).245
Als timmermansleerling leerden de jongens allereerst zelf hun gereedschap en de beno-
digde schaafbanken maken. Daarnaast leerden ze alle basale werkzaamheden als het 
maken van bouwtekeningen, balken zagen en het met beleid transporteren en hijsen van 
materialen.246 “Zware balken moesten voor de zoldering en het dak naar boven worden 
geheschen en dat alleen met jongens, waarvan de oudsten den 18jarigen leeftijd hadden 
bereikt”, schreef Van ’t Lindenhout over de praktijk op de ‘timmerwinkel’.247 Vanuit de 

Weesjongens van de timmeropleiding bij ‘baas’ van IJperen met modellen van uit te voeren werkzaamheden. De toren en 
de dubbele deuren zijn mogelijk modellen voor de wezenkapel. (Van ‘t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

timmermansopleiding ontstond in 1882 de meubelmakerij, die de productie overnam van 
houten wasmachines, trapladders en stoven waarmee Van Yperen begonnen was.248

De opleiding tot tuinder 
De jongens die in de tuinderij van Neerbosch het vak leerden van groente-, fruit- of 
bloementeler, verzorgden onder meer de tuinen in de weesinrichting, zoals die van de 
woning van Van ’t Lindenhout. Wanneer de weesinrichting in het bezit kwam van nieuwe 
grond, was het de taak van de tuinman met zijn leerlingen om de grond gereed te maken 
voor gebruik, waarbij ze het gekapte en gerooide hout verwerkten tot brandhout. De ene 
keer werd de grond bestemd voor de aanleg van een moestuin, een andere keer voor het 
aanplanten van vruchtbomen. Het eerste wapenfeit resulteerde erin dat de tuinders in 
opleiding van de meester-tuinman leerden hoe ze een nieuwe tuin konden aanleggen, het 
tweede dat de weesinrichting in 1889 over een boomgaard beschikte met 1.200 fruitbo-
men, waaronder peren-, appel-, pruimen- en kersenbomen.249 In 1893 werd nog eens 7 
hectare land beplant met vruchtbomen.250
Van ’t Lindenhout beschikte in de tuinbouwsector over goede connecties. Dat bleek al 
tijdens de bouw van het eerste weeshuis van het toekomstige wezendorp. Het materi-
aal voor de aanleg van de tuin kreeg hij als gift van een tuinder uit Boskoop, al sinds de 
Gouden Eeuw een centrum voor boom- en fruitteelt.251 Met een tuindersopleiding van 
Neerbosch konden jongens aan de slag in het Westland, waar in de tweede helft van de 
negentiende eeuw de gespecialiseerde glastuinbouw werd geïntroduceerd, maar ook in de 
Betuwe, waar de fruitteelt na 1800 en vooral na 1870 sterk was gegroeid dankzij de hogere 
prijzen voor groente en fruit.252 Ook in Neerbosch kwam in 1878 glastuinbouw door de 

De tuindersleerlingen in 1886 onder leiding van ‘baas’ G. Broekhuizen. (Van ‘t Lindenhoutmuseum fotoarchief)
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aanleg van “7 gewone broeiramen, met een broeikast en verwarmingstoestel, voor onze 
bloemkwekerij.”253 Halverwege de jaren tachtig kwam er een tweede verwarmde broei-
kas bij. De jongens kweekten rozen en heesters die in het hele land werden verkocht. De 
tuinderij van de weesinrichting breidde zich in de jaren tachtig sterk uit. Volgens Van 
’t Lindenhout was dat dankzij de goede toekomstmogelijkheden die dit vak in binnen- én 
buitenland bood.254

9.3.6 Het niveau van de ambachtsopleidingen
Ook over het niveau van de vakopleidingen stak Van ’t Lindenhout in Het Oosten zijn lof 
niet onder stoelen of banken. Hij vergat niet te vermelden dat de verschillende ‘industrie-
winkels’ beschikten over moderne apparatuur, zodat de lezers begrepen dat de jongens 
een state-of-the-art-opleiding volgden. “Wij hebben op onze binderij de nieuwste machi-
nes, en ons bindwerk wordt algemeen geprezen”, schreef hij in 1885.255 Over de tuinderij 
vervolgde hij: “Op de laatste tentoonstelling van de vereeniging Floralia te Nijmegen, 
werden aan onze weesjongens 4 prijzen toegedeeld, voor het aankweeken van bloemen.”256 
De verening Floralia was een van de vele vereniging met die naam die werden opgericht 
om de liefde van de bevolking voor de natuur te stimuleren.257 Kritische geluiden kwamen 
in Het Oosten en in andere publicaties van de weesinrichting niet voor. Dat is niet verwon-
derlijk, want de uitgaven waren onder meer gericht op het verspreiden van de naam en 
faam van de weesinrichting.
Veel jongens toonden zich later in hun leven blij met de opleiding die ze in Neerbosch 
hadden genoten. In 1894 meenden sommigen “hunne goede positie in de maatschappij 
aan genoemde inrichting verschuldigd te zijn”. Een ander roemde “zowel het school- als 
het vakonderwijs” en een laatste stelde genuanceerd dat jongens er “als zij willen, hun vak 
goed kunnen leeren”.258 Ook de onderzoekscommissie oordeelde tamelijk positief over het 
opleidingsniveau van het ambachtsonderwijs, al koos zij iets minder jubelende bewoordin-
gen. Het vakonderwijs was vrij behoorlijk, maar het zou geen “werklieden van den eersten 
rang” afleveren.259
Tegelijk constateerde de commissie dat er ook vakken waren waarin de benodigde hulp-
middelen te wensen overlieten. “En de vraag is bij ons gerezen, of zonder zeer aanzien-
lijke kosten, in de gebreken wel voorzien kan worden. Daaromtrent zouden technici 
moeten worden geraadpleegd.”260 Welke opleidingen de commissie hier bedoelde, staat 
niet vermeld, maar gezien de technische kanten ervan, moet al snel aan de smederij 
worden gedacht en dan vooral aan het onderhoud van de stoommachines. Het beroep van 
smid was het meest technische dat in Neerbosch werd onderwezen. Dat veel jongens er, 
conform zijn doelstelling, inderdaad in slaagden goed in hun levensonderhoud te voor-
zien, was voor Van ’t Lindenhout het meest overtuigende bewijs dat het onderwijs op de 
ambachtsopleidingen van Neerbosch van voldoende niveau was. Hoe meer jongens vanuit 
Neerbosch aan een betrekking werden geholpen, hoe meer bewijzen hij kon aanvoeren dat 
zijn aanpak tot goede resultaten leidde.

9.3.7 Kritiek op en resultaten van de ambachtsopleidingen
Bij tijd en wijle klonk er ook kritiek op de vakopleidingen. Dat betrof vooral het verwijt 
van oneerlijke concurrentie. Ook volgens sommige vrienden was dat het geval omdat 
diverse producten van de weesinrichting daarbuiten werden verkocht. Van ’t Lindenhout 

ontkende in Het Oosten pertinent dat hij de opleidingen had opgezet om de weesinrich-
ting deels te financieren, al erkende hij zonder meer dat de financiële voordelen voor 
Neerbosch “niet gering zijn”. Maar, voegde hij daar direct aan toe: “Het is in de eerste 
plaats ons streven om onze weesjongens een goed handwerk te laten leeren.” Dat zou hen 
uiteindelijk in staat moeten stellen om “onder den zegen Gods, wanneer zij de Inrich-
ting verlaten hebben, ruimschoots in hun onderhoud te kunnen voorzien”.261 Allereerst, 
betoogde Van ’t Lindenhout, waren de meeste producten van de jongens voor de weesin-
richting zelf bestemd. Slechts “een klein gedeelte van den arbeid van onzen timmerwinkel 
en onze meubelmakerij wordt verkocht”, verzekerde hij zijn lezers en deze “verkoop van 
waschmachines, mangels en droogrekken zal waarlijk geen schade aan den werkman 
toebrengen”.262 De belangrijkste doelstelling bleef dat het werk opleverde voor de jongens. 
“Onze meubelmakerij bestaat alleen, opdat de weesjongens dit handwerk kunnen leeren”, 
luidde in 1895 een wervende tekst waarin hij kant en klare meubels aanprees.263
De inrichting pleegde geen valse concurrentie, meende Van ’t Lindenhout. Integendeel, de 
arbeid en de opleiding van de jongens werkten volgens hem juist positief uit voor diverse 
bedrijfstakken. Allereerst verdienden tientallen medewerkers hun brood in de weesinrich-
ting door het bouwen en onderhouden van de gebouwen en in de zorg voor de honderden 
kinderen. Daarnaast deden zijn critici er volgens hem goed aan te bedenken dat veel 
jongens landloper en bedelaar zouden zijn geworden wanneer ze niet in Neerbosch een 
ambacht hadden geleerd. En mocht dat laatste niet het geval zijn geweest, dan zouden 
ze bij een andere ambachtsman in de leer zijn gegaan en was dezelfde situatie ontstaan, 
“want of zij nu op Neerbosch werken of op een anderen winkel buiten de Weesinrichting, 
zij nemen toch altijd plaats in”.264 Ook stelde Van ’t Lindenhout dat de prijs van alles 
wat in Neerbosch werd gemaakt even hoog was als elders en dat er dus geen sprake was 
van prijsdumping. Bovendien zou de aankoop vooral ten koste gaan van geïmporteerde 
producten, zoals meubels, stelde hij in 1895: “Waar jaarlijks voor honderdduizenden 
guldens aan buitenlandsche meubels, vooral Amerikaansche, in ons land worden inge-
voerd, zal er zeker niemand eenige schade bij lijden, wanneer enkele van de duizenden 
meubelstukken, die in ons land gekocht worden, besteld worden aan de meubelmakerij 
der Weesinrichting.”265
Het verweer van Van ’t Lindenhout lijkt in ieder geval deels hout te snijden, want na hun 
opleiding kwamen de jongens bij ambachtslieden en bedrijven terecht die de opleiding 
van de jongens niet zelf hadden hoeven bekostigen. Om het toenemend aantal jongens 
van opleidingsplaatsen te voorzien, waren er wel steeds meer opdrachten nodig. Voor veel 
vakopleidingen volstond daarvoor werk in de weesinrichting zelf, zoals voor de kleerma-
kerij, de schoenenmakerij, boerderij en broodbakkerij. Op andere vakopleidingen werkten 
de jongens in beperkte mate voor klanten buiten Neerbosch. Soms liep de productie voor 
externe klanten behoorlijk op, zoals die van de houten wasmachines die Van Yperen met 
zijn timmermansleerlingen maakte. In 1877 verkochten ze er honderd en halverwege de 
jaren tachtig bedroeg de verkoop van klompen door de klompenmakerij tweehonderd paar 
per maand.266 Om voldoende werk te garanderen voor de jongens in opleiding, schreef Van 
’t Lindenhout bovendien wervende teksten in Het Oosten en adverteerden Van Yperen 
en meester-meubelmaker Steven Mulder in bijlagen met hun producten die op bestelling 
gemaakt werden.267 Een bijzondere productie van de leerling-timmerlieden was een minia-
tuur van de ‘Weezenkapel’ die deels als volière of als kippenhok gebruikt kon worden en 
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die aan welgestelde lezers van Het Oosten te koop werd aangeboden voor 100 gulden.268 
Toch kan van harde concurrentie niet worden gesproken. Daarvoor bleef de productie 
te beperkt.

9.4 Conclusies
Het onderwijsniveau op de lagere school van de weesinrichting was vergelijkbaar met dat 
op openbare lagere scholen. De invloed van de Duitse filantropijnen op het Nederlands 
onderwijs kwam met de nieuwe lesmethodiek ook Neerbosch binnen. Zowel op de bewaar-
school als op de lagere school werd aanschouwelijk onderwijs gegeven, zoals in het door de 
Verlichting beïnvloede onderwijs in de rest van het land. Het niveau van de bewaarschool 
lijkt aanvankelijk van een relatief hoog niveau te zijn geweest, vergeleken met de school-
tjes in veel steden. Invloed van het pedagogische gedachtegoed van Fröbel is in Neerbosch 
niet te traceren. Dat is ook niet het geval in bronnen van na 1880, toen het Fröbelonder-
wijs in Nederland steeds breder ingang vond. Door niet mee te gaan in die ontwikkeling, 
begon Neerbosch achter te lopen op veel andere bewaarscholen.
Op de lagere school bestond het onderwijs van meester Bloemendal grotendeels uit de 
basisvakken lezen, schrijven en rekenen. Onder zijn opvolger Van der Schuur kwam er 
vanaf 1876 meer aandacht voor andere verplichte schoolvakken. Onder zijn leiding werd 
het lager onderwijs in Neerbosch tijdig aangepast aan de kwaliteitsverbeteringen die na 
de onderwijswet van 1878 moesten worden doorgevoerd. Op de school werden sindsdien 
breed geaccepteerde lesmethoden gebruikt, zoals van Hentschels-Rijkens, Bruins en 
Boeser. Met de invoering van het herhalingsonderwijs aan jongens in 1882, voldeed de 
weesinrichting aan gangbare onderwijsnormen, maar liep ze niet voorop.
In Neerbosch bestond evenals op scholen van andere weeshuizen een laag verzuimper-
centage doordat de kinderen tot hun 14e overdag niet of nauwelijks hoefden te werken. 
Het onderwijs onderscheidde zich van veel andere scholen vooral door de aandacht voor 
orthodox-protestants godsdienstonderwijs. Dat kenmerk deelde de school met andere 
instellingen die in de Reveiltraditie stonden, zoals de lagere school in Nijkerkerveen, de 
lagere school Op den Klokkenberg in Nijmegen en uiteraard met Heldrings gestichten. 
Het muziekonderwijs onderscheidde zich door de grote aandacht voor opwekkingsliede-
ren en doordat de kinderen muziekles kregen volgens de moderne Chevé-methode. Wat 
het onderwijsklimaat zal hebben verslechterd, waren de omvang van de klassen en van de 
lagere school als geheel. De klassen waren structureel groter dan de maximale omvang van 
veertig kinderen en de school overschreed tussen 1888 en 1894 ook de maximaal toege-
stane grootte van vierhonderd leerlingen.

Mogelijk is de opleiding tot dienstbode die de meisjes in Neerbosch kregen, in de jaren 
zestig nog van een redelijk niveau geweest in vergelijking met die in andere instellingen. 
Hun opleiding ontvingen de meisjes toen nog deels van dames uit het netwerk van Van 
’t Lindenhout die tot de burgerstand behoorden. Zij konden huishoudelijke vaardigheden 
en gangbare maatschappelijke omgangsvormen van buiten Neerbosch aan de meisjes 
leren. Vanaf de jaren zeventig nam het niveau van de dienstbodeopleiding af doordat de 
meisjes meer werden opgeleid door oud-Neerbosschers die niet de kans kregen nieuwe 
ontwikkelingen bij te houden of andere vaardigheden te leren. Daarnaast stagneerde het 
self-help-systeem door de toenemende omvang van de weesinrichting. Vanaf de jaren 

tachtig kregen alleen getalenteerde meisjes de kans alle onderdelen van de opleiding te 
doorlopen en zich te specialiseren als keuken- of kindermeid.
Ook de ambachtsopleidingen in Neerbosch waren vergelijkbaar met die in andere wees-
huizen en residentiële instellingen zoals Nederlandsch Mettray. Wat Neerbosch van deze 
laatste instelling onderscheidde, was dat meer getalenteerde jongens de kans kregen 
om een opleiding tot onderwijzer, tot 1893, of kantoorschrijver te volgen of een van 
de ambachten op de drukkerij te leren. Dat had niet alleen te maken met het dalende 
onderwijsniveau in Nederlandsch Mettray in de jaren tachtig, maar ook met de pedago-
gische keuzes die werden gemaakt. Terwijl Nederlandsch Mettray zich deels bleef richten 
op arbeid binnen een agrarische omgeving, konden jongens in Neerbosch zich ook op 
dienstverlenende beroepen richten. De keuze werd wel gestuurd door Van ’t Lindenhout 
en zijn medewerkers, omdat er voor sommige beroepen maar een beperkt aantal plaat-
sen in Neerbosch beschikbaar was. Dat betrof vooral de moeilijkere opleidingen als die 
van onderwijzer-kwekeling en snelpersdrukker. Het aanbod van de ambachtsopleidin-
gen groeide door de vraag die vanaf de jaren zeventig naar volleerde jongens ontstond, 
zoals tuinders en meubelmakers. De arbeidsomstandigheden waren vooral in de eerste 
jaren bijzonder zwaar. Vanaf de jaren zeventig verbeterden die toen de weesinrichting 
meer faciliteiten kreeg, zoals meer gebouwen en een eerste stoommachine in 1885. Het 
dagschema was altijd volledig gevuld, al lijkt het iets minder zwaar te zijn geweest dan in 
Nederlandsch Mettray.
Dat de veronderstelde valse concurrentie van de ambachtsopleidingen van Neerbosch 
nadelig uitpakte voor ondernemers, lijkt maar in beperkte mate op te gaan. Ten eerste 
produceerden de ambachtsopleidingen relatief weinig producten voor partijen buiten 
Neerbosch, de opleidingen voor timmerman en meubelmaker en de opleidingen op de 
drukkerij uitgezonderd. Ten tweede werkten veel ambachtslieden met jongens die het vak 
moesten leren, waardoor de productiesnelheid lager lag. Een voordeel voor ondernemers 
was dat jongens die hun vak in de weesinrichting hadden geleerd geen opleidingsplaats bij 
hen hoefden in te nemen voordat ze in dienst kwamen. 
De ambachten waar verreweg de meeste jongens in Neerbosch voor werden opgeleid, 
waren die voor timmerman, schoenmaker, kleermaker, tuinder, meubelmaker, letterzetter 
en boekbinder. Dat was vergelijkbaar met de beroepskeuze die in veel traditionele wees-
huizen en ook in Nederlandsch Mettray werd gemaakt. De signatuur van Neerbosch kwam 
niet zozeer tot uiting in de opleidingen zelf, maar in de leeromgeving van Neerbosch en de 
producten die door de leerlingdrukkers, -letterzetters en -boekbinders werden gemaakt. 
Door de ontwikkeling en het functioneren van de drukkerij en de uitgeverij te beschrijven, 
krijgen we er zicht op hoe Neerbosch naar de buitenwereld toe een duidelijk profiel kreeg. 
Daarom besteed ik het volgende hoofdstuk hieraan.
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  Neerbosch’ drukkerij en uitgeverij

De boekbinderij had een eigen gebouw vanwege de grote hoeveelheden papier die er verwerkt werden. 
(Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

Hoofdstuk 10
Neerbosch’ drukkerij en uitgeverij 

In de beeldvorming van Neerbosch in Nederland vervulden de uitgaven van de weesin-
richting vanaf het begin van de jaren zeventig een steeds belangrijker rol. Het Oosten was 
van die uitgaven de belangrijkste. Met dit weekblad communiceerde Van ’t Lindenhout 
uiteindelijk “met duizenden vrienden der weesinrichting in ons land en met velen daar-
buiten”, constateerde de oprichter ervan in 1903.1 In het drukwerk kwam de protestants-
christelijke signatuur van de weesinrichting duidelijk tot uiting. Dat had alles te maken 
met de evangeliserende doelstelling van Van ’t Lindenhout. Hij beschouwde de drukkerij 
vooral als een evangelisatiedrukkerij en hij wilde de persen maar wat graag laten draaien 
voor de productie van gratis Bijbeltraktaatjes.2 Het deed hem dan ook goed wanneer 
hij brieven van lezers van Het Oosten kreeg waarin hem werd geschreven dat er mensen 
waren die door het lezen van het weekblad tot geloof waren gekomen. “Dit alles geeft mij 
bij vernieuwing moed”, schreef hij in 1890.3 De productie van het fonds van de uitgeverij 
lag van meet af aan voornamelijk in handen van jongens van Neerbosch. De ambachts-
opleidingen tot letterzetter en boekbinder groeiden halverwege de jaren negentig van de 
negentiende eeuw uit tot de omvangrijkste ambachtsopleidingen. In 1896 telde het druk-
kersbedrijf maar liefst rond de negentig medewerkers. 
Het belang van de drukkerij en uitgeverij voor de weesinrichting valt niet gauw te onder-
schatten. Dat, samen met de omvang van bijbehorende ambachtsopleidingen, rechtvaar-
digt de specifieke aandacht daarvoor in dit onderzoek. Dat de drukkerij en uitgeverij 
financieel voordeel opleverden voor de weesinrichting, zagen we al in hoofdstuk 5. In dit 
hoofdstuk sta ik stil bij de vraag welke rol de drukkerij en uitgeverij vervulden voor de 
weesinrichting en waarom deze ambachtsopleidingen de grootste van de weesinrichting 
konden worden. Een eerste aandachtspunt dat daarbij van belang is, is welke positie de 
weesinrichting met haar publicaties innam binnen de opkomende boekenmarkt en vooral 
binnen protestants Nederland. Hoe onderscheidden de fondsen van de uitgeverij en de 
muziekuitgeverij zich van die van andere uitgeverijen? Was de uitgeverij vernieuwend 
in haar producties, of juist trendvolgend? Had ze een uitgesproken eigen positie naast 
andere uitgeverijen in protestants-christelijk Nederland, of bood ze meer van hetzelfde? 
En hoe speelde Van ’t Lindenhout in op de toenemende vraag naar kinderliteratuur, gods-
dienstige geschriften en volkstijdschriften en waar legde hij in zijn uitgaven de nadruk op?
Een van de oorzaken van het succes was de vormgeving van de publicaties. Verreweg de 
meeste leerjongens die aan de drukkerij waren verbonden, werden opgeleid tot letterzetters 
en boekbinders. Leerden die jongens alleen de basisvaardigheden van hun vak, of kregen ze 
de kans zich te specialiseren? En nog meer dan bij de andere opleidingen van Neerbosch het 
geval was, kreeg Van ’t Lindenhout het verwijt dat hij met de drukkerij en uitgeverij concur-
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rentievervalsend werkte en dat de arbeidsomstandigheden er slecht waren. Ik ga na of dat 
verwijt stand houdt door te onderzoeken welke positie Neerbosch’ drukkerij en uitgeverij 
innamen in de opkomende grafische markt in het laatste kwart van de negentiende eeuw.

10.1 Het ontstaan van de drukkerij
Dat weesjongens een opleiding tot boekdrukker of boekbinder kregen, of dat weeshuizen 
of residentiële instellingen een drukkerij bezaten, was niet uitzonderlijk. In de zeven-
tiende eeuw was in weeshuizen in Delft, Leeuwarden en Utrecht boekbinder lange tijd 
het beroep waar de meeste weesjongens in werden opgeleid.4 Franckes weeshuis in Halle 
beschikte in de achttiende eeuw over een boekdrukkerij, een boekbinderij, een boekhandel 
en een krant.5 In de negentiende eeuw was er in het rooms-katholieke jongensweeshuis in 
Tilburg een drukkerij (sinds 1846), evenals in het blindeninstituut St. Henricus in Grave 
(sinds 1859).6 Dat veel instellingen opleidingen in de grafische sector aanboden, toont dat 
het beroepen betrof waar in de samenleving vraag naar was.
Van Heldring en Müller had Van ’t Lindenhout geleerd dat het uitgeven van eigen publicaties 
ten bate van een filantropische instelling sterk bijdroeg aan de bekendheid ervan. Heldring 
beschikte als hoofdredacteur van het Reveiltijdschrift De Vereeniging: Christelijke Stemmen 
over een eigen platform. Ten bate van zijn gestichten gaf hij ook twee almanakken uit. De 
eerste was Magdalena, Evangelisch Jaarboekje, uitgegeven ten behoeve van het Asyl Steenbeek en 
het tweede Bethel. Stads- en Dorpsalmanak ten behoeve van het gesticht Bethel.7 Van Müller kan 
diens uitgebreide autobiografie voor Van ’t Lindenhout als voorbeeld hebben gediend. 
Müller publiceerde die in de jaren vijftig ten bate van zijn stichtingen in Bristol.8  
Het begin van Neerbosch’ drukkerij ligt bij de komst in 1870 van Van ’t Lindenhouts geest-
verwant Pieter Milborn naar Nijmegen. Deze Zeeuw was al sinds begin jaren vijftig druk-
ker en uitgever in Middelburg.9 In zijn geboorteplaats nam hij een vooraanstaande plaats 
in binnen de zendingsgemeente van Arend Mooij. Dat was ook de plek waar Milborn en 
Van ’t Lindenhout elkaar voor het eerst ontmoetten.10 Later zagen ze elkaar af toe in Goes, 
want Milborn was evenals het echtpaar Van ’t Lindenhout door Budding toegelaten tot de 

broodbreking in diens vrij-evangelische gemeente.11 
Beiden waren ook lid van Witteveens Elfuur-gebeds-
vereniging en ze zagen elkaar waarschijnlijk ook op de 
jaarfeesten van Witteveens gemeente in Ermelo.12
In 1864 vroeg Van ’t Lindenhout aan Milborn de 
driemaandelijkse verslagen van de weesinrich-
ting te drukken. Daarin gaf Van ’t Lindenhout zijn 
achterban een financiële verantwoording van zijn 
Nijmeegse weeshuis.13 Daar Middelburg toch wel ver 
van Nijmegen af lag, gaf dat praktische problemen bij 
het verwerken van de correcties die per post werden 
verstuurd en bij het transport van het drukwerk. 
Volgens Van ’t Lindenhout was dit praktische punt de 
aanleiding waarom hij Milborn in 1870 verzocht zijn 
uitgeverij over te brengen naar Nijmegen, al speelde 
bij hem toen ook al de gedachte dat er op die manier 
een nieuwe opleidingsmogelijkheid kwam voor zijn 

Pieter Johannes Milborn, geestverwant 
en vriend van Van ’t Lindenhout, drukker 
en uitgever te Nijmegen van Neerbosch 
uitgaven. (Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

jongens.14 Het laatste verslag voor de weesinrichting dat Milborn in Middelburg drukte, 
was dat van 23 september 1870. Het volgende drukwerk, van een maand later, kwam uit 
Nijmegen.15 Behalve dat het een praktische oplossing voor een bestaand probleem bood, 
voorkwam de komst van Milborn dat Van ’t Lindenhout zelf moest investeren in een druk-
pers, lettersoorten, papier en personeel.16
Het begin van de drukkerij in oktober 1870 was uiterst bescheiden: Milborn bracht vanuit 
Middelburg drie letterkasten en een handpers mee. Die kwamen te staan in een daarvoor 
afgezonderd gedeelte van het weeshuis aan de Lange Brouwerstraat, maar de voortgaande 
groei van de drukkerij leidde ertoe dat die in de jaren tachtig al de hele benedenverdieping 
in beslag nam.17 Die uitbreiding was mogelijk doordat steeds meer kinderen naar Neer-
bosch verhuisden.
Bij zijn komst naar Nijmegen gaf Milborn volgens Van ’t Lindenhout alleen maar het 
Christelijk Volksblad uit. Die uitgave stond onder redactie van Jacob van Zanten, hoofd 
van de christelijke school in Wissenkerke. In zijn blad streed deze onderwijzer voor het 
orthodox-protestantse onderwijs. De redactie van dit blad werd, volgens Van ’t Linden-
hout, in 1871 overgenomen door Nicolaas de Jonge.18 Met alleen het werk voor het Christe-
lijk Volksblad had Milborn wel te weinig om handen voor zichzelf, zijn knecht en de eerste 
drukkersleerling van de weesinrichting die bij hem kwam werken: Jan van Tricht. Die 
situatie was volgens Van ’t Lindenhout in het najaar van 1870 de belangrijkste aanleiding 
voor het initiatief tot uitgave van het weekblad Het Oosten.19

10.2 De Nederlandse dag- en weekbladpers vanaf 1869
De oprichting van een weekblad als Het Oosten was in 1870 eenvoudiger geworden nadat 
een jaar eerder het Dagbladzegel was afgeschaft.20 Zonder deze belasting op gedrukt 
papier was het veel beter mogelijk een commercieel levensvatbare krant of periodiek uit te 
geven. Het aantal dagbladen nam dan ook snel toe: van negen vóór juli 1869 tot 14 aan het 
eind van het jaar. In 1894 waren er al 62.21 Ook in christelijke kringen groeide het aantal 
titels. Een van de eerste christelijke uitgaven naast Het Oosten was De Standaard, het 
dagblad van Kuyper waarvan het eerste nummer verscheen op 1 april 1872.22 Daarnaast 
bestonden er diverse weekbladen die de protestantse markt bedienden en die zich, evenals 
Het Oosten, richtten op kerkelijke berichtgeving, zoals De Heraut (1855, sinds 1870 evenals 
De Standaard onder de leiding van Kuyper), het christelijk-gereformeerde weekblad De 
Bazuin (1856) en het orthodox-hervormde tijdschrift Stemmen voor Waarheid en Vrede 
(1864).23 Het laatstgenoemde tijdschrift nam toe aan invloed nadat Bronsveld, die zich 
vanaf de jaren zeventig steeds meer een kerkelijke tegenstander van Kuyper toonde, er 
vanaf 1868 de redactie over was gaan voeren.24 Evenals Het Oosten becommentarieerden 
veel van deze kerkelijke weekbladen het algemene politieke en het kerkelijke nieuws uit 
binnen- en buitenland.25
Wat Het Oosten van bovengenoemde bladen onderscheidde, is dat het weekblad expliciet 
gericht was op het ondersteunen van christelijke filantropie en evangelisatie. Dat blijkt als 
eerste uit de ondertitel ervan: Weekblad gewijd aan christelijke philantropie. Het Oosten 
publiceerde over initiatieven in binnen- en buitenland die in de negentiende eeuw onder 
inwendige en uitwendige zending werden geschaard. Het betrof bijvoorbeeld berichten 
over en verantwoording van giften aan de NEPV26, de ‘medische zending’ in China,27 
evangelisatie in Raalte,28 de commissie Christelijk Onderwijs voor minvermogende 
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kinderen te Nijverdal,29 de Salatiga-zending (een initiatief van Witteveen)30, de zending in 
Egypte (eveneens een initiatief van Witteveen)31 en over giften voor incidentele acties als 
de zorg voor 17 Armeense wezen van “vervolgde Armenische Christenen”.32 
Ook op het vlak van christelijke filantropie en in- en uitwendige zending bestonden 
andere uitgaven. Dat was aanvankelijk, tot 1875, nog het Reveiltijdschrift De Vereeniging: 
Christelijke Stemmen, waarvan Van ’t Lindenhouts leermeester Heldring sr. de hoofdre-
dactie voerde. Van 1882 tot 1897 verscheen het maandblad Bouwsteenen. Tijdschrift voor 
inwendige zending onder redactie Louis Heldring. Houkes beschouwt dit maandblad als een 
uiting van herwaardering van het Reveil en van hernieuwde aandacht voor de inwendige 
zending binnen de Nederlandse Hervormde Kerk.33 Van ’t Lindenhout zag Bouwsteenen 
niet als een concurrerend blad, want hij stond zelf tot 1886 vermeld in de lijst van mede-
werkers. Zelf publiceerde hij in de vier jaar dat hij er redactielid van was maar een artikel. 
In de eerste jaargang van Bouwsteenen in 1882 verscheen een verhaal van zijn hand over 
zijn overleden vriend Steven van den Berg, gebaseerd op een biografie die hij dat jaar over 
hem had gepubliceerd.34 Bouwsteenen werd, na een doorstart in 1895, in 1897 opgeheven.35 
Heldring jr. deed nog een derde en laatste poging door te gaan met het tijdschrift, Nieuwe 
Bouwsteenen genaamd, maar ook dat ging in 1900 ter ziele bij gebrek aan abonnees.36 
Vanaf dat jaar werkten diverse medewerkers van Bouwsteenen, onder wie Louis Heldring 
en Hendrik Pierson, mee aan het nieuwe, algemene Tijdschrift voor Armenzorg.

10.3 De start en groei van Het Oosten
De eerste circulaire waarin Van ’t Lindenhout aankondigde dat hij een christelijk week-
blad onder de titel Het Oosten wenste uit te geven, verstuurde hij in oktober 1870 binnen 
zijn netwerk. “Dit blad zal hoofdzakelijk gewijd zijn aan de Christelijke philantropie en 
zal mededeelingen bevatten van hetgeen op dit gebied binnen en buiten ons Vaderland 
[aan] merkwaardigs voorvalt”, schreef hij in de circulaire. Hij wilde berichten opnemen 
over “kerk, school en in- en uitwendige zending”, evenals over “nuttige uitvindingen ten 
opzichte van landbouw en nijverheid” en “kolonisatie, vooral in verband met de zending”. 
Ook advertenties die “niet strijdig zijn met Gods woord”, zou hij graag opnemen.37 De 
eerste twee proefnummers van Het Oosten verschenen in december 1870.
Aanvankelijk zag Van ’t Lindenhout er tegenop elke week artikelen te moeten schrijven. 
Toch zette hij door, aangemoedigd door Milborn met zijn drukkerijtje. De eerste weken 
deed hij al het redactiewerk van Het Oosten alleen, maar al het schrijven, redigeren en 
uitgeven van het weekblad werd hem teveel. Juist voor dat gevaar hadden vrienden met 
wie hij zijn plannen van tevoren had besproken hem gewaarschuwd; volgens hen had 
Van ’t Lindenhout het al veel te druk.38 Op diverse momenten overwoog hij de pen neer 
te leggen en dat liet hij weten aan enkele bekenden, die hem vervolgens te hulp schoten. 
Onder deze hulptroepen bevonden zich diverse Brightongangers, zoals de predikanten 
Faure uit Doesburg en Adama van Scheltema uit Amsterdam. Zij begonnen artikelen voor 
Het Oosten te schrijven en vertaalden er Engelstalige publicaties voor, zoals preken van 
Spurgeon en lezingen van George Müller.39 Zowel Adama van Scheltema als Huet hadden 
in 1870 Nederlandse vertalingen van Spurgeon gepubliceerd.40
Na de uitgave van de twee proefnummers van Het Oosten in december 1870 ging het blad 
op 1 januari 1871 van start met 340 abonnees.41 Daarna stagneerde de groei, want na een 
jaar telde het weekblad nog maar 403 abonnees, onder wie enkelen die het blad gratis De oudst bewaarde editie van Het Oosten is die van 19 juli 1871 met daarin een verslag van het jaarfeest van dat jaar. 

(IISG, Amsterdam)
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ontvingen.42 De jaren daarna werd de uitgave toch een succes en liep de oplage op tot vier-
duizend in 1887.43 Dat was voor die tijd een behoorlijke oplage voor een protestants-christe-
lijk weekblad. De Standaard, het dagblad van Kuyper, had in dezelfde periode vergelijkbare 
oplages. Van 1887 tot 1903 varieerde het aantal abonnees van die krant tussen de 3200 
en 4300.44
Evenals het succes van de weesinrichting als geheel, schreef Van ’t Lindenhout ook dat 
van Het Oosten toe aan Gods gunst. Een meer profane verklaring is dat in de tweede helft 
van de negentiende eeuw de Nederlandse markt voor boeken, kranten en tijdschriften 
sterk groeide, zoals eerder bleek bij de beschrijving van de financiële gang van zaken bij de 
uitgeverij in hoofdstuk 5. Dat betrof niet in het minst de protestants-christelijke lezers-
markt. Een andere verklaring voor het succes van Het Oosten is de sympathie die in brede 
orthodox-protestantse kring voor de weesinrichting bestond. Dat gold speciaal voor de 
hervormde en vrij-evangelische kringen waar het gedachtegoed van Brighton populair 
bleef en waarvoor Het Oosten als platform fungeerde.

Inhoud van Het Oosten 
Met de titel van zijn weekblad verwees Van ’t Lindenhout naar ‘hoeveel goeds er uit het 
oosten’ was gekomen, dat wil zeggen: uit Israël en daarnaast uit Nijmegen aan Neder-
lands oostelijke grens.46 De ondertitel van Het Oosten duidde, zoals gezegd, de eigenlijke 
doelstelling aan: Weekblad gewijd aan Christelijke Philantropie.47 Daarmee was het doel 
breder gesteld dan een propagandablad voor de weesinrichting te zijn. Zelf twijfelde Van 
’t Lindenhout in 1915 er niet aan dat geen weekblad zoveel voor de Inwendige Zending in 
Nederland had betekend als deze uitgave.48 Of hij die conclusie terecht trok, valt moei-

Grafiek 10.1  Inkomsten van Neerbosch’ drukkerij van 1870 tot en met 1905 in guldens bij benadering45
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lijk te toetsen, want die eer zou evengoed het Reveiltijdschrift De Vereeniging: Christe-
lijke Stemmen (1846-1875) onder redactie van O.G. Heldring te beurt kunnen vallen. Dat 
tijdschrift verscheen in zijn beginjaren als een van de weinige in zijn soort en werd veel 
gelezen in Reveilkringen. Wel verscheen het met zijn 28 jaargangen korter dan Het Oosten, 
dat in 1915 zijn 45ste jaargang beleefde. Ook was de oplage van Het Oosten waarschijnlijk 
hoger, gezien de veel omvangrijkere achterban van Neerbosch en de welvarender tijd 
waarin het verscheen. Het Oosten stond in een vergelijkbare verhouding tot Bouwsteenen. 
Maar met zijn verschijningsjaren van 1882 tot 1900 verscheen dit tijdschrift veel korter 
dan het weekblad van Neerbosch.
Met Het Oosten wilde Van ’t Lindenhout zijn lezers informeren over ontwikkelingen op 
diverse vlakken. Tegelijk gingen de meeste artikelen over Neerbosch of daaraan gerela-
teerde onderwerpen. Dat het blad diende ter promotie van de weesinrichting bleek over-
duidelijk in de beschrijving van de Neerboschkwestie. In 1893 en 1894 haalden wel zijn 
medestanders ongecensureerd de kolommen van het weekblad, maar de mening van critici 
werd vaak beperkt weergegeven en ook nog eens uitgebreid weersproken. Daaruit blijkt 
wel dat Het Oosten geen journalistiek medium was.
Een nummer van Het Oosten bevatte standaard een ‘Kroniek der Weesinrichting’ waarin 
Van ’t Lindenhout verslag deed van de stand van zaken in Neerbosch. Het was een van 
de best gelezen rubrieken in het blad, niet het minst door oud-Neerbosschers, blijkt uit 
brieven aan Van ’t Lindenhout.49 Op de wekelijkse bijeenkomsten van de Persiskring in 
Amsterdam bijvoorbeeld, werden de dames voorgelezen uit de Kroniek.50 Het wekelijks 
schrijven van deze rubriek viel hem zwaar, schreef Van ’t Lindenhout in 1902. Toch bleef 
hij het volhouden.51 Van ’t Lindenhout schreef snel en soepel, getuige de vele artikelen van 
zijn hand in andere uitgaven van de weesinrichting. De last van deze verplichte wekelijkse 
schrijfexercitie zal hij extra zijn gaan voelen toen hij steeds drukker werd met de weesin-
richting en vanaf de jaren tachtig met steeds meer zaken daarbuiten.
Op de voorpagina van het weekblad stond vaak een stichtelijk artikel uit binnen- of buiten-
land. Soms betrof het een Bijbellezing die Van ’t Lindenhout zelf in de kapel van zijn wees-
inrichting had gehouden.52 Veel andere artikelen waren schriftoverdenkingen, preken en 
toespraken van Duitse, Franse, Engelse of Amerikaanse voorgangers, zoals van Charles Spur-
geon, zijn broer dr. James Archer Spurgeon (1837-1892), Moody en Monod. Naast deze stich-
telijke bijdragen trakteerde Het Oosten zijn lezers op beschouwingen over actuele ontwikke-
lingen, zoals de opkomst van het socialisme en het belang van christelijke volksbibliotheken, 
emigratie, landloperij en bedelarij en niet zelden herinneringen van Van ’t Lindenhout over 
de beginjaren van Neerbosch of een expliciete roep om steun aan de wezenarbeid.53
Ook bevatte het weekblad boekrecensies, berichten over beroepen predikanten in diverse 
protestantse kerkgenootschappen en advertenties. De rubriek met binnenlands nieuws 
handelde veelal over filantropische instellingen en verenigingen. De rubriek met buiten-
landse berichten bevatte nieuws over meer algemene actuele politieke en maatschappe-
lijke ontwikkelingen en niet uitsluitend over zaken die de filantropie betroffen, zoals Van 
’t Lindenhout in 1870 had aangekondigd. Het aantal advertenties nam toe, wat uiteraard 
de inkomsten van de uitgeverij ten goede kwam. Een abonnement kostte f 1,50 per half 
jaar of een dubbeltje per stuk, terwijl een advertentie 10 cent per regel kostte. Die prijzen 
bleven in de periode 1871 tot 1903 ongewijzigd.54 
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10.4 Geïllustreerde tijdschriften
Nog in 1871, het jaar dat de eerste jaargang van Het Oosten verscheen, rolden andere 
uitgaven van Neerbosch’ persen. Ook de opbrengsten daarvan kwamen ten goede aan de 
weesinrichting. Begin jaren tachtig bedroegen die rond de 10.000 gulden per jaar. Om de 
inkomsten uit de drukkerij op dat peil te kunnen houden, moest Van ’t Lindenhout, schreef 
hij in 1882, al zijn “vrijen tijd aan den arbeid voor de pers” wijden.55 Die tijd gebruikte hij 
onder meer voor het voeren van de hoofdredactie over diverse geïllustreerde tijdschrif-
ten.56 Met de uitgave hiervan haakte Van ’t Lindenhout aan bij een nationale trend van 
maandbladuitgaven die zich richtten op het hele gezin, zoals blijkt uit tijdschrifttitels als 
De Huisvriend en Eigen Haard.57 Het eerste geïllustreerde tijdschrift in Nederland was in 
1834 verschenen, maar pas met de welvaartsgroei na 1860 kwam er een grotere markt voor 
dergelijke bladen.58 Dat had alles te maken met de enorme toename van het lezerspubliek 
dankzij een sterke alfabetisering. Aan de grote vraag naar drukwerk kon tegemoetgekomen 
worden door honderden drukkerijen die dankzij nieuwe technieken veel sneller en veel 
meer boeken, vlugschriften, kranten en ook tijdschriften konden fabriceren. Er was als het 
ware sprake van een communicatierevolutie, zoals Dick van Lente dat noemt.59
Geïllustreerde tijdschriften die de weesjongens in Neerbosch maakten, waren het maand-
blad Te Huis. Geïllustreerd Tijdschrift voor het Volk (vanaf 1875) en het maandblad De Vriend 
des Huizes. Tijdschrift voor het Huisgezin (vanaf 1882).60 Aan dit laatste tijdschrift wist 
Van ’t Lindenhout onder meer Eduard Gerdes te verbinden, die destijds furore maakte 
als kinderboekenschrijver en dichter en een tijd lang evangelist was geweest.61 Het laat-

ste nieuwe geïllustreerde tijdschrift van 
Neerbosch verscheen in 1895. Dat was 
het weekblad De Buurman. Geïllustreerd 
Weekblad voor Stad en land. Het verving 
dat jaar de zendingsperiodiek Uit verre 
landen.62 In al deze tijdschriften bleek op 
alle pagina’s het protestants-christelijke 
karakter van de uitgaven. Daarin volgde 
Van ’t Lindenhout het voorbeeld van De 
Katholieke Illustratie, die in 1867 voor 
het eerst was verschenen en de rooms-
katholieke levensbeschouwing uitstraalde 
tot in zijn poriën.63 Een van de populairste 
tijdschriften van de weesinrichting werd 
De Vriend des Huizes, bestemd voor de 
“meer beschaafde kringen onder ons volk”, 
zoals Van ’t Lindenhout stelde.64 Uit een 
dergelijke toevoeging uit 1902, blijkt dat 
Van ’t Lindenhout ook in zijn uitgaven 
rekening hield met het standsbesef in zijn 
achterban. Vanaf 1889 maakte hij door de 
variatie in artikelen het tijdschrift behalve 
voor volwassenen ook geschikt voor 
jongeren. Daarvoor schakelde hij opnieuw 

Met houtgravures als deze, met een afbeelding van 
ondeugende jongens, nam Neerbosch afstand van 
verlichte jeugdliteratuur over Brave Hendriken. 
(Van ’t Lindenhoutmuseum)

Gerdes in, die tot zijn overlijden in 1898 tientallen korte jeugdverhalen voor het tijdschrift 
schreef.65 Naast geschiedverhalen bevatte ook dit blad, evenals andere uitgaven van de 
uitgeverij, artikelen van Moody, oproepen tot het doneren voor een nieuwe uitbreiding van 
Neerbosch, artikelen over Francke en herinneringen van Van ’t Lindenhout, bijvoorbeeld 
aan Budding.66

10.5 De Neerbosch’ Weezen-Almanak en het boekenfonds 
Naast Het Oosten en de geïllustreerde tijdschriften verzorgde Milborn vanaf 1871 ook 
andere uitgaven. Een van de successtories werd Neerbosch’ Weezen-Almanak, die vanaf 1872 
jaarlijks verscheen. Deze almanak leek met zijn kalenders, overzichten van marktdagen 
en waterstanden, van christelijke feestdagen en verjaardagen van het koninklijk huis op 
almanakken die sinds de zestiende eeuw in Nederland werden uitgegeven, zoals de Enkhui-
zer Almanak, en recenter provinciale almanakken als de Geldersche volks-almanak. Van 
’t Lindenhout speelde met de uitgave van een eigen almanak in op wat literatuurhistoricus 
Johannes de ‘almanakkenrage’ van de negentiende eeuw noemt. De rage beleefde zijn 
hoogtepunt rond 1850, toen er meer dan honderd verschillende almanakken verschenen 
waarvan de inhoud vaak bestemd was voor specifieke doelgroepen. Er bestonden literaire 
almanakken met bijdragen van destijds bekende auteurs zoals Bilderdijk en de dichter 

Hendrik Tollens (1780-1856), maar ook 
speciale damesalmanakken.67 Andere 
waren gericht op de jeugd of op ortho-
dox-christelijke kringen. Twee bekende 
almanakken waren de eerder genoemde 
Magdalena en Bethel van de Heldring-
gestichten. Ottho Gerhard Heldring had 
al veel ervaring met de productie van 
almanakken toen deze twee verschenen, 
want hij was van 1835 tot 1845 hoofd-
redacteur geweest van de Geldersche 
volks-almanak.68 Magdalena zou verschij-
nen van 1853 tot 1890 en Bethel van 1863 
tot 1908.69 Beide waren daarmee lange 
tijd rechtstreekse concurrenten van de 
wezenalmanak. 
Inhoudelijk leken Magdalena en de wezen-
almanak op elkaar. Ze bevatten niet 
alleen allebei een jaarverslag van de 
instelling ten bate waarvan ze werden 
uitgegeven, maar naast algemeen-christe-
lijke bijdragen handelden ook veel 
artikelen over respectievelijk prostitutie-
bestrijding (Magdalena) en wezenzorg 
(Neerbosch’ Weezen-Almanak). Een enkele 
auteur, te weten Adama van Scheltema, 
schreef voor beide uitgaven.70 Dat auteurs 

De steendruk die de wezenalmanak van 1891 sierde, werd 
gemaakt door de Haarlemse lithografiefabriek Emrik & 
Binger. (Van ’t Lindenhoutmuseum)
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voor meerdere almanakken schreven was niet uitzonderlijk. Zo werkten de bekende 
schrijfster Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint (1812-1886) en de predikanten Beets 
en Ten Kate voor diverse almanakken. Om hun, waarschijnlijk vaak kosteloos geleverde, 
bijdragen werd door redacties soms verwoed gestreden.71
Vergeleken bij de oplagecijfers van andere almanakken, was die van de wezenalmanak 
enorm hoog. Daaruit sprak een grote populariteit. Van de wezenalmanak van 1872 werden 
er met moeite, schreef Van ’t Lindenhout, 5.100 exemplaren verkocht, maar zeven jaar 
later waren het er al 45.000.72 Magdalena, schat Johannes, had een oplage van rond de 
vijfhonderd en de nationaal bekende Gelderse volks-almanak van Heldring had bij diens 
afscheid als hoofdredacteur in 1845 een oplage van 1.500 exemplaren.73 Slechts enkele 
almanakken, zoals de Enkhuizer Almanak en de Rotterdamsche Almanak, overstegen de hoge 
oplagecijfers van de wezenalmanak, toont een overzicht van Sitvast. Beide almanakken 
hadden in 1880 een oplage van 152.000 exemplaren.74 Maar vergeleken met verwante alma-
nakken als die van Heldring was de oplage van de wezenalmanak exceptioneel hoog. 
Een verklaring zal liggen in het feit dat de opbrengsten ervan voor een sympathiek doel 
waren bestemd: de wezenzorg in Neerbosch zelf, zoals ook in recensies werd vermeld.75 
Daarnaast was de prijs bescheiden. In 1880 koste de wezenalmanak voor 1881 25 cent, 
waarmee die zich wat prijsstelling betreft aan de onderkant van de markt bevond.76 De 
diverse uitvoeringen van de Geldersche volks-almanak, met prijzen tussen de 75 cent en de 
1,25 gulden, bevonden zich aan de bovenkant van de markt. De prijsstelling had alles te 
maken met de doelgroep waarop een almanak zich richtte. Die van 1 gulden of duurder 
waren bestemd voor de hogere standen, die van een kwartje of lager voor het eenvou-

dige volk.77 
Evenals van de meeste andere almanak-
ken, nam ook de oplage van de wezenal-
manak tegen het einde van de eeuw af, 
maar dat gebeurde veel later en minder 
snel. In de jaren tachtig was de uitgave 
van de meeste almanakken al stopgezet. 
Volgens Sitvast was dat omdat ze het in 
populariteit aflegden tegen goedkope, 
populaire boeken en de opkomst van 
kranten en tijdschriften. Die konden veel 
actuelere informatie aanbieden dan de 
snel verouderde almanakken, die eens 
per jaar verschenen.78 Toch bedroeg de 
oplage van de wezenalmanak in 1886 
nog veertigduizend exemplaren, om pas 
begin jaren negentig te dalen tot 23.000 
en zevenduizend in 1902.79 Die daling 
werd deels veroorzaakt door de uitgave 
sinds 1887 van een afzonderlijke Alma-
nak voor de Jeugd, waarvan de oplage 
in 1902 ook zevenduizend exemplaren 
bedroeg.80 Een andere oorzaak van de 

Eduard Gerdes, auteur van jeugdboeken en van bijdragen 
voor Neerbosch’ tijdschriften. 
(Wezenalmanak 1892; Van ’t Lindenhoutmuseum)

dalende oplage van de wezenalmanak was de stijgende populariteit van scheurkalenders.81 
Ook daarvan kreeg Neerbosch zijn eigen variant. De Neerbosch’ Scheurkalender verscheen 
voor het eerst in 1883 in een oplage van achtduizend exemplaren, maar in 1902 was de 
oplage gestegen tot 19.000.82
De vormgeving van de wezenalmanak was aanvankelijk zeer eenvoudig. Er werden nauwe-
lijks illustraties in gebruikt, zodat Milborn relatief goedkoop kon werken omdat hij het 
drukken afkon met maar een drukgang met in lood gegoten letters. Vanaf de jaren tachtig 
bevatten de wezenalmanak en de tijdschriften steeds meer illustraties. Daarvoor werden 
houtgravures gebruikt. De houtgravuretechniek was een op het eind van de achttiende 
eeuw ontwikkelde hoogdruktechniek die uitermate geschikt was voor massaproducties als 
tijdschriften en almanakken. In de negentiende eeuw nam deze druktechniek een grote 
vlucht, onder meer omdat ze gelijktijdig tussen de tekst met de letters in een drukgang 
konden worden gedrukt. Na 1860 konden houtgravures bovendien worden gecombineerd 
met fotografische technieken. Die laatste technieken waren vooral geschikt voor portret-
ten en afbeeldingen van gebouwen, al waren die afbeeldingen van mindere kwaliteit dan 
de houtgravures.83
In Neerbosch werden geen houtgravures gemaakt en tot het eind van de jaren tachtig ook 
geen fotografische technieken gebruikt. Het maken van beelddragers op beide wijzen was 
te duur. Zowel houtgravures als op hout geprojecteerde afbeeldingen moesten namelijk 
door geschoolde graveurs worden uitgesneden. Pas dan kwamen de te drukken onderdelen 
van tekeningen en foto’s hoger te liggen, zodat die te gebruiken waren voor hoogdruk. 
In plaats van zelf houtgravures te laten maken, werd in veel Nederlandse boeken en 
tijdschriften werk van buitenlandse ontwerpers gebruikt.84 Daarvoor werden goedko-
pere replica’s van de afbeeldingen aangeschaft, zogenaamde clichés. Deze clichés werden 
internationaal levendig verhandeld tussen drukkerijen, waaronder die van Neerbosch en 
de uitgever van De Katholieke Illustratie.85 
Een goedkopere productietechniek voor illustraties, de zogenoemde lithografie, won vanaf 
1840 snel terrein ten koste van de houtgravure. Lithografie was de eerste vlakdrukme-
thode, gebaseerd op het afstoten van water en vet. De illustraties waren er veel sneller 
mee vorm te geven omdat die niet gegraveerd hoefden te worden, maar rechtstreeks op de 
drukvorm konden worden getekend. Wel verliep het drukprocedé veel langzamer dan de 
traditionele hoogdruk, omdat er zware, poreuze stenen voor werden gebruikt.
Lithografie vereiste bij het drukken een afzonderlijke drukgang omdat vlakdruk en hoog-
druk niet te combineren waren tijdens het drukken. Daarnaast vereiste lithografie een 
betere kwaliteit papier. Daarom werd lithografie vooral gebruikt voor kleurenillustraties 
op afzonderlijk te bedrukken bladzijden, bestemd voor illustraties die zich in kwaliteit 
dienden te onderscheiden.86 Zo werden voor Neerbosch vanaf 1881 op bestelling steen-
drukken gemaakt die de voorkant van wezenalmanakken moesten sieren.87 Daarvoor 
werden internationaal gerenommeerde lithografen ingeschakeld, zoals die van de Neder-
landse lithografiefabrieken Emrik & Binger en L. van Leer & Co.88 Aan de vormgeving van 
almanakken, en dan vooral aan de omslagen, schonk de drukkerij veel aandacht omdat 
een mooie voorkant de verkoop zou kunnen stimuleren.89
Dankzij de verbetering van zowel de graveertechniek van houtgravures als de lithografie 
telde ook het binnenwerk van wezenalmanakken vanaf de jaren tachtig steeds meer en 
mooiere illustraties. Dat waren zowel kleuren- als zwart-wit-illustraties. Begin jaren tach-
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tig werd ook de reproductietechniek voor foto’s sterk verbeterd door de uitvinding van 
het rasterprocedé in Amerika.90 Vanaf 1890 bevatte Neerbosch’ wezenalmanak fotoafbeel-
dingen die met behulp van dit rasterprocedé waren gemaakt. Het gebruik van clichés van 
houtgravures in de jaren tachtig en van rasterclichés van foto’s vanaf 1890, laat zien dat 
Neerbosch’ drukkerij nieuwe technische ontwikkelingen toepaste en dat de opleiding van 
de leerjongens bij de tijd was.
Het eerste deel van de wezenalmanak bevatte steeds een Bijbelleesrooster, het jaarverslag 
van de weesinrichting over het afgelopen boekjaar, de namen van kinderen die waren 
opgenomen in Neerbosch en die de inrichting hadden verlaten (tot 1884) evenals de 
namen van de jongens met daarbij vermeld welke opleiding ze volgden. Het tweede deel 
van de wezenalmanakken, het zogenaamde ‘mengelwerk’ dat in elke almanak van welke 
uitgever dan ook stond, bevatte veelal religieuze overdenkingen, gedichten, in memoriams 
van bekende Neerboschvrienden en soms van medewerkers, korte stichtelijke jeugdverha-
len en soms korte verhaaltjes over Neerbosch en over de ellendige toestand van weeskin-
deren. Vaak stond daarin het door de Romantiek beïnvloedde ideaal van de moederliefde 
centraal.91 In de wezenalmanak van 1885 stond bijvoorbeeld het gedicht ‘Het weesje bij 
moeders lijk’ en in die van 1890 stond het gedicht ‘Het verlaten weesje’.92 Hoogstaande 
dichtwerken zijn het niet en dat geldt ook voor de meeste andere literaire bijdragen. Dat 
was ook niet het streven van Van ’t Lindenhout. Evenals in zijn andere initiatieven stond 
in de wezenalmanak de aandacht voor wezen centraal, gecombineerd met het op eenvou-
dige wijze vertellen van het evangelie. Dat laatste was ook het geval in Magdalena, maar 
het literaire niveau van die almanak was hoger. De wezenalmanak deed op dat punt dan 
ook onder voor Magdalena.93

De uitgeverij bouwde tot 1902 ook een bescheiden boekenfonds op van enkele honderden 
boeken. In 1885 telde de catalogus van de uitgeverij 220 verschillende uitgaven, waaronder 
ruim tweehonderd boeken. In 1895 waren er 215 boeken en 43 verschillende muziekuit-
gaven. Stuk voor stuk droegen die een orthodox-protestantse boodschap uit.94 De genres 
varieerden van romans, avonturenboeken met historische setting en biografieën van 
geloofshelden tot memoires en dichtbundels, en godsdienstige overdenkingen van buiten-
landse auteurs.95 Ook de boeken van Van ’t Lindenhout zelf werden er uitgegeven, zoals 
zijn eerste, enigszins autobiografische Het is maar een boerenlummel. Dat boek verscheen 
ook als feuilleton, onder meer in Duitse vertaling in de, zoals Van ’t Lindenhout die 
noemt, “Algemeene Zwitsersche Zeitung”.96 Een bekend boek van Neerbosch’ uitgeverij werd 
het kloeke, 490 pagina’s dikke Christelijke philantropie in Nederland van Eduard Gerdes.

Jeugdliteratuur
Een belangrijk segment van Neerbosch’ boekenfonds bestond uit protestants-christelijke 
jeugdboeken en -tijdschriften. De uitgave daarvan paste bij de sterke groei van het aantal 
titels op dat terrein sinds het midden van de negentiende eeuw. Dat was een ontwikkeling 
die al eerder in Engeland was ingezet en waardoor kinderliteratuur van een product voor 
de elite zich ontwikkelde tot een massaproduct voor de lagere standen.97 In deze jeugd-
literatuur ontstonden verschillende genres. In avonturenboeken, historische verhalen, 
reisverhalen, maar ook dierenfabels en sprookjes werd een eigen belevingswereld voor 
kinderen gecreëerd. Het doel daarvan was dat kinderen konden lezen voor de ontspanning 

en niet alleen om te leren. Ook daarmee deed de Romantiek zijn invloed gelden. Tegelijk 
werden in deze boeken, meer dan voorheen, realistischer personages ten tonele gevoerd 
die zowel over goede als slechte eigenschappen beschikten. Dat nam niet weg dat in de 
kinderliteratuur nog steeds het morele aspect centraal stond, maar dat gebeurde niet meer 
in de vorm van personificaties van morele deugden of ondeugden, zoals dat tijdens de 
Verlichting het geval was geweest.98
In Nederland vervulde het Reveil een belangrijke rol in het ontstaan van deze door de 
Romantiek beïnvloede kinderliteratuur. Het betrof vaak fictie waarin een geromantiseerd 
beeld werd gecreëerd rond onder meer sterfbedden, bekeringen en geloofsvertrouwen. 
Christelijke deugden als je vijanden liefhebben, het verlangen om Gods wil te doen, maar 
ook tevreden zijn met je lot en zondebesef, stonden daarin centraal.99 In deze boeken speel-
den niet langer nieuwsgierige, brave kinderen de hoofdrol, zoals in veel kinderboeken waarin 
het Verlichtingsideaal uit de achttiende eeuw naar voren kwam. Vanaf 1870 ontstond een 
nieuw genre kinderliteratuur met aandacht voor actuele vraagstukken, zoals sociale proble-
matiek en armoede. Kinderen, vooral meisjes, werd in deze boeken geleerd zich vanwege 
hun christenplicht in te zetten voor armen. Jongens werden in de verhalen gewaarschuwd 
voor luiheid, geldverspilling en de verwoestende werking van drank. Gewetensvorming en 
de innerlijke overtuiging dat ze zich deugdzaam moesten gedragen, bijvoorbeeld door zich 
voor arme wezen in te zetten, werden daarbij van groot belang geacht.100 De invloed van dit 
pedagogische ideaal in kinderboeken van na 1870 kan een van de verklaringen zijn voor de 
populariteit van Neerbosch en van de jeugdliteratuur van de weesinrichting.
Zoals bleek uit de beschrijving van opvoedkundige gedachten van De Liefde, Heldring en 
Van ’t Lindenhout in de hoofdstukken 3 en 6, vervulden (Bijbel)verhalen voor orthodoxe 
protestanten een belangrijke rol in de geloofsopvoeding. Een kinderverhaal was voor hen 
geslaagd wanneer het een realistisch beeld van de werkelijkheid schetste, ook wanneer 
het een fictief verhaal was. Daarom waren verhalen over ondeugende kinderen tot op 
zekere hoogte geoorloofd, maar werden sprookjes niet gewaardeerd. Geschiedenisverha-
len, boeken over de natuur en vooral Bijbelverhalen werden veel meer geschikt geacht om 
kinderen op te voeden en te onderwijzen.101
Een ander kenmerkend aspect van kinderliteratuur uit Reveilkringen, was dat er een 
genuanceerder beeld werd geschetst van de oorzaken en gevolgen van armoede dan in veel 
andere kinderboeken. Het denkbeeld dat armoede niet slechts de schuld van de armen zelf 
was, kwam binnen het Reveil al in de jaren twintig op in navolging van Engelse geestver-
wanten.102 Een van de eersten die op die manier armoede beschreef, was Jan de Liefde. Hij 
was een van de eerste en meest invloedrijke protestants-christelijke auteurs van kinder-
boeken.103 Met zijn werk speelde De Liefde als eerste in op de groeiende vraag naar derge-
lijke leer- en leesboeken binnen het opkomende protestants-christelijke onderwijs.104 
Zijn voorbeeld stimuleerde enkele van zijn leerlingen om ook kinderverhalen te schrijven, 
onder wie Eduard Gerdes en Albertus Hardenberg. Beiden waren in de jaren vijftig door 
De Liefde opgeleid tot evangelist in diens evangelistenschool Bethanië in Amsterdam.105 
Hardenberg was in 1864 voorganger van de vrij-evangelische gemeente in Amsterdam 
geworden als opvolger van De Liefde. Na zijn komst naar Neerbosch in de jaren zeventig 
was hij tot aan zijn overlijden in 1880 corrector aan de drukkerij.106 Met de bijdragen van 
beide auteurs aan Neerbosch’ publicaties, had het werk van De Liefde indirect invloed op 
de jeugdliteratuur van de uitgeverij.
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In 1873 rolde het tijdschrift Oud en Nieuw. Tijdschrift voor Neerlands Jeugd van de persen 
in Nijmegen, evenals de Almanak voor de Jeugd specifiek bestemd voor een jong lezerspu-
bliek. Aan de laatste publicatie werkte naast Gerdes ook de onderwijzer Johannes Hendri-
kus van Linschoten (1838-1882) mee. Daarnaast schreven de Neerbosscher onderwijzer 
Jasper Goes en ook Albertus Hardenberg voor de Almanak voor de Jeugd. Bij Hardenbergs 
komst uit Amsterdam naar Neerbosch, had Van ’t Lindenhout afgesproken dat de oud-
evangelist geregeld bijdragen zou leveren voor diverse uitgaven van de uitgeverij.107
Met de uitgave van jeugdtijdschriften en de -boeken, en ook van leer- en studieboeken 
voor geschiedenis- en godsdienstonderwijs, kwam de uitgeverij tegemoet aan de snel 
groeiende vraag binnen het protestants-christelijke onderwijs en van zondagsscho-
len. Evenals de kinderliteratuur uit het Reveil waren deze uitgaven gericht op de lagere 
burgerstand, zowel wat inhoud als prijsstelling betreft; veel jeugdboeken, onder meer 
van Hardenberg en Gerdes, varieerden in prijs van 15 tot 45 cent.108 De belangrijkste 
thema’s daarin waren geloofsvertrouwen en christelijke deugden. Die kwamen tot uiting 
in roerende scènes rond sterfbedden en de bekering van kinderen. De aandacht daarvoor 
kwam vooral vanaf 1860 op onder invloed van het methodisme. Ook binnen Oud en Nieuw 
vonden dergelijke sfeertekeningen ingang.109 Daarnaast waren favoriete thema’s het 
liefhebben van vijanden, het verlangen om te leven naar Gods wil en de noodzaak van een 
diep zondebesef. Het doel van deze moralistische jeugdliteratuur was het beïnvloeden van 
de gedachtewereld van de kinderen en daarmee het stimuleren van hun geloofsleven.110
Volgens Rietveld-Van Wingerden konden auteurs als De Liefde, Gerdes en ook Van 
’t Lindenhout een genuanceerd beeld van armen schetsen doordat ze dankzij hun evan-
gelisatiewerk in achterbuurten (De Liefde en Gerdes) of hun werk onder de wezen (Van 
’t Lindenhout), goed op de hoogte waren van de problemen die onder hen speelden.111 In 
hun verhalen stonden vaak armen centraal en vervulden vrome armen een geromanti-
seerde heldenrol.112 Soms was in de verhalen sprake van een bekering of een bijzondere 
redding van een kind. Daarin toonde zich de invloed van het methodisme, waarin vanaf 
1860 veel nadruk lag op gebedsverhoring. In het laatste kwart van de negentiende eeuw 
groeide vanuit gereformeerde kring weerstand tegen dergelijke geromantiseerde verhalen. 
Die zouden ingaan tegen het geloof dat bekering een bewuste keuze vroeg en voor het 
maken van die keuze waren kinderen nog te klein.113 In de uitgaven van Neerbosch bleven 
werken van Gerdes nog tot in de twintigste eeuw de toon aangeven, zo blijkt uit het over-
zicht van het fonds van de uitgeverij.114

10.6 De muziekdrukkerij
Behalve door periodieken en boeken, werd Neerbosch vanaf de jaren zeventig bekend 
door de muziekstukken die haar drukkerij uitbracht. De eerste muziekuitgave die Milborn 
verzorgde, in 1872, was een lied ter gelegenheid van de 300-jarige herdenking van de 
inname van Den Briel op 1 april 1572. Volgens Van ’t Lindenhout werden er binnen een 
maand een half miljoen exemplaren van verkocht.115 Ook andere uitgaven, zoals de zang-
bundel Zingt den Heer, werden een succes. Van deze bundel werden tienduizend exem-
plaren verkocht.116 Dit succes bracht Milborn en Van ’t Lindenhout ertoe om in 1875 een 
afzonderlijke muziekdrukkerij op te zetten. Het betrof een afdeling van de drukkerij die 
zich specialiseerde in het drukken van “koraal en figuraal muziek”.117 In die aanduiding 
komt tot uiting dat de muziekdrukkerij inspeelde op ontwikkelingen binnen de buitenker-

kelijke protestants-christelijke liederencultuur van de negentiende eeuw. ‘Koraal’ duidde 
in de negentiende eeuw namelijk op het traditionele kerklied dat sinds de zeventiende 
eeuw op hele noten werd gezongen en begeleid werd met een akkoord per noot. ‘Figuraal’ 
duidde op het nieuwe, ritmische, beweeglijker lied. Vaak werden daarbij zogenaamde 
‘melisma’s’ gebruikt, wat betekent dat een enkele lettergreep werd gezongen op verschil-
lende noten, terwijl die door een akkoord werd ondersteund.118 Dit zogenaamde ‘ritmische 
zingen’ werd aan het einde van de negentiende eeuw bepleit door moderne protestanten. 
Zij wilden graag dat in kerkdiensten het zingen op hele noten werd vervangen door het 
meer ritmisch zingen. Binnen de orthodox-protestantse achterban van Neerbosch, bleven 
de meesten vasthouden aan het zingen op hele noten in de kerkdiensten. Wel accepteer-
den ze het ritmische zingen buiten de kerkelijke liturgie.119

10.6.1 Neerbosch’ Zangen
Onder de ritmische, vaak meerstemmige figurale muziek vielen de vertaalde Amerikaanse 
opwekkingsliederen, of gospel songs of gospel hymns, zoals ze in Amerika heetten. Dat de 
naam van Neerbosch vanaf het einde van de jaren zeventig zowel door de achterban als de 
buitenwacht aan deze muziek werd verbonden, dankte de weesinrichting aan het succes 
van de Neerbosch’ Zangen. Verschillende daarvan waren vertaalde gospel hymns of Neder-
landse teksten op gospelmelodieën. De centrale boodschap van veel gospel hymns als ‘Mijn 
zalig thuis’ en ‘Mijn verlosser’ was de overwinning van ‘Koning Jezus’, die zondaars redde, 
de goddeloze wereld overwon en rust gaf aan de gelovige.120 
Het was Adama van Scheltema die in de jaren zestig onder de indruk was geraakt van 
Amerikaanse opwekkingsliederen en die in Nederland introduceerde. Hij was de eerste 
vertaler van deze gospel songs, die vaak – naar de zanger-evangelist Ira Sankey – werden 
aangeduid als Sankey-liederen, en die in orthodox-protestantse kringen snel populair 
werden. Veel van deze liederen waren overigens niet door Sankey zelf geschreven, maar 
door landgenoten van hem, zoals de zanger-evangelisten Philip Paul Bliss (1838-1876) en 
Philip Phillips.121 De laatste trad in 1883 ook op in de weesinrichting. In de weken daarna 
bezocht hij diverse plaatsen in Nederland voor optredens ten bate van de bouw van een 
nieuw weeshuis in Neerbosch.122
Het hoogtepunt van de populariteit van de gospel songs viel samen met de invloed van de 
Brightonbeweging in de laatste decennia van de negentiende eeuw.123 Volgens de musico-
loog Smelik dankten de liederen hun acceptatie allereerst aan de algemene protestants-
christelijke geloofswaarheden die erin werden bezongen en die in vrijwel alle protestantse 
gemeenten werden onderschreven.124 Vanaf de jaren negentig daalde de populariteit 
van de gospel songs. Volgens Smelik kwam dat vooral doordat het nieuwe eraf was en 
de aandacht voor de Angelsaksische revivals afnam.125 De bloeiperiode ervan was in de 
jaren daarvoor samengevallen met de opkomst van Neerbosch en is een van de verkla-
ringen voor de groei van de muziekdrukkerij van de weesinrichting in de jaren zeventig 
en tachtig.

Adama van Scheltema schreef zijn liederen voor evangelisatiedoeleinden en ter bevorde-
ring van de christelijke volkszang. “Volkszang, meer dan iets anders, is een peilschaal voor 
’t volksleven”, meende hij, “gelijk het op de eene plaats het leven bij en onder den invloed 
der kroeg verraadt, zoo is het elders niet minder bewijs van een leven nabij God en onder 
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de leiding van zijn Woord”, schreef deze geheelonthouder.126 Het bevorderen van de chris-
telijke volkszang was volgens hem alleen mogelijk wanneer de muziek niet te ingewikkeld 
was om te zingen. Zang had volgens de predikant namelijk niet tot doel om verheven 
muziek ten gehore te brengen, maar om de Goede Boodschap te laten klinken. Hoge esthe-
tische idealen waren daarbij misplaatst in een land als Nederland, waar zoveel mensen 
in geestelijke armoede leefden. Deze muzikale evangelisatiedoelstelling van Adama van 
Scheltema sloot naadloos aan bij die van Van ’t Lindenhout. Ook hij stelde als evangelist 
en weeshuisdirecteur in al zijn werk het evangelie centraal.
Op aanraden van Van ’t Lindenhout maakte Adama van Scheltema van Neerbosch’ Zangen 
een “jaarboek voor het christelijk volkslied”.127 Maandelijks vervaardigde hij nieuwe 
gezangen waar in 1880 ongeveer 1.400 mensen een abonnement op hadden. Na een jaar 
werden de afleveringen gebundeld.128 Van de eerste bundel Neerbosch’ Zangen was de 
oplage van 4.500 exemplaren binnen twee jaar uitverkocht en van de tweede bundel waren 
er binnen één jaar 2.400 over de toonbank gegaan.129 In 1895, bij de 80ste verjaardag van 
de dichter, waren er door de weesinrichting al 117.000 bundels met liederen van zijn hand 
verkocht.130 Bijzonder aan Neerbosch’ zangbundels was het grote aantal liederen dat ze 
bevatten en de enorme populariteit ervan en niet zozeer het feit dat de weesinrichting 
over eigen zangbundels beschikte. Ook andere weeshuizen en instellingen, zoals de instel-
lingen in Zetten met Piersons Vluchtheuvel gezangen, hadden hun eigen liedbundels.131 
Neerbosch’ zangen werden, soms meerstemmig, gezongen tijdens bijeenkomsten van 
zondagsscholen en christelijke jongelingsverenigingen, blijkt uit krantenverslagen.132 
Wanneer er een honderdtal was verschenen, werden die samengevoegd in een zangbundel.
Adama van Scheltema streefde naar een afwisselende samenstelling in de bundels. 
Daarom bevatte Neerbosch’ Zangen, volgens hem, “naast het vroolijke feestlied de ernstige 
zang van César Malan, naast het vaderlandsche volkslied, het statige koraal”.133 Het was 
Arie Sneep die geschikte melodieën aanreikte, waarna Adama van Scheltema die van 
nieuwe teksten voorzag.134 Die melodieën kwamen niet alleen uit Amerika, maar ook uit 
Duitsland, het land waar de Nederlandse muziekcultuur in de negentiende eeuw sterk op 
was gericht.135 Enkele liederen schreef Adama van Scheltema speciaal voor de wezen van 
Neerbosch, waaronder een feestlied voor het jaarfeest van 1878 en ook het zogenoemde 
Neerbosch’ volkslied. Daarvoor had Sneep de wijs aangeleverd van een Duits volksliedje 
dat vierstemmig kon worden gezongen.136 Uiteindelijk verschenen er zes jaargangen van 
Neerbosch’ Zangen waarvan vijf met honderd en een met negentig liederen. Daarna volg-
den dunnere bundels met bloemlezingen van de meest populaire liederen.137

10.6.2 Protestantse liedcultuur en de muziekdrukkerij
Met Neerbosch’ Zangen en andere muziekuitgaven zoals de Harpe Zions van César Malan, 
liftte Neerbosch mee met de toenemende aandacht voor zang en muziek in de negen-
tiende eeuw. Die ontwikkeling vond ook plaats in protestants Nederland. Die viel samen 
met de opkomst van het volkslied, waarvan de Amsterdamse arts en hygiënist Pieter 
Jan Heije (1809-1876) de verpersoonlijking is geworden met zijn liederen over Piet Hein, 
Michiel de Ruyter en Sinterklaas.138 Zoals in het hoofdstuk over het onderwijs al bleek, 
werd zang in de negentiende eeuw gezien als een belangrijk opvoedingsinstrument. Onder 
meer het Nut, waar Heije een vooraanstaand lid van was, stimuleerde de volkszang door 
het dichten te stimuleren van begrijpelijke Nederlandse liederen op nieuwe, eenvoudige 

melodieën. Ook kwam er in de eerste helft van de negentiende eeuw aandacht voor profes-
sioneel muziekonderwijs, dat behalve op steun van het Nut ook op die van Willem I mocht 
rekenen. Het leidde tot de oprichting van conservatoria en muziekscholen die aan de basis 
stonden van een burgerlijk cultureel muziekleven.139 Met zang werd in de negentiende 
eeuw ook steeds vaker uiting gegeven aan een cultureel nationalisme, zoals blijkt uit de 
heruitgave van Valerius’ gedenck-clank uit 1626 in 1871 en het ontstaan van een muziekre-
pertoire waarin het nationaal verleden werd bezongen.140
Veel orthodoxe protestanten hadden wel veel op met het nationale verleden, maar niet 
met muziekfeesten die door het Nut werden georganiseerd. Tot hun ongenoegen werd 
daar bijvoorbeeld Mozarts Requiem uitgevoerd, een katholieke mis die zij niet konden 
waarderen. Ook Reveilmannen als Capadose en Groen van Prinsterer hadden bezwaren 
tegen muziekfeesten omdat ze te werelds zouden zijn.141 Binnen orthodox-protestantse 
kringen ontwikkelde zich een eigen zangcultuur, beïnvloed door Duitse en Franse liede-
ren en in mindere mate door Engelse.142 Zoals gezegd kwamen daar in de jaren zeventig 
onder invloed van Moody en Sankey en van Brighton de Amerikaanse gospel hymns bij. 
Het zingen van deze liederen was voor de meeste protestanten hun belangrijkste muzikale 
activiteit – naast het zingen van psalmen in kerkdiensten. Bezoeken aan concerten en 
andere culturele uitingen waren niet gangbaar. Ten eerste gold daarvoor een geloofsar-
gument: in dergelijke wereldse muziekuitingen zouden de mens en zijn zonden worden 
bewierookt. Daarnaast was het bezoeken van concerten voor velen simpelweg te duur. Het 
zingen van stichtelijke liederen, thuis of op een protestants-christelijke zangvereniging, 
was dan ook een prima alternatief voor muziekminnaars.143

Grafiek 10.2  De ontwikkeling van het aantal leerlingen in de wezendrukkerij van 1874 tot en mei 1905159
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Zingen groeide in het laatste kwart van de negentiende eeuw uit tot een populaire 
vrijetijdsbesteding, ook onder protestanten. Volgens Van ’t Lindenhout dankten diverse 
christelijke zangverenigingen hun bestaan zelfs rechtstreeks aan de invloed van de Neer-
bosch’ Zangen en aan optredens van het Neerbosch’ zangkoor.144 Een dergelijk rechtstreeks 
verband valt moeilijk aan te tonen, maar dankzij de forse groei van het aantal zangvereni-
gingen kon in 1886 in ieder geval wel de Bond van Christelijke Zang- en Oratoriumvereni-
gingen worden opgericht. In 1896 telde deze zangbond al 196 verenigingen, samen goed 
voor 6400 leden.145
Naast opwekkingsliederen bleef Neerbosch ook klassieke kerkmuziek uitgeven. Daar 
bestond een nog grotere markt voor dan voor opwekkingsliederen. Binnen sommige 
kringen binnen het Nederlandse protestantisme bestond namelijk weerstand tegen deze 
liederen. Muziek en tekst zouden niet bij elkaar passen. Over zondevergeving, bijvoor-
beeld, zou je niet moeten zingen op de vrolijke melodie van een wals, zoals bij sommige 
opwekkingsliederen gebeurde.146 Vandaar dat de muziekdrukkerij van Neerbosch ook 
veel zangbundels uitgaf met nieuwe liederen die op traditionele psalmmelodieën konden 
worden gezongen. Dat het slechts bekende, geliefde melodieën betrof, zoals die van psalm 
25 of psalm 42, was belangrijk omdat in de negentiende eeuw veel psalmmelodieën niet 
populair waren vanwege de moeilijke wijs.147
Ook op de door het methodisme beïnvloede teksten van opwekkingsliederen werd kritiek 
geuit. Die zouden volgens orthodox-protestanten te oppervlakkig zijn en leerstellig niet 
zuiver op de graad waar ze de algemene verzoening leerden in plaats van de uitverkiezing.148 
Met groot succes verkocht Neerbosch goedkope psalmboekjes die in vijf drukken een oplage 
bereikten van rond de honderdduizend exemplaren. Die vonden hun weg vooral richting 
zondagsscholen. Van ’t Lindenhout besefte dat zijn instelling zich met deze uitgaven in een 
competitieve markt begaf. In 1889 constateerde hij tevreden: “Niettegenstaande de concur-
rentie van deze uitgave van psalmboekjes met die der weezendrukkerij zoozeer is toegeno-
men, worden Neerbosch’ Psalmboekjes toch wekelijks bij honderdtallen gevraagd.”149 
Het aantal uitgaven nam in de jaren negentig sterk toe. In een speciale bijlage bij Het 
Oosten uit 1902 stonden over een volle pagina uitgaven van de muziekuitgeverij aange-
prezen en er verschenen steeds nieuwe liedbundels en herdrukken van bestaande.150 Eind 
1902 constateerde Van ’t Lindenhout over Neerbosch’ liederen dat ze zelfs “door zieken 
en stervenden, al was het soms fluisterend”, werden gezongen.151 “Duizenden exemplaren 
van deze liederen zijn gedurende den herfst besteld en verzonden, ook naar streken in het 
buitenland, waar Hollanders wonen. Op deze wijze is en blijft Neerbosch’ Weesinrichting 
een middelpunt van Evangelisatie.”152 Daar was het Van ’t Lindenhout uiteindelijk toch 
om te doen.

10.7 Groei van de ambachtsopleidingen op de drukkerij  
De snelgroeiende (muziek)drukkerij leverde steeds meer werk op voor steeds meer 
leerjongens die er in ongeveer vier á vijf jaar tijd hun opleiding kregen, maar waarvoor 
ze geen officieel diploma kregen.153 Die groei blijkt uit de steeds langere lijsten zetters-, 
drukkers- en boekbindersleerlingen die in de wezenalmanakken werden vermeld. In 1871 
had Milborn zijn eerste leerling, in 1882 werkten er 41 leerlingen in diverse ambachtsop-
leidingen en in 1896 waren er 22 boekbinders, 11 snelpersdrukkers en 43 letterzetters – in 
totaal 76 jongens – in opleiding. Zolang de drukkerij in de stad gevestigd was, vertrokken 

de jongens elke maandagmorgen richting Nijmegen, bleven daar dan tot zaterdagmid-
dag en liepen dan weer terug naar Neerbosch om daar de zaterdagavond en de zondag 
door te brengen.154 Maar het oude weeshuis aan de Lange Brouwerstraat werd steeds 
meer in beslag genomen door de drukkerij van Milborn. Samen met de moeilijkheid dat 
de jongens steeds heen en weer moesten reizen tussen Neerbosch en de Lange Brouwer-
straat, vormde het ruimtegebrek begin jaren tachtig twee goede redenen om een deel van 
de drukkerij naar Neerbosch te verhuizen.155
Verdere groei van de drukkerij, de verwachting dat die nog wel even zou aanhouden en de 
kans verdere kosten te besparen, deden Van ’t Lindenhout en het bestuur van Neerbosch 
begin jaren negentig besluiten om een geheel nieuwe, grotere drukkerij te bouwen op het 
terrein van de weesinrichting. De nieuwe drukkerij en binderij, volgens Van ’t Linden-
hout volledig bekostigd uit de winsten die op de uitgaven van Neerbosch waren gemaakt, 
werden in 1892 opgeleverd.156 Hier leerden de jongens werken met de modernste machi-
nes. Ze hoefden bijvoorbeeld de snelpersen niet langer met de hand te bedienen, maar 
leerden daarvoor de nieuwe stoommachine te gebruiken.157 Dat de jongens met moderne 
machines konden blijven werken, kwam ook doordat de drukkerij vanaf het begin winst-
gevend was. Naast de nieuwe drukkerij konden uit de winst ook nieuwe lettersoorten, 
snelpersen en machines voor de boekbinderij worden bekostigd.158

De snelpersdrukkerij
De groei van de drukkerij uitte zich vanaf de jaren zeventig allereerst in de aanschaf van 
steeds grotere en duurdere sneldrukpersen. Snelpersen waren aan het begin van de 

Jongens die opgeleid werden tot snelpersdrukker en tot letterzetter samen met ‘baas’ Louwerse. 
(Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)
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negentiende eeuw ontwikkeld in Engeland. In 1853 werd de eerste in Nederland in gebruik 
genomen.160 Bij een snelpers wordt gebruik gemaakt van platte drukvormen met daarop 
de beelddragers in spiegelbeeld gezet. Daar kwam een ronde tegendrukcilinder tegenaan 
met daartussen het papier. In plaats van de maximaal zeshonderd afdrukken per uur van 
de handpers, drukte een snelpers met gemak het dubbele aantal.161 Dat de drukkerij van 
Neerbosch snelpersen aanschafte, mag bijzonder heten in een tijd waarin het hoofdzake-
lijk grote drukkerijen waren die zich dergelijke machines konden veroorloven. De aanschaf 
van een snelpers vergde in die tijd volgens De Wit de forse investering van rond de 2.000 
gulden.162 Dat is wel een heel voorzichtige schatting, want Neerbosch’ drukkerij beschikte 
over een aantal Duitse snelpersen waarvan er een met een aanschafprijs van ongeveer 
7.080 gulden ruim drie keer zoveel had gekost.163
Het voordeel van de aanschaf van moderne snelpersen was dat de jongens van Neerbosch 
goede kansen behielden op de snel groeiende arbeidsmarkt voor drukkers. De eerste snel-
persen die Milborn aanschafte, werden door jongens nog aangedreven door aan een vlieg-
wiel te draaien. Dat was werk dat ook in grote drukkerijen in die tijd vaak door kinderen 
werd verricht.164 Het bedienen van de pers zelf was gespecialiseerd werk. Daarom nam 
Milborn in 1871 een geschoolde snelpersdrukker in dienst om vervolgens jongens in dat 
vak te kunnen opleiden.165 In 1885 stonden er al zeven snelpersen en 11 andere machines 
die nodig waren om het drukkers-, letterzetters- of boekdrukvak te leren, “zoals pletper-
sen, snij-, snoei-, carton- en perforeermachines”.166 Omstreeks de eeuwwisseling telde 
de drukkerij tien snelpersen, waarvan een aantal werd aangedreven door een stoom-
machine.167 Daarmee ging de drukkerij mee in de snelle technische ontwikkeling die de 
drukkerijbranche in de tweede helft van de negentiende eeuw doormaakte.168

De drukkerij en letterzetterij van Neerbosch bevonden zich rond 1900 in dezelfde ruimte. Op deze foto staan Johannes 
van ’t Lindenhout en de chef van de drukkerij, Steven Louwerse in het gangpad. (Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

De letterzetterij   
Tegelijk met de groei van de snelpersdrukkerij nam ook het werk in de letterzetterij in omvang 
toe. In de negentiende eeuw was letterzetter nog een afzonderlijk te leren vak waar het op 
nauwkeurig werken aankwam. Temeer omdat de zetters alle teksten in spiegelbeeld moesten 
zetten en naderhand het zetsel weer precies goed in de letterbakken moesten terugzetten.
Wanneer het zetsel eenmaal gereed was, was het namelijk nauwelijks meer te corrigeren. 
Letterzetters moesten dan ook goed kunnen lezen en hun werk werd, evenals dat van de 
snelpersdrukkers, beschouwd als hoog gekwalificeerd. 
Een belangrijke investering voor de letterzetterij waren de loden letters, waarvan Milborn 
steeds meer series aankocht. Zowel in 1876 als in 1884 en 1889 schafte hij nieuwe letter-
soorten aan.169 Uit deze investeringen in nieuwe lettersoorten blijkt dat het drukwerk op 
de drukkerij toenam in diversiteit. Niet alleen Nederlandstalige boeken werden er gezet, 
maar ook een uitgave van het Nieuwe Testament in het “Maleisisch”.170
Verdere modernisering van de letterzetterij vond plaats aan het einde van de eeuw, toen 
Neerbosch een eigen stereotypie-inrichting kreeg. Daarmee waren de letterzetters in staat 
in kostbare loodletters gezette teksten om te zetten in platen van zacht materiaal als gips 
of papier-maché.171 Na droging van die platen konden ze deze zogenoemde ‘matrijzen’ 
opslaan in plaats van de dure loden letters. Dat drogen was na opening van de nieuwe 
drukkerij in 1892 goed mogelijk dankzij de vrijkomende warmte van de stoommachine die 
de persen aandreef. Stereotypie bespaarde de drukkerij handenvol geld. Allereerst waren 
de loden letters opnieuw te gebruiken. Tegelijk was het eenvoudig om op een later tijdstip 
herdrukken te maken omdat de teksten niet opnieuw hoefden te worden gezet. Zolang 
een stereotype ongeschonden bewaard bleef, kon daarvan nieuw zetsel, een ‘patrijs’ of 
‘stiep’, worden gegoten.172 Na gebruik kon dat lood worden omgesmolten voor hergebruik. 
Voor de opleiding van de letterzetters was de introductie van de stereotypie op de drukke-
rij van belang omdat daarmee de opleiding bij de tijd bleef.

De boekbinderij
De uiteindelijke afwerking van het drukwerk vond plaats in de boekbinderij van de wees-
inrichting. Ook die vakopleiding vergde investeringen, onder andere in snijmachines en 
een verguldpers, bedoeld om de boekbanden te voorzien van tekst of stempel.173 Omdat 
sommige van deze machines behoorlijk prijzig waren, moest meester-boekbinder Willem 
Belonje (1851-1925) soms genoegen nemen met een tweedehandsexemplaar, zoals in 1884 
met een snijmachine.174
Het was de boekbinderij waar de leerling-boekbinders alle honderdduizenden drukwerken 
die jaarlijks de weesinrichting verlieten in elkaar zetten. De doorgaande groei van de druk-
kerij leidde daarom eind jaren tachtig ook voor de boekbinderij tot nijpend ruimtegebrek. 
Die werd om die reden al in 1889 flink uitgebreid. Drie jaar voor de opening van de nieuwe 
drukkerij kon Belonje beschikken over een nieuwe werkplaats die op dat moment de 
grootste was van de weesinrichting. In een keer was het “groot gebrek aan goede magazij-
nen om de afgedrukte vellen papier en boeken te bergen” opgelost.175 De tweede verdie-
ping van de nieuwe werkplaats was volledig ingericht als magazijn naast de al bestaande 
magazijnlokalen van de binderij.
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10.8 Kritische geluiden over Neerbosch’ drukkerij en uitgeverij
Evenals op de andere vakopleidingen klonk in de jaren tachtig en negentig kritiek op de 
vakopleidingen van de drukkerij. De kritiek op deze opleidingen klonk feller en vaker omdat 
de verschillende drukkersopleidingen groter waren en doordat de talloze drukwerken van 
Neerbosch veel invloed hadden buiten de weesinrichting. Opnieuw betrof de kritiek vooral 
de veronderstelde concurrentievervalsing en slechte arbeidsomstandigheden. De vraag is 
of Neerbosch zich met de drukkerij daadwerkelijk schuldig maakte aan valse concurrentie, 
zoals wel werd beweerd en of de arbeidsomstandigheden inderdaad zo slecht waren.

10.8.1 Concurrentie
Vanaf de start van de drukkerij in Nijmegen stelde Van ’t Lindenhout dat de drukkerij een 
niet-commercieel karakter droeg. Hij wilde geen werk bij particuliere drukkers weghalen, 
want dan “zou deze nieuwe werkplaats een concurrent worden van andere drukkerijen 
en dit mag nooit in eenigen philantropischen arbeid, veel minder in industriescholen”.176 
De keuze voor het opzetten van een eigen drukkerij was volgens hem vooral ingegeven 
door de wens om een nieuwe ambachtsopleiding op te zetten. Mede daarom was hij eind 
1870 met Het Oosten begonnen en hoe meer jongens de opleiding in de drukkerij volgden, 
hoe meer werk er nodig was. Om dat werk te kunnen aanbieden, koos Van ’t Lindenhout 
ervoor om steeds meer verschillende uitgaven te produceren.177
Om concurrentie zoveel mogelijk te voorkomen, zag Van ’t Lindenhout, naar eigen zeggen 
“aanstonds”, geen andere uitweg dan zelf te gaan schrijven en bladen uit te geven en die in 
een eigen drukkerij te laten drukken.178 Omdat het werk allemaal binnen de weesinrich-
ting werd gedaan, meende hij dat er geen sprake was van concurrentie, hoewel hij toch op 
dezelfde markt opereerde als bladen als De Bazuin, De Heraut, De Vereeniging: Christelijke 
Stemmen en Bouwsteenen. Ook werkte hij volgens eigen zeggen niet voor lagere prijzen 
dan commerciële drukkers. “Wat wij op Neerbosch voor anderen vervaardigen, is even 
duur, als men dit op andere werkplaatsen kan verkrijgen”, schreef hij ter verdediging.179 
“Om goedkoop werk te hebben”, konden de abonnees van Het Oosten in 1891 lezen, “moet 
men niet aan de Weesinrichting komen, wel als men net en goed werk wil ontvangen.”180
Voor Van ’t Lindenhouts stelling valt wel iets te zeggen, want voor de drukkerij golden 
dezelfde argumenten als die hij in zijn verdediging uit 1885 voor de andere opleidingen 
had gebruikt. Allereerst waren er heel wat mensen die hun brood verdienden op de druk-
kerij. In 1891 waren dat 14 mensen van buiten de weesinrichting.181 Daarnaast gold dat 
jongens die naderhand bij commerciële drukkers in dienst traden een goede vakoplei-
ding hadden genoten, waar hun werkgever verder geen kosten aan had gehad. Dat nam 
niet weg dat Van ’t Lindenhout soms extra goedkoop produceerde, wanneer hij met een 
specifieke uitgave sympathiseerde. Adama van Scheltema, de samensteller van de lied-
bundel Zingt den Heer die in 1878 werd gedrukt op drukkerij van Neerbosch, had het werk 
“bij medehulp van christelijke vrienden” er “beneden den kostenden prijs” kunnen laten 
drukken.182 Het resultaat van dergelijke indirecte giften aan de weesinrichting, was dat 
commerciële drukkerijen een concurrentieachterstand opliepen.
Waren de kosten in de wezendrukkerij dan misschien lager dan die van concurrenten 
omdat de leerjongens geen loon kregen uitbetaald? Wanneer dat zo is geweest, zou 
dat inderdaad een groot financieel voordeel hebben opgeleverd, want de lonen van 
(geschoolde) drukkers waren relatief hoog en hun arbeidsvoorwaarden waren goed 

beschermd.183 Maar of gratis arbeid van de jongens inderdaad de concurrentiepositie van 
Neerbosch’ drukkerij en uitgeverij heeft versterkt, is onzeker. Ook commerciële drukkers, 
zoals de grote Nijmeegse drukker en uitgever Thieme, hadden namelijk veel leerjongens 
in dienst. Dat blijkt uit de eigen school voor herhalingsonderwijs voor jongens van 14 tot 
18 jaar die Thieme opzette. In 1896 telde die 42 leerlingen.184 Onder meer aan Thieme werd 
door de gemeente Nijmegen frequent vergunning verleend om jongens onder de 16 jaar 
in dienst te nemen.185 Maar mij is onbekend of Thiemes leerjongens, evenmin als die van 
Neerbosch, loon kregen uitbetaald.
Dat drukkersleerlingen relatief veel begeleiding nodig hadden van betaalde vakkrachten, 
verzwakte de concurrentiepositie van de wezendrukkerij in ieder geval niet. Ook druk-
kers als Thieme hadden daarmee te maken doordat ze leerjongens aannamen. De concur-
rentiepositie van de wezenuitgeverij werd wel versterkt doordat de auteurs die voor 
Neerbosch schreven geen vergoeding voor hun werk vroegen. Dat leverde Milborn al gauw 
een besparing op van 30 tot 40 procent, de gangbare percentages van de boekenprijs die 
auteurs in de tweede helft van de negentiende eeuw kregen.186 Ondertussen liep Milborn 
tegen grenzen aan in zijn concurrentiestrijd omdat hij de drukkerij niet onbeperkt kon 
uitbreiden. Allereerst was er sprake van een beperkt aanbod aan geschikte leerjongens en 
ten tweede bleef de productie grotendeels beperkt tot eigen uitgaven.
Maar die beperkingen vormden geen beletsel voor Milborn en Van ’t Lindenhout om de 
drukkerij-uitgeverij van Neerbosch te laten uitgroeien tot een grote speler op de Gelderse 
grafische markt. In 1889 telden de drie drukkerijen Thieme, gevestigd in Zutphen, Arnhem 
en Nijmegen, gezamenlijk 250 werknemers. De Zutphense drukkerij was met 20 medewer-
kers in 1900 relatief klein, vergeleken met de Arnhemse en Nijmeegse vestiging, die ruim 
honderd werknemers hadden. Samen waren de drie drukkerijen volgens Van Cruyningen 
goed voor de helft van het aantal werknemers in de drukkerijbranche in Gelderland.187 
Met 14 medewerkers in loondienst (in 1891) en 76 leerjongens (in 1896), telde de drukkerij 
van Neerbosch in de jaren negentig rond de negentig medewerkers. Daarmee had die een 
plaats veroverd in de rijen van de grootste Gelderse drukkers.
Zo ontwikkelde de drukkerij zich door haar gestage uitbreiding tot een concurrent van 
commerciële uitgeverijen en drukkerijen. Het klopt dan ook niet wat Van ’t Lindenhout in 
zijn terugblik in 1915 constateerde: “Een wonder dus dat we genoeg werk hadden zonder dat 
we met ons drukwerk anderen te veel concurrentie aandeden.”188 Wie drukwerk bestelde bij 
Neerbosch of de producten van de uitgeverij kocht, passeerde daarmee andere uitgevers. 
In Het Oosten adverteerde Van ’t Lindenhout in de jaren negentig ook voor de ‘Stoomsnel-
persdrukkerij der weesinrichting te Neerbosch’. Men kon er “Alle soorten van kantoor- en 
handelsdrukwerk, visite- en adreskaarten” laten drukken tegen “billijke prijzen” en in een 
“spoedige en nette uitvoering”.189 Ook Van ’t Lindenhout erkende uiteindelijk dat de druk-
kerij en uitgeverij concurrerend werkten. Terugblikkend op de jaren negentig constateerde 
hij in 1915 niet zonder genoegen: “Vooral de laatste jaren, toen de drukkerij en uitgeverszaak 
der Weesinrichting met de grootste zaken op dit gebied in ons land kon concurreren, hebben 
mijn beide zoons, daarin gesteund door de broeders Milborn en Louwerse, deze zaak tot 
grooten bloei gebracht.”190
Sommige boekhandelaars ervoeren de concurrentie van de uitgeverij aan den lijve. Zij 
betitelden het zelfstandig uitgeven, drukken én verkopen van tijdschriften en boeken 
door Neerbosch als broodroof van degenen die “hun bestaan in den boekhandel moeten 
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vinden”, schreef ene “J.L.”.191 De weesinrichting zou door “gebed en gaven alléén” het 
christelijke karakter van haar philantropie moeten bewaren. Haar optreden was volgens 
deze criticaster een vorm van kleingeloof; hij vroeg zich af of dat wel “in geloof geschieden 
kan”. Vooral het gegeven dat in Het Oosten expliciet werd gevraagd om meer werk voor 
de drukkerij vond hij kwalijk en een vorm van valse concurrentie, daar de auteurs van de 
uitgaven van Neerbosch niet betaald werden. Dat betrof niet alleen boeken van de uitgeve-
rij, maar ook de rechten van bijvoorbeeld de Neerbosch’ Zangen en van de zangbundel De 
Harpe Zions. De rechten van zowel de eerste bundels als de laatste, met door Adama van 
Scheltema vertaalde liederen van César Malan, berustten bij de weesinrichting. Omdat de 
opbrengsten ten goede zouden komen aan een filantropische instelling, had Adama van 
Scheltema César Malans liederen van diens zoon vrij van rechten mogen gebruiken.192 
Mensen die meenden een goed werk te doen door de weesinrichting te steunen, wat 
J.L. aanmoedigde, werkten er volgens hem op deze manier onbewust aan mee dat ande-
ren inkomsten derfden.193 Dat J.L. de concurrentie zo heeft ervaren, geeft aan dat Van 
’t Lindenhouts opvatting nuancering verdient. Ook wanneer we bedenken dat de uitgaven 
van Neerbosch ook in boekhandels werden verkocht.194

Drukkerij en uitgeverij Callenbach
Een verdere nuancering van zijn idee dat hij eerlijk zou concurreren, kunnen we aanbren-
gen door te kijken naar firma’s op het protestants-christelijke erf die als drukker-uitgever 

als concurrent van Neerbosch kunnen 
worden beschouwd. Dat waren onder 
meer H. ten Hoet in Nijmegen, Höveker 
& Zoon in Amsterdam195 en Callenbach in 
Nijkerk. Deze laatste werd aan het einde 
van de negentiende eeuw een van de 
bekendste uitgeverijen van protestants-
christelijke boeken. George Frans Callen-
bach (1833-1916) richtte zijn uitgeverij op 
in 1854 en combineerde die in 1875 met 
een drukkerij. Beide bedrijven zouden 
vanaf de jaren negentig snel groeien. Dat 
was vooral te danken aan de samenwer-
king met de Nederlandsche Zondags-
school-Vereeniging en de grote groei van 
de zondagsschoolbeweging in de tweede 
helft van de negentiende eeuw.196
Als zoon van de Reveilpredikant Cornelis 
Carel Callenbach leerde de uitgever Neer-
bosch vanaf de jaren zestig goed kennen. 
Zelf schonk hij al in de jaren zestig giften 
aan de weesinrichting.197 Daarnaast had 
hij indirect contact met Neerbosch via 
twee zussen en een goede vriend. Een van 
zijn zussen, Catharina Maria (1830-1897), 

George Frans Callenbach, evenals veel van zijn familieleden 
een sympathisant van Neerbosch, maar tegelijk concurrent 
van de wezendrukkerij en -uitgeverij. 
(Gemeentearchief Nijkerk, Documentatie Stichting Oud Nijkerk)

trouwde met de Nijmeegse steenhouwer en marmerkoopman Johannes Haspels (1831-
1903) en zette zich in haar nieuwe woonplaats onder meer in voor de weesinrichting.198 De 
Nijkerkse predikant Van Melle, een gedreven Neerboschvrijwilliger, was een huisvriend 
van de Callenbachs en zou later trouwen met Cato (1864-1942), de dochter van de uitge-
ver.199 Callenbach adverteerde vanaf eind jaren tachtig in Het Oosten en stuurde boeken 
ter recensie toe aan de redactie, wat overigens ook zijn Amsterdamse concurrent Höveker 
en andere uitgeverijen deden.200
Ondanks de nauwe band die er tussen beide drukkerij-uitgeverijen bestond op persoon-
lijk vlak, waren ze zakelijk gezien in zekere zin elkaars concurrenten. Er kwamen al snel 
particulieren die opdrachten verstrekten aan Neerbosch’ drukkerij. Dat betrof onder meer 
het drukken van liederen en traktaten voor allerlei gelegenheden, “allen ten grondslag 
hebbende het eenvoudige evangelie”, zoals Van ’t Lindenhout in 1877 schreef.201 Te denken 
valt aan de programmaboekjes van het Zuider Zendingsfeest van dat jaar en een kalender 
voor zondagsscholen. Ook verzorgde de ‘snelpersdrukkerij der Weesinrichting’, in 1885 de 
productie van een verslag van een zendingsconferentie in Nederlands-Indië van dat jaar.202
Daarnaast werkten beide drukkerij-uitgeverijen samen met dezelfde auteurs. Callenbach 
en Van ’t Lindenhout profiteerden beiden van het werk van Van Melle en Gerdes.203 Van 
de ongeveer 250 kinderboeken die Gerdes schreef, verschenen er veel bij Callenbach, maar 
ook Neerbosch publiceerde er minimaal 26 van zijn hand naast de verhalen en gedichten 
die hij schreef voor de wezenalmanak en de tijdschriften van Neerbosch.204 Enkele andere 
geschriften van Gerdes verschenen in de serie Neerbosch’ vertellingen voor de jeugd. Die 
boekjes werden verkocht als zondagsschool- of kerstgeschenken aan kinderen bij fees-
telijke gelegenheden of op het kerstfeest.205 Het geven van boekjes als kerstgeschenken 
was een traditie die ontstond rond 1850 en in sommige orthodox-protestantse kerken 
nog steeds bestaat. Neerbosch’ uitgeverij en Callenbach concurreerden onder meer door 
met hun kerstgeschenken te adverteren, bijvoorbeeld in De Standaard.206 De weesinrich-
ting bevond zich met haar activiteiten ten opzichte van andere protestants-christelijke 
drukkers en uitgevers dus wel in een concurrentieverhouding. Tegelijk was er sprake van 
samenwerking, daar de kerstboekjes van Callenbach ook bij de uitgeverij van Neerbosch te 
verkrijgen waren.207
Maar was er met de drukkerij-uitgeverij van Neerbosch ook sprake van valse concurren-
tie? Daarvan kan alleen sprake zijn wanneer er ongelijke marktomstandigheden waren 
die Neerbosch bevoordeelden. Dat geldt mogelijk het feit dat veel auteurs geen onkosten-
vergoeding vroegen aan Neerbosch. De uitgaven dienden tenslotte het goede doel, maar 
ook dat was mogelijk een gangbare praktijk bij uitgaven van andere filantropische instel-
lingen.208 Het lijkt erop dat vooral de grote omvang van Neerbosch’ drukkerij en uitgeverij 
het verwijt van valse concurrentie deed landen. Andere aspecten, zoals het werken met 
goedkope leerling-drukkers en het verkopen van eigen uitgaven door naast de drukkerij 
een uitgeverij en boekhandel te starten, kwamen ook vaker voor. Thieme werkte ook met 
goedkope leerling-drukkers en Callenbach, Höverker & Zoon in Amsterdam en Ten Hoet 
en Thieme in Nijmegen waren zowel drukker als uitgever.

10.8.2 Arbeidsomstandigheden
Naast kritiek op veronderstelde valse concurrentie door de drukkerij en uitgeverij van 
Neerbosch, klonken er ook bezwaren tegen de slechte arbeidsomstandigheden die er 
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zouden bestaan. Uit diverse bronnen komt naar voren dat de werkdagen op de drukkerij 
bijzonder lang waren. Over de werkbezetting schreef Van ’t Lindenhout in januari 1875: 
“Tien jongens hebben daarop aanhoudend druk werk gehad. Menigmaal tot midden in den 
nacht.”209 Dat een dergelijke werkdruk vaker voorkwam, bleek toen hij in februari 1889 
meldde dat de jongens op de drukkerij teveel werk hadden en dat ze daardoor niet in staat 
waren geweest alle tijdschriften op tijd af te leveren.210 Dat geluid klonk tien jaar later, 
in 1899, opnieuw: “Het spijt ons dat ons verslag ditmaal zoo laat verschijnt. De oorzaak 
hiervan is dat op de Weezendrukkerij veel werk was.”211
Kritiek op een dergelijke gang van zaken werd niet in het openbaar geuit, maar dat 
gebeurde wel tijdens verhoren in het kader van een enquête naar arbeidsomstandigheden 
in 1890 en 1891 in vervolg op de grote staatsenquête naar kinderarbeid in 1886-1887.212 
De staatscommissie die het nieuwe onderzoek uitvoerde onderzocht ook de arbeidsom-
standigheden in fabrieken in en rondom Nijmegen. Een van de verhoren vond plaats met 
de 57-jarige predikant Frans Wouter Smits, een goede bekende en bewonderaar van Van 
’t Lindenhout.213 Drie jaar na zijn verhoor zou hij samen met enkele tientallen Nijmegena-
ren een brief ondertekenen om Van ’t Lindenhout te steunen tijdens de Neerboschkwes-
tie.214 Smits kende de jongens en de arbeidsomstandigheden van Neerbosch omdat hij 
hen catechisatie gaf. Tijdens zijn verhoor op 2 juni 1891 zei hij tegen de commissie dat hij 
vol onbegrip was over het feit dat juist Van ’t Lindenhout, die hij kende als een man met 
hart voor kinderen, de slechte werkomstandigheden van de werkjongens op de drukkerij 
liet voortbestaan. Hij had er Van ’t Lindenhout op aangesproken, maar volgens Smits had 
deze gezegd dat hij de jongens wel zo hard móest laten werken. “Die zeide mij dat men 
wegens de groote concurrentie niet anders kan”, verklaarde Smits tijdens zijn verhoor. 
“Het verwondert en verbaast mij van hem.” Hetzelfde verwijt gold volgens Smits overi-
gens ook Thieme, die volgens de predikant “een flink en humaan man” zou zijn, maar om 
dezelfde reden zijn leerjongens te hard liet werken.215 Uit de opmerking die Van ’t Linden-
hout tegenover Smits maakte, blijkt dat de weeshuisdirecteur zich goed bewust was van de 
harde concurrentie in de drukkerswereld.
Wat de ontwikkeling van de arbeidsomstandigheden betreft, speelt de snelle groei van 
de drukkerij in de jaren tachtig een belangrijke rol. Vooral door de toename van het werk 
en het aantal leerlingen, verslechterden die. De nieuwe snelpersen en andere machines 
namen namelijk veel ruimte in, zodat de jongens nauwelijks voldoende ruimte hadden om 
zich te bewegen. Daarin kwam pas verandering toen in 1892 de nieuwe drukkerij gereed 
kwam. Voortaan konden de jongens werken “zonder elkaar te stooten”.216 De vernieuwin-
gen van begin jaren negentig brachten weliswaar verbeteringen in de arbeidsomstandighe-
den op de drukkerij, maar de werkdruk bleef hoog, totdat de nieuwe directeur Jan Schrij-
ver in 1903 stevig in het aantal uitgaven sneed. Tot die tijd bleven er veel werkkrachten 
nodig om alle arbeid te verzetten, ook toen eind jaren negentig de letterzetterij kampte 
met een tekort aan leerjongens. Te weinig jongens volgden toen deze opleiding omdat de 
arbeidsmarkt voor letterzetters er niet goed uitzag. Alleen door extra betaalde ‘persgezel-
len’ aan te nemen kon het werk op de drukkerij toen doorgang vinden.217

10.9 Resultaten van de ambachtsopleidingen op de drukkerij
De opleidingen aan Neerbosch’ drukkerij en uitgeverij lijken van redelijk niveau te zijn 
geweest. Sommige uitgaven van Neerbosch werden geprezen om hun “zeer fraaie” vorm-

geving, zoals een recensent in De Standaard schreef.218 Dat de boekbinders goede, mooie 
producten konden maken blijkt uit het feit dat ze in 1883 op de Wereldtentoonstelling 
van Amsterdam een erediploma in de wacht sleepten en een gouden medaille wonnen op 
de Wereldtentoonstelling van Amsterdam in 1895.219 Ook drukkerijen adverteerden in 
Het Oosten voor personeel, zoals de Haarlemse drukker Joh. Enschede in 1893.220 Daaruit 
blijkt dat het voldoende niveau van oud-drukkersleerlingen van Neerbosch bekend was. 
Ook Van ’t Lindenhout vergat in Het Oosten niet te vermelden dat de verschillende ‘indus-
triewinkels’ beschikten over moderne apparatuur, zodat de lezers begrepen dat de jongens 
een state-of-the-art-opleiding ontvingen. “Wij hebben op onze binderij de nieuwste machi-
nes, en ons bindwerk wordt algemeen geprezen”, schreef hij in 1885.221
De toekomstmogelijkheden voor diverse beroepen in de drukkerijbranche konden per tijd-
vak sterk wisselen. Een jongen die in 1875 een opleiding tot letterzetter had afgerond, had 
goede kansen op een baan. “Wij hadden het genoegen, twee onzer letterzetters op andere 
drukkerijen geplaatst te zien”, schreef Van ’t Lindenhout dat jaar, “die zoowel in bekwaam-
heid in hun vak, als in zedelijken wandel hunne patroon tot genoegen zijn, en in staat 
zijn geheel voor zichzelven te zorgen.”222 Hun opvolgers rond 1900 troffen het slechter 
en sommigen zochten hun kansen daarom buiten Nederland. Dat jaar vonden de letter-
zetters Bernard Zeehandelaar en Daniël de Ru werk in Chicago.223 Sommigen van hen 
slaagden met vlag en wimpel in de maatschappij. Toen Van ’t Lindenhout in 1915 de licht-
stralen aan zijn levensavond beschreef, meldde hij trots dat er oud-Neerbosschers waren 
die inmiddels hun eigen drukkerij bezaten. Hij kende drukkerijen van oud-Neerbosschers 
in Apeldoorn, Rotterdam, Groningen en Tilburg en in Noord-Amerika in Chicago en in 
Sioux Center, twee steden waar veel Nederlandse emigranten woonden. Uit dergelijke 
succesverhalen concludeerde Van ’t Lindenhout dat het harde werken de jongens blijkbaar 
geen kwaad deed, maar dat het hen juist leerde dat ze daarmee ver konden komen. Een 
voorbeeld dat ze volgens Gerritsen ook kregen van ‘baas Louwerse’, lange tijd de chef-
drukkerij nadat Milborn zich eind jaren tachtig meer was gaan concentreren op zijn taken 
als uitgever.224
Voor een beoordeling van al deze loftuigingen aan de drukkerij zou een vergelijking met 
die op andere drukkerijen nodig zijn. Die is binnen het kader van dit onderzoek moeilijk te 
maken. Wel is duidelijk dat de werkomstandigheden vergelijkbaar waren met die binnen 
een concurrerende grote drukkerij als die van Thieme. Dat de drukkerij een grote omvang 
had en veel verschillende soorten drukwerk produceerde, zal ertoe hebben bijgedragen dat 
jongens een gevarieerde opleiding kregen. Dat kwam het niveau van de opleiding ten goede.

10.10 Conclusies
De drukkerij en uitgeverij van Neerbosch vervulden drie belangrijke functies voor de 
weesinrichting. Ze fungeerden als vakopleiding voor jongens, genereerden inkomsten 
voor de inrichting en door de publicaties kreeg die meer bekendheid, zodat de giften-
stroom op gang bleef. De publicaties versterkten de orthodox-protestantse uitstraling van 
de weesinrichting in Nederland en daarbuiten. De uitgeverij richtte zich op een specifieke 
orthodox-protestantse doelgroep die zich grotendeels bevond binnen de Nederlandse 
Hervormde Kerk en in mindere mate in afgescheiden kringen als de Christelijke Gerefor-
meerde Kerk en de Vrije Evangelische Gemeenten. Haar succes dankte de drukkerij onder 
leiding van Milborn onder meer aan de samenwerking met bekende auteurs als Gerdes en 
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Van Linschoten en aan haar stichtelijke uitgaven. Daarmee nam de uitgeverij een bijzon-
dere positie in binnen protestants Nederland. Met de uitgave van Spurgeon was Milborn 
niet de eerste, maar vermoedelijk was dat wel het geval met publicaties van Moody en 
Murray, die evenals die van Spurgeon erg gewild waren. Zonder Van ’t Lindenhouts en 
Milborns persoonlijke affiniteit met deze buitenlandse voorgangers, had de uitgeverij dit 
fonds hoogstwaarschijnlijk nooit opgebouwd.
Minder onderscheidend was de muziekdrukkerij met de uitgave van goedkope psalm-
boekjes en kerstboekjes voor gebruik in de steeds talrijker wordende zondagsscholen. In 
beide gevallen volgde de muziekdrukkerij bestaande trends binnen protestants-christelijk 
Nederland. Een vergelijkbare trendvolgende houding blijkt uit de uitgave van een eigen 
almanak vanaf 1872. Daarmee begaf Van ’t Lindenhout zich op een markt die al over zijn 
hoogtepunt heen was. Desondanks werd de wezenalmanak een van de meest succesvolle 
uitgaven in zijn soort. Dat was te danken aan de sympathie van de achterban voor de 
weesinrichting in combinatie met de relatief lage prijs en een in de negentiende eeuw 
aantrekkelijk geachte vormgeving.

Neerbosch’ drukkerij groeide uit tot een van de drie grootste Gelderse drukkerijen in de 
negentiende eeuw. De belangrijkste verklaring voor dat succes, is dat ze kon meeliften 
met de sterk groeiende Nederlandse lezersmarkt en toenemende aandacht voor zang 
en muziek binnen protestantse kringen. Zoals in hoofdstuk 5 bleek, paste het op zich 
bescheiden fonds van de uitgeverij naadloos in de snel groeiende protestants-christelijke 
lezersmarkt. Maar de enorme groei van Neerbosch’ drukkerij en uitgeverij was niet moge-
lijk geweest zonder de snelle groei van de weesinrichting. Van ’t Lindenhout bracht steeds 
meer nieuwe uitgaven op de markt om maar voldoende opleidingsplekken te kunnen creë-
ren voor de jongens. Daarbij koos hij bewust voor uitbreiding van de drukkerij. Dat kwam 
doordat dit werk relatief veel rendement opleverde voor de weesinrichting en omdat er 
lange tijd een goed toekomstperspectief bestond voor de leerling-letterzetters, -boekbin-
ders en -snelpersdrukkers. Om dezelfde reden bestond er veel animo onder jongens voor 
deze beroepen.
De winsten van de drukkerij en de uitgeverij werden deels gebruikt om de drukkerij te 
moderniseren. Onder leiding van Milborn en Louwerse werden daarmee nieuwe techni-
sche ontwikkelingen in het drukkersberoep opgepikt. Dat blijkt uit de introductie van de 
steeds grotere snelpersen van de jaren zeventig en van de eigen stereotypie-inrichting in 
de jaren negentig. Doordat uitgaven van Neerbosch herdrukken kregen, werd die laatste 
inrichting rendabel. Dankzij de voortgaande modernisering konden de jongens meer leren 
dan slechts de basisvaardigheden als drukker, boekbinder en letterzetter. Het niveau van 
de ambachtsopleidingen op de drukkerij kan dan ook als goed worden beoordeeld.
De jongens die hun opleiding op de drukkerij kregen, maakten lange dagen. De arbeidsom-
standigheden waren daardoor al vanaf het begin in de jaren zeventig behoorlijk zwaar. Dat 
werd verder in de hand gewerkt door de sterke concurrentie op de drukkers- en uitgevers-
markt in de jaren tachtig en negentig. De voortgaande groei van de drukkerij leidde ertoe 
dat de werkruimte aan de Lange Brouwerstraat te krap werd. Dat na de ingebruikname 
van de nieuwe drukkerij in 1892 niet opnieuw chronisch ruimtegebrek ontstond, is vooral 
te danken aan de afname van het aantal kinderen in Neerbosch als gevolg van de Neer-
boschkwestie.

Om de winsten van de drukkerij en uitgeverij op peil te houden, moesten ze concurrerend 
blijven werken. Dat zijn evangelisatiedrukkerij niet aan concurrentie deed, zoals Van 
’t Lindenhout zelf stelde, is dan ook onjuist. Dat hij diverse eigen tijdschriften en boeken 
uitgaf, maakt de concurrentie niet vals, zoals hem wel eens werd verweten. Dat hij werkte 
met leerlingen in zijn drukkerij was een praktijk die ook bij zijn concurrenten gangbaar 
was. Het verwijt van valse concurrentie ten opzichte van particuliere drukkerijen en 
uitgevers is mogelijk wel terecht waar het een achterwege blijven betreft van het uitkeren 
van honoraria aan auteurs en waar sommige producties gedeeltelijk betaald werden door 
vrienden van Neerbosch. Maar zelfs die praktijk was gangbaar waar het uitgaven voor 
filantropische instellingen betrof. Voor het overige onderscheidden de drukkerij en uitge-
verij van Neerbosch zich niet van andere commerciële, concurrerende drukkerijen.
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  Vertrek uit Neerbosch

Deze foto is genomen op de oud-wezendag van 1900 met in het midden het echtpaar Van ‘t Lindenhout. De oud-wezen 
kwamen in hun mooiste kleding naar de weesinrichting en sommige oud-Neerbosschers namen hun kinderen mee. 

(Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

Hoofdstuk 11
Vertrek uit Neerbosch

De meeste kinderen vertrokken tussen hun 18e en 22ste jaar van Neerbosch. De jongens 
vonden veelal werk als ambachtsman en vanaf de jaren tachtig soms als fabrieksarbeider. 
Verreweg de meeste meisjes werden dienstbode in een, volgens Van ’t Lindenhouts maat-
staven, christelijk gezin. Voordat het zover was, moesten opvoeding en opleiding voltooid 
zijn en moest er een geschikte werkgever of werkgeefster zijn gevonden.
De vraag die ik in dit hoofdstuk beantwoord, is hoe in gebeurtenissen rond het vertrek 
van kinderen van Neerbosch de signatuur van de weesinrichting is te herkennen. En welke 
rol speelde Neerbosch’ achterban hierin? Om antwoord op deze vragen te vinden, ga ik 
eerst in op hoe het vertrek werd georganiseerd en op de vraag of er mogelijk sprake was 
van verstichtsing.1 Want liepen oud-Neerbosscher in hun leven buiten Neerbosch wellicht 
tegen problemen aan waarop ze tijdens hun verblijf in de weesinrichting niet of onvol-
doende waren voorbereid? Het waren tenslotte jongvolwassenen die waren opgegroeid 
in een kindersamenleving met een specifiek christelijk karakter. Er bestond een kans dat 
die achtergrond na vertrek uit Neerbosch op onverwachte momenten kon opspelen in de 
wereld daarbuiten. Daarbij maakte het ook uit in welke omgeving de kinderen na vertrek 
terecht kwamen. De achterban van Neerbosch speelde daarin opnieuw een belangrijke 
rol en dat gold ook voor de nazorg. Uiteindelijk zal ik kort iets zeggen over het resultaat 
van de opvoeding van kinderen in de weesinrichting, hoe moeilijk dat ook achteraf te 
bepalen is. 
In Neerbosch werd het vertrek van de kinderen behoorlijk strak geregisseerd door Van 
’t Lindenhout en zijn vrouw. Verschilde die aanpak wezenlijk van die in andere weeshui-
zen en residentiële instellingen? Om op dat punt direct helderheid te creëren: dat was 
in veel opzichten niet het geval. Om herhaling van zetten te voorkomen, noem ik enkele 
voorbeelden van regelgeving en praktijken waarin Neerbosch en andere instellingen 
overeenkwamen. Om met Nederlandsch Mettray te beginnen: ook daar zocht de direc-
teur voor zijn jongens plaats in een christelijk huisgezin en waarschuwde hij hen ervoor 
niet te hoge verwachtingen te hebben van de maatschappij buiten de instelling. Daar 
zouden zij niet langer centraal staan, zoals in de instelling in Eefde.2 Kinderen van andere 
weesinstellingen en nieuwe, in de negentiende-eeuw gestichte residentiële instellingen, 
kregen in verreweg de meeste gevallen ook een uitzet mee met daarin, naast een bijbeltje, 
dagelijkse kleding, zondagse kleding en schoeisel. Voor de jongens kwam daar zo mogelijk 
een gereedschapset bij die ze nodig hadden voor de uitoefening van hun beroep, zoals 
meet- en timmergereedschap, kleermakersspullen of schoenmakers- of klompenmakers-
gereedschap. Meisjes kregen voornamelijk kleding mee en eveneens een bijbeltje.3 Wat de 
zoektocht naar geschikte werkgevers betreft, werd vaak gebruik gemaakt van het sociale 
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netwerk van de regenten. Dat was vergelijkbaar met de wijze waarop werkgevers werden 
gezocht door bestuursleden van Neerbosch. De inrichting was hierin eerder bijzonder 
vanwege het grote aantal in te zetten dienstbodes en ambachtsjongens dan de werkwijze 
van de directie.4
Evenals in de meeste andere weeshuizen en residentiële instellingen, mochten oud-Neer-
bosschers niet binnen een jaar zonder toestemming van de directeur bij hun baas vertrek-
ken. Wie aan die voorwaarde niet voldeed, liep het risico de verkregen uitzet grotendeels 
te moeten inleveren.5 George Müller handhaafde diezelfde regel in zijn weeshuizen in 
Bristol, hoorde Van ’t Lindenhout in 1877 uit de mond van zijn inspirator.6 Maar vaker 
was de nazorg positiever getoonzet, ook in andere tehuizen. In geval van nood konden 
kinderen, zowel in Neerbosch als elders, een beroep doen op de gunsten van hun vroe-
gere tehuis.7
Duidelijk is dat de opvoeding in Neerbosch ook tijdens en na het vertrek van de kinderen 
veel overeenkomsten vertoonde met praktijken elders. In de rest van het hoofdstuk zal ik 
me concentreren op zaken waarin Neerbosch zich wel onderscheidde.

11.1 Het vertrek 
“De directeur bepaalt den tijd, wanneer de kinderen de inrichting zullen verlaten, en zorgt 
voor hunne plaatsing als handwerksman of dienstbode in de maatschappij.”8 Artikel 14 
van het Reglement der Weesinrichting Neerbosch liet er geen misverstand over bestaan 
bij wie de bevoegdheid lag om kinderen uit de instelling te ontslaan. Die bevoegdheid 
lag bij Van ’t Lindenhout. In overleg met zijn vrouw en de bazen van de vakopleidingen 
besloot hij wanneer de opvoeding van een jongen of meisje was voltooid en of hij of zij in 
staat was zelfstandig een boterham te verdienen. Zoals in hoofdstuk 8 bleek, probeerde 
hij te voorkomen dat kinderen door hun voogd voortijdig uit de weesinrichting werden 
weggehaald. Dat probeerde hij te voorkomen, bleek in hoofdstuk 8, door een vergoeding 
van 120 gulden te vragen voor elk jaar dat een kind in Neerbosch had gewoond, minus de 
al betaalde bijdragen.
De barrières die Van ’t Lindenhout ervoor opwierp, voorkwamen niet dat er toch kinde-
ren voortijdig van Neerbosch vertrokken. Sommigen gingen naar een ander weeshuis of 
andere residentiële instelling. Soms werden er kinderen weggestuurd omdat hun gedrag 
daar volgens Van ’t Lindenhout aanleiding toe gaf. Uiteraard konden kinderen weglopen. 
Maar wanneer ze wel hun opleiding in Neerbosch afrondden, konden ze ongeveer vermoe-
den wanneer hun vertrek aanstaande was. Ze zagen hun vrienden en vriendinnen, of 
hun broer of zus gaan. Toch kenden ze niet het precieze moment, want er was geen vaste 
leeftijd waarop hun verblijf ten einde liep. Zelf meende Van ’t Lindenhout dat de meeste 
kinderen van Neerbosch rond hun 18e jaar vertrokken.9

Vertrekleeftijd en verblijfsduur
De leeftijd van vertrek werd voor een meisje bepaald door haar huishoudelijke vaardig-
heden en daarmee door haar aanleg. Meisjes met meer capaciteiten, stelde Van ’t Linden-
hout, konden op jongere leeftijd een dienst krijgen dan anderen. De leeftijd waarop ze 
vertrokken, stelde hij in 1902 tussen hun 17e en 20ste jaar.10 Daarmee zou Neerbosch iets 
flexibeler regels hanteren dan veel andere Nederlandse weeshuizen, waar meisjes vaak op 
vaste leeftijden vertrokken. In het Utrechtse Gereformeerde Burgerweeshuis vertrokken 

meisjes in de negentiende eeuw op hun 23ste, later op hun 21ste.11 Van ’t Lindenhouts inspi-
rator George Müller liet meisjes aanvankelijk op 15- of 16-jarige leeftijd als dienstbode 
werken. Later koos hij 17 jaar als ijkpunt, omdat zij dan nog iets langer de tijd hadden om 
lichamelijk aan te sterken. Veel meisjes hadden volgens hem namelijk een zwak gestel 
omdat ze uit ziekelijke ouders waren geboren.12 In de bronnen van Neerbosch kom ik 
dat argument voor een langer verblijf niet tegen. Dat neemt niet weg dat ook voor Van 
’t Lindenhout dergelijke overwegingen soms een reden kunnen zijn geweest om meisjes 
langer in Neerbosch te laten. Zoals later zal blijken, bleven wel vaker kinderen met een 
verstandelijke of lichamelijke beperking langere tijd in Neerbosch.
Maar vertrokken de meisjes wel op de leeftijd die Van ’t Lindenhout in 1902 noemde? Om 
dat te controleren heb ik een willekeurige steekproef genomen uit ‘Ingekomen en vertrok-
ken [kinderen] 1880-1906’. Dat is een kloek boek waarin in alfabetische volgorde gegevens 
van kinderen staan genoteerd. De steekproef omvat de namen van 52 meisjes die tussen 
1894 en 1903 vanuit Neerbosch als dienstbode vertrokken. Daaruit blijkt dat verreweg de 
meeste meisjes bij hun vertrek tussen de 19 en 22 jaar oud waren. Die leeftijdscategorie 
omvat 41 van de 52 meisjes, oftewel 79 procent. Acht van hen waren jonger en drie ouder. 
Van ’t Lindenhout noemde in 1902 dus een iets te lage vertrekleeftijd. De meisjes vertrok-
ken niet tussen hun 17e en 20ste, maar een paar jaar later. Wel was er sprake van flexibili-
teit in de vertrekleeftijd.13

De gemiddelde vertrekleeftijd van de jongens lag lager dan die van de meisjes, maar ook 
bij de jongens bestond in Neerbosch daarin enige flexibiliteit. Daarin verschilde de prak-
tijk in Neerbosch met die in Nederlandsch Mettray en veel andere weeshuizen. Jongens 
die in Nederlandsch Mettray hun opvoeding voltooiden en belijdenis van hun geloof 
hadden afgelegd, vertrokken meestal in het jaar dat ze 18 jaar werden.14 In traditionele 
weeshuizen lag de leeftijd doorgaans hoger. Halverwege de negentiende eeuw vertrokken 
de weesjongens van het Utrechtse Gereformeerd Burgerweeshuis evenals de weesmeisjes 
op hun 23ste en vanaf 1854 op hun 21ste.15 In de eeuwen daarvoor lag de vertrekleeftijd in 
veel weeshuizen rond de 20 jaar, maar niet zelden werd de leeftijd van 25 jaar aangehou-
den. Het weeshuis in Leeuwarden was een van de weinige die een variabele leeftijd voor 
vertrek hanteerde.16 In Neerbosch wisselde de leeftijd van vertrek per beroep en met de 
aanleg van jongens voor hun ambacht. De gemiddelde leeftijd van vertrek, stelde Van 
’t Lindenhout, was 19 jaar. Jongens die eenvoudiger ambachten hadden geleerd, zoals 
smid, tuinder, boer of klompenmaker, vertrokken vaak al op hun 17e. Drukkers, letter-
zetters, timmerlui en meubelmakers waren vaak wat ouder bij hun vertrek omdat hun 
ambacht langduriger scholing vergde.17
Een vergelijkbare steekproef als die ik bij de Neerbosscher meisjes uitvoerde, levert 
voor de jongens op dat de meesten die tussen 1883 en 1903 van Neerbosch vertrokken, 
inderdaad 18 of 19 jaar oud waren. Van de 57 jongens waren dat er 36, oftewel ruim 63 
procent. Met de 17-jarigen en 20-jarigen erbij, stijgt het percentage tot 88 procent.18 De 
leeftijden van kinderen die naar de Verenigde Staten vertrokken, varieerden van 17 tot 21 
jaar. Timmerman Henri van der Horst vertrok in 1891 toen hij 17 jaar oud was, wat duidt 
op een begaafde jongen die zijn opleiding snel en succesvol had afgerond. Datzelfde jaar 
emigreerde meubelmaker Hendrik Nieveen op zijn 20ste.19
Dergelijke gegevens tonen dat Van ’t Lindenhout pedagogische criteria, zoals zelfstandig-
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heid en het kunnen voorzien in eigen onderhoud, belangrijk vond en dat hij, evenals de 
bazen van de werkplaatsen, oog had voor de verschillende begaafdheid van kinderen.20 
Voordat ze hun vak goed beheersten, mochten ze, een zekere maximum leeftijd in acht 
genomen, niet vertrekken. Maar werd het vertrek mogelijk soms ook uitgesteld omdat 
er anders een plaats openviel en daarmee de pleeggelden van een kind wegvielen? Dat is 
niet waarschijnlijk. Allereerst zijn dergelijke overwegingen in de archieven niet te vinden. 
Belangrijker nog is dat Van ’t Lindenhout soms schreef dat hij nieuwe aanvragen om 
kinderen op te nemen niet kon honoreren omdat de weesinrichting vol zat.21 Een financi-
eel motief om kinderen te houden had hij daarom niet.
Aangezien de meeste kinderen tussen hun 8ste en 14e jaar in Neerbosch werden opge-
nomen, verbleven de meesten van hen tussen de vier en tien jaar in de weesinrichting. 
Maar de gemiddelde woonduur lag hoger, want er werd een fors aantal jongere kinderen 
opgenomen nadat in 1868 het moederhuis was geopend. In het overzicht van 430 kinderen 
die eind november 1876 in Neerbosch woonden, waren er 46 voor 1869 gearriveerd en 162 
kinderen woonden er al voor november 1872.22 Dat betekent dat bijna 11 procent van de 
kinderen langer dan negen jaar in Neerbosch woonde en 37,6 procent langer dan vier jaar.
Al met al was de vertrekleeftijd van de meisjes en de jongens vergelijkbaar met die in 
diverse andere instellingen. Uit bijvoorbeeld het Alkmaarse Huis van Verbetering en 
Opvoeding en Nederlandsch Mettray vertrokken de meeste jongens na hun 18e verjaardag. 
De vertrekleeftijd van de meisjes kwam meer overeen met die in het Utrechtse Gerefor-
meerd Burgerweeshuis.23 De gemiddelde verblijfsduur in Neerbosch was wel een stuk 
langer dan die in bijvoorbeeld Nederlandsch Mettray, waar het verblijf van de jongens 
varieerde, maar nooit boven een gemiddelde van vijf jaar uit kwam.24 Dat het verblijf in 
Neerbosch veel langer duurde dan in veel andere instellingen, zal ertoe geleid hebben dat 
het verblijf een groter effect op de kinderen heeft gehad. Dat effect kwam onder andere 
tot uiting in vormen van verstichtsing, zoals verderop zal blijken.

11.1.1 Vertrek van de meisjes
Meisjes hoorden vaak pas een dag voor vertrek dat ze weg zouden gaan en waarhéén. De 
Commissie van Onderzoek vond dat in 1894 maar een vreemde gang van zaken, maar 
vatte er enige sympathie voor op toen Van ’t Lindenhout uitlegde wat de reden daarvan 
was. De ervaring van hem en zijn vrouw was namelijk dat, veelal arme, familieleden van 
meisjes soms zo gewiekst waren de hand te leggen op hun uitzet wanneer ze van tevoren 
wisten wanneer ze zouden vertrekken en wat hun bestemming was.25 Wanneer hij zou 
toestaan dat meisjes alsnog door familie zouden worden opgenomen, liepen zij volgens 
Van ’t Lindenhout bovendien het risico in een uitzichtloze situatie terecht te komen. Veel 
families van Neerbosscher kinderen zouden volgens hem maar wat blij zijn met een extra, 
onbetaalde werkkracht. Een meisje zou dan een huissloof kunnen worden of als dienst-
bode kostgeld kunnen inbrengen.26 In dergelijke situaties zou het contact met haar arme 
familieleden belemmeren dat het meisje een zelfstandig, fatsoenlijk bestaan als dienst-
bode kon opbouwen.
Dat meisjes niet vooraf werden betrokken bij hun toekomst, heeft mogelijk ook te maken 
met de rechtspositie van vrouwen in de negentiende eeuw. Pas op hun 23ste werden ze 
meerderjarig, zodat tot die tijd Van ’t Lindenhout op gezag van hun voogden de zeggen-
schap gehad zal hebben over waar ze terechtkwamen. Maar het blijft vreemd dat juist 

met een beroep op het beperken van de toch al bestaande “nadeelen van het gestichtsle-
ven”, Van ’t Lindenhout meende dat het niet verstandig was om alles wat in de “naaste 
toekomst” te gebeuren stond met een meisje te bespreken.27 Dat hij en zijn vrouw 
vreesden dat de meisjes hun mond voorbij zouden praten, hoeft niet per se te wijzen op 
mogelijk onverantwoordelijk gedrag van de kinderen: het kan ook een uiting zijn van 
een gebrek aan vertrouwen tussen de meisjes en mevrouw Van ’t Lindenhout. De direc-
trice van Neerbosch kon tenslotte soms hardhandig optreden, zoals ik in hoofdstuk 1 heb 
beschreven.28
De standaarduitzet die meisjes bij hun vertrek uit Neerbosch meekregen, bestond de 
eerste jaren “zooveel mogelijk” uit “een cornet” – dat is een damesmuts – “met gewone 
jurk en doek voor den zondag. Deze kleeding is voor ons min kostbaar, en bevalt tot op 
dit oogenblik zeer goed”, schreef Van ’t Lindenhout in 1866.29 Blijkbaar waren de financiën 
van het weeshuis in Nijmegen niet altijd voldoende om de meisjes meer mee te geven. 
Wel kregen ze wat reisgeld mee en contanten waarmee ze konden voorzien in hun eerste 
levensbehoeften. Later werd de uitzet iets uitgebreider. In 1893 kregen meisjes drie stel 
kleren mee naast schoenen en soms klompen. Met welke uitzet een meisje uiteindelijk de 
weesinrichting verliet, verschilde dus per periode. Volgens de onderzoekscommissie zou 
dat “gedeeltelijk wel in verband staan met de keuze van den goederen-voorraad”.30 Niet 
alle spullen waren blijkbaar steeds voorhanden.

Dienstbetrekkingen zoeken
Niet alle aanvragen die Van ’t Lindenhout binnenkreeg, werden zonder meer gehonoreerd. 
Bij het vaststellen of een betrekking geschikt was voor een meisje, beoordeelden hij en 
zijn vrouw – zij voerde de correspondentie hierover – voor alles of de aanvraag afkomstig 
was van een christelijk huisgezin, waarbij de vrouw zelf meewerkte in de huishouding. De 
voorkeur voor christelijke huishoudens kwam voort uit hun streven om zoveel mogelijk te 
voorkomen dat de meisjes direct in “het drukke gewoel en de verleiding der groote steden 
komen, waarmede zij onbekend zijn”.31 Hun voorkeur ging daarom uit naar betrekkingen 
in dorpen of kleine steden. Dat de vrouw des huizes zelf meewerkte in de huishouding 
vonden ze belangrijk, omdat dat zou garanderen dat de meisjes niet als een sloof zouden 
worden behandeld. Meewerken in de eigen huishouding sierde een Hollandse huisvrouw, 
meende Van ’t Lindenhout. Zelf had zijn vrouw dat in de Lange Brouwerstraat ook gedaan 
in een tijd dat ze kleine kinderen hadden en zij de leiding had over de oudste meisjes.32
In de loop der jaren bouwden Van ’t Lindenhout en zijn vrouw een omvangrijk netwerk op 
van christelijke gezinnen die een eerste dienstbetrekking voor een meisje van Neerbosch 
boden. Dat vond het echtpaar van groot belang, want het zou goed zijn voor meisjes om in 
degelijke, protestants-christelijke gezinnen hun eerste ervaringen buiten Neerbosch op te 
doen. Dat sloot ook het beste aan bij de opvoeding die ze in Neerbosch hadden ontvangen. 
“Alle drie zijn in goede christelijke gezinnen opgenomen en verdienen zoveel dat zij voort-
aan in alles voor hun onderhoud kunnen zorgen”, meldde Van ’t Lindenhout over twee 
meisjes en een jongen die in mei 1876 vanuit Neerbosch waren vertrokken.33 Datzelfde 
gold voor 13 meisjes in 1878.34
De ervaring leerde dat wanneer het meisje ontslag nam, wanneer ze trouwde of naar 
een andere, ‘grotere dienst’ overging bij een mevrouw uit een hogere stand, haar eerste 
werkgeefster vaak bij Neerbosch om een opvolgster kwam vragen. Daarmee was zij min 
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of meer verzekerd van een protestants-christelijke en vaak ook gezeglijke en gehoorzame 
dienstbode. Dankzij deze praktijk, meldde Van ’t Lindenhout in 1900, hadden sommige 
families soms jaren achtereen een meisje van Neerbosch.35 In het overzicht van gekomen 
en vertrokken kinderen tussen 1880 en 1906 komen inderdaad namen van families voor 
waar meer dan eens Neerbosscher meisjes als dienstbode in dienst werden genomen. Niet 
zelden waren dat families die nauw aan Neerbosch waren verbonden, zoals Van ’t Linden-
houts eigen zonen, bestuursleden van de weesinrichting of hun naaste familie en ook 
oud-Neerbosschers zelf, zoals aannemer Manus Houtman in Den Haag.36

Hulp vanuit Neerbosch’ achterban
Het netwerk van protestants-christelijke dames waar mevrouw Van ’t Lindenhout uit kon 
putten voor het vinden van een betrekking voor de meisjes, ontstond langs informele 
wegen. De ontwikkeling ervan werd gestimuleerd door de uitdijende achterban van Neer-
bosch en de oprichting van ruim honderd zusterverenigingen.37 De werkwijze van deze 
vrouwen had wel wat weg van het regentessencollege van het Utrechtse Gereformeerd 
Burgerweeshuis dat in 1871 was opgericht. Ook de Utrechtse dames probeerden weesmeis-
jes aan betrouwbare werkgeefsters te helpen binnen hun eigen netwerk.38
Een toenemende vraag naar dienstbodes in de negentiende eeuw, in combinatie met de 
steeds grotere bekendheid van de weesinrichting, zorgde ervoor dat aan werk voor Neer-
bosscher dienstbodes nooit gebrek is geweest. Grotere welvaart, huwelijken van oud-Neer-
bosschers die als dienstbode werkten en de doorstroom naar een nieuwe dienstbetrek-
king, zorgden voor een niet aflatende stroom werkgeefsters die meisjes van Neerbosch in 
dienst wilden nemen. Uit de bronnen blijkt niet dat door slechte publiciteit of economi-
sche neergang de vraag naar dienstmeisjes uit Neerbosch afnam.
Bij de zoektocht naar geschikte werkgeefsters, kreeg mevrouw Van ’t Lindenhout hulp 
van de Nederlandsche Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn. Dat was 
een orthodox-protestantse vereniging waarvan de leden protesteerden tegen prostitutie 
en vrouwenhandel en wilden laten zien wat de gevolgen waren van bestaande wet- en 
regelgeving. De bond was in 1883 opgericht omdat vrouwen geen lid mochten worden van 
de al bestaande Nederlandsche Vereeniging tegen Prostitutie. Onder meer drie zussen uit 
de Haagse Reveilfamilie Van Hogendorp vervulden een vooraanstaande rol in de nieuwe 
bond. Dat waren de jonkvrouwen douairière Mariane de Klerck-Van Hogendorp (1834-
1909), lange tijd presidente, en Anna (1841-1915) en Wilhelmina (1838-1921) van Hogen-
dorp.39 De band van de zussen Van Hogendorp met Van ’t Lindenhout liep onder meer via 
de NEPV, waarvan in 1889 zowel Mariane als Wilhelmina stemgerechtigde leden waren en 
Van ’t Lindenhout bestuurslid.40 
Rond 1900 was de vrouwenbond georganiseerd in driehonderd plaatselijke afdelingen, 
waaronder zestig op Java, telde rond de vijfduizend leden uit de verschillende klassen, 
variërend van jonkvrouwen tot dames uit de hogere en lagere burgerij en kreeg steun van 
dames uit de lagere, ‘werkende stand’.41 De wezenalmanak van 1898 bevatte voor het eerst 
een lijst met namen van dames die lid waren van deze vrouwenbond en waar “de noodige 
inlichtingen te bekomen zijn voor meisjes, aan wie de gelegenheid ontbreekt om zelven 
eenig onderzoek in te stellen omtrent betrekkingen die haar aangeboden worden”.42 Van 
de 219 dames op deze lijst woonden er vier in Nederlands-Indië en een op Curaçao, zodat 
dienstbodes ook over betrekkingen in die rijksdelen informatie konden inwinnen. Blijk-

baar, getuige de lijst adressen in de wezenalmanak, wilde de vrouwenbond haar doel onder 
meer bereiken door dienstbodes te helpen aan betrouwbare werkgeefsters. Met dit streven 
van de vrouwenbond konden Van ’t Lindenhout en zijn vrouw zich goed vereenzelvigen. 
De protestants-christelijke signatuur van de bond garandeerde oud-Neerbosschers dat op 
de godsdienstige overtuiging werd gelet van een werkgeefster of werkgever over wie zij 
informatie vroegen.
Of het netwerk van de vrouwenbond voor de meisjes daadwerkelijk zo heeft gefuncti-
oneerd, onthullen de bronnen niet. Wel bevatte Het Oosten af en toe advertenties van 
(burger)meisjes die een nieuwe betrekking zochten.43 Dat zij Het Oosten voor hun adver-
tenties uitkozen had te maken met het protestants-christelijke lezerspubliek van dat 
weekblad. Dat kan bij dienstbodes de verwachting hebben gewekt dat ze er een goede en 
vooral veilige werkomgeving zouden vinden. Daarnaast gold natuurlijk dat zij zelf ook in 
godsdienstig opzicht affiniteit met deze doelgroep hadden. Van de andere kant diende Het 
Oosten ook als medium voor potentiële werkgeefsters uit zowel hogere burgerij als adel 
om een nieuwe dienstmeid te werven. Een voorbeeld daarvan is een advertentie uit 1887 
voor “eene zeer zindelijke, eenvoudige tweede- of werkmeid” voor de hervormde mevrouw 
Emma Charlotte Adrienne Grothe van Wemeldinge (1827-1920), die in huize Ten Bosch 
woonde aan de statige Slotlaan in Zeist.44

11.1.2 Vertrek van de jongens
In tegenstelling tot de meisjes werden jongens, ondanks hun minderjarigheid, soms wel 
betrokken bij de eigen toekomstplannen. Meestal correspondeerde Van ’t Lindenhout 
weliswaar zelf met potentiële werkgevers voor de jongens, maar sommige jongens mochten 
dat ook zelf doen – al hield Van ’t Lindenhout wel nauwkeurig toezicht op hun contacten. 
In de standenmaatschappij waar de jongens terecht zouden komen, was het met fatsoen 
en respect benaderen van potentiële werkgevers tenslotte van groot belang. Van ’t Linden-
hout of iemand uit zijn netwerk kon mogelijk een goed woordje doen voor de jongens.45
Wanneer er een aanvraag voor een knecht binnenkwam, onderzocht Van ’t Lindenhout 
eerst wat voor vlees hij met de potentiële baas in de kuip had. Leken de woon- en werk-
plek in orde dan sprak hij het loon af dat de jongen zou ontvangen en daarna was de weg 
vrij om in een eerste betrekking te komen.46 Het moment van vertrek was aangebroken 
wanneer een jongen per week “minstens f 1.– boven den kost” zou verdienen.47 De uitzet 
bestond, zoals gezegd, uit een Bijbel, kleding en de eigen gereedschapsset voor het uitoe-
fenen van een beroep.48 Waarin Neerbosch zich ten opzichte van Nederlandsch Mettray 
onderscheidde, is dat het afscheid van de weesinrichting minder formeel was georgani-
seerd. Voor zover bekend was er geen sprake van een plechtige gebeurtenis waarbij de 
jongens moesten beloven zich goed te gedragen, zoals in de landbouwkolonie het geval 
was. De jongens van Nederlandsch Mettray werden zoveel mogelijk naar hun werkgever 
begeleid.49 Over dergelijke praktijken zwijgen de bronnen van Neerbosch. Of het moest 
de ontvangst zijn van de kinderen die naar Amerika emigreerden. Wel bleef Van ’t Linden-
hout op de hoogte van de verblijfplaats van de meeste oud-Neerbosschers.
Dat hij weinig structurele aandacht aan het vertrek van zijn oud-pupillen lijkt te hebben 
gegeven, wijst erop dat hij een groot vertrouwen had in de, voornamelijk protestants-chris-
telijke, werkgevers die hij voor de jongens wist te vinden. Ook is het onbekend of hij het 
wel eens voor oud-Neerbosschers heeft opgenomen wanneer ze in onmin raakten met hun 
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werkgever of werkgeefster en ze noodgedwongen moesten terugkeren naar Neerbosch. In 
de jaren tachtig en negentig wordt van dat laatste incidenteel melding gemaakt.50
Niet alleen de leeftijd en het al dan niet beheersen van een ambacht bepaalden de tijd van 
vertrek voor een jongen. Er moest daarnaast ook een arbeidsplaats zijn bij een baas. In 
de jaren van economische groei na 1860 gaf dat meestal weinig problemen, maar tijdens 
de economische crisis in de jaren tachtig was dat anders. In de tweede helft van de jaren 
tachtig moest Van ’t Lindenhout zich veel meer moeite getroosten om geschikt werk 
te vinden voor de jongens.51 Met dat doel plaatste hij in die jaren geregeld oproepen in 
Het Oosten, waarin hij werk zocht voor jongens. Daarbij ging het om werk voor boeren-
knechten, dat moeilijker te vinden was door de zware landbouwcrisis sinds 1882, en voor 
metselaars, timmerlieden en letterzetters.52 “Voor een jongen, sterk en gezet, en bekwaam 
in het tuinmansvak, wordt een plaats gezocht, zoomede voor een boekbinder, een jongen 
voor de boerderij, en een jongen, die het klompenmaken heeft geleerd. Deze zagen wij 
gaarne geplaatst”, luidde een oproep in Het Oosten van 1 mei 1889. Ondertussen vonden 
veel jongens het maar wat spannend waar ze terecht zouden komen. Ze waren slechts het 
leven gewend zoals ze dat in Neerbosch hadden meegemaakt. Het was hen onbekend hoe 
het in de maatschappij daarbuiten zou gaan. Die onzekerheid maakte dat sommigen hun 
toekomst somber inzagen, zoals een oud-Neerbosscher enkele jaren na zijn vertrek uit 
Neerbosch aan Van ’t Lindenhout bekende.53
Een beperkt aantal jongens van Neerbosch – ik heb er 37 kunnen traceren binnen de 
onderzochte periode – vertrok als militair. In de negentiende eeuw werd een kwart tot een 
derde van de jongens opgeroepen als ‘milicien’ nadat ze met behulp van plaatselijk geor-
ganiseerde lotingen waren geselecteerd. De jongens van Neerbosch die werden ingeloot 
hadden niet de financiën om een vervanger te betalen, wat in hogere standen vaak wel 
het geval was. Een andere mogelijkheid is dat jongens uit Neerbosch juist als vervanger 
aantraden omdat het financieel voordelig was, maar bewijzen daarvoor heb ik niet gevon-
den.54 Naderhand vonden deze ‘miliciens’ alsnog werk, al dan niet in het beroep waarvoor 
ze in Neerbosch waren opgeleid. Zo werd Willem Daniël Vahrmeijer, nadat hij in 1885 was 
aangesteld als onderwijzer aan de school van Neerbosch, in 1886 ingeloot als milicien. Na 
twee jaar later te zijn afgekeurd voor verdere militaire dienst werd hij onderwijzer op de 
christelijke lagere school in Hoorn.55

11.1.3 Voortijdig vertrek 
Wanneer familieleden of voogden, armbesturen of kerkelijke diaconieën er op stonden 
dat kinderen nog tijdens hun opleiding naar hen zouden terugkeren kon Van ’t Linden-
hout dat niet tegenhouden. Dat was het gevolg van de geldende familiewetgeving in de 
negentiende eeuw. In de wezenalmanak staat in elke jaargang wel een aantal namen van 
kinderen met daar achter vermeld: “aan de familie teruggegeven”. Tot 1870 gebeurde dat 
maar enkele malen, maar in de periode 1881-1882 waren er zes kinderen die “aan de fam. 
weergegeven” werden en een jaar later waren dat er vier.56
Het terugsturen van kinderen op verzoek van familie, kwam in veel weeshuizen voor.57 
In Nederlandsch Mettray zijn er zelfs perioden waarin 40 tot 60 procent van de jongens 
voortijdig door hun ouders van de kolonie naar huis werd gehaald.58 Het grote verschil 
met Neerbosch was dat het hier niet om volle wezen of halfwezen ging, maar om ouders 
die hun zonen naar huis haalden voordat de heropvoeding ten einde was. Wanneer het 

familie niet goedschiks lukte kinderen terug te krijgen, gebeurde dat soms kwaadschiks, 
ondervond Van ’t Lindenhout in 1897. Dat jaar werd een meisje door haar vader meegeno-
men toen ze, tegen alle regels van Neerbosch in, op de kermis in Nijmegen liep.59
Dat Van ’t Lindenhout zich verzette tegen het voortijdig terughalen van kinderen door 
familieleden, was omdat kinderen dan het risico liepen terug te vallen in de uitzicht-
loze situatie waaruit hij ze juist had willen redden. Zoals in hoofdstuk 8 is beschreven, 
probeerde hij verwanten te ontmoedigen om kinderen voortijdig uit Neerbosch terug te 
halen door een forse vergoeding te vragen voor ieder jaar dat het kind in Neerbosch had 
gewoond.60 Anders lag het wanneer familieleden de zorg voor kleine kinderen weer op zich 
wilden nemen omdat ze financieel in betere doen waren gekomen en de ergste armoede 
achter zich hadden gelaten. Dan maakte Van ’t Lindenhout niet zo’n probleem van 
terugkeer, omdat hij besefte dat opvoeding door eigen familieleden goed uit kon pakken. 
Dat kon hij zelfs waarderen, zolang het maar protestants-christelijke gezinnen betrof. Zo 
mocht Cornelia de Plaa uit Wissenkerke in 1876 op 7-jarige leeftijd terugkeren naar haar 
familie in Zeeland, twee jaar nadat haar halfzus Johanna als pleegdochter was aangeno-
men door Nieuwland en zijn vrouw in Heeg. Ook Jacoba de Kok keerde dat jaar terug naar 
haar familie in Utrecht.61
Daarnaast stuurde Van ’t Lindenhout soms kinderen op eigen initiatief terug naar familie 
wanneer hij meende dat ze ten onrechte naar Neerbosch waren gezonden, omdat zij wel in 
staat bleek voor de kinderen te zorgen. Dat had te maken met zijn overtuiging, stelde hij, 
dat hij God niet om financiële steun mocht vragen voor kinderen voor wie de eigen familie 
in staat was te zorgen, hoe armoedig hun leefsituatie ook was. Hij meende dat sommige 
families, maar ook diaconieën en armbesturen, kinderen naar Neerbosch stuurden om 
er zelf beter van te worden. Wanneer hij dat vermoedde en een onderzoek door een van 
bestuursleden, of later door de algemeen agent van Neerbosch Japik Nieuwland, dat 
bevestigde, stuurde hij een kind terug.
Uit de bronnen valt niet precies te achterhalen hoe groot het percentage van de kinderen 
is geweest dat door eigen familieleden werd teruggehaald, dan wel door Van ’t Linden-
hout zelf werd teruggestuurd. Tot 1870 lijken het er slechts een handvol te zijn geweest, 
maar in de jaren tachtig en negentig nam hun aantal toe. Dat blijkt uit de toename van 
de aanduiding ‘weergegeven aan de familie’ in de wezenalmanakken en in de staten met 
gekomen en vertrokken pupillen. Onduidelijk blijft in die bronnen of dat op verzoek van 
de familie zelf plaatsvond, of dat Van ’t Lindenhout de kinderen terugstuurde omdat hij 
meende dat de familie in staat was voor het kind te zorgen.62
In de jaren negentig werden in ieder geval vaker kinderen teruggegeven op verzoek van 
vader, moeder, familie, voogden of diaconieën. Tijdens het verslagjaar 1893/1894 gebeurde 
dat volgens Van ’t Lindenhout als gevolg van de Neerboschkwestie bij 32 kinderen.63 
Daarmee geeft hij een te rooskleurige voorstelling van zaken. Inclusief de kinderen die 
naar andere weeshuizen werden overgebracht en kinderen die door hun vader of moeder 
weer in huis werden genomen, was dat met 67 kinderen ruim het dubbele aantal. Tellen we 
de jaren 1894 en 1895 ook nog mee, dan komen we op 149 kinderen die tijdens of tamelijk 
snel na de Neerboschkwestie uit de weesinrichting zijn teruggehaald. Daarbij houden we 
dan rekening met een zeker vertragend effect op het terughalen van kinderen, omdat er 
bijvoorbeeld eerst maatregelen moesten worden genomen om hen ergens te kunnen plaat-
sen. In 1899 en 1900 hadden de ontwikkelingen rond Neerbosch na het overlijden van 
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Johan Tiecken eenzelfde effect. Uiteindelijk werden in de periode 1893-1903 329 kinderen 
teruggegeven aan familie, armbesturen/diaconieën of aan hun vader of moeder.64 Alleen 
al de hervormde diaconie van Arnhem haalde tussen 26 en 30 maart 1900 26 kinderen 
terug uit Neerbosch.65 Degenen die kinderen terughaalden vertrouwden hen blijkbaar niet 
langer toe aan Van ’t Lindenhout en zijn medewerkers.

Naar andere residentiële instellingen
Een andere reden voor vertrek uit Neerbosch, naast het voltooien van de reguliere opvoe-
ding en opleiding en het teruggeven aan familie, diaconie of armbestuur, was dat een 
kind naar een ander weeshuis vertrok. Tot de voor Neerbosch onrustige jaren negentig 
gebeurde dat niet vaak. Een jongen werd begin jaren tachtig opgenomen in het weeshuis 
in Leeuwarden en twee broers werden in 1891 in het weeshuis in hun geboorteplaats 
Assen geplaatst.66 Het betrof vaak kinderen die nog familiebetrekkingen hadden in de 
stad waar het weeshuis stond of het was de stad waar ze voor hun komst naar Neerbosch 
hadden gewoond. Dat laatste was het geval met de twee kinderen die door bemiddeling 
van Nicolaas de Jonge in Neerbosch kwamen, maar in 1874 terugkeerden naar een wees-
huis in Ukkel, bij Brussel.67 Ook dit aantal nam toe na de Neerboschkwestie. Van de dertig 
kinderen die tussen 1863 en 1903 naar een andere instelling zijn gegaan, vertrokken er 11 
in 1894 en 1895 en vijf in 1900 en 1901.68 Die andere instellingen waren onder meer het 
Nieuwe Weeshuis in Arnhem en het weeshuis in Kampen.69
Nog een andere reden voor overplaatsing van kinderen ontstond wanneer een langer 
verblijf in Neerbosch voor een kind nadelig of “gevaarlijk en schadelijk” was voor het kind 
zelf of voor anderen.70 Ook wanneer een kind zelfs de eenvoudigste werkzaamheden niet 
kon leren, zocht Van ’t Lindenhout soms naar opvang in een andere residentiële instel-
ling.71 Dat was eveneens conform het reglement van de weesinrichting.72 Het betrof dove 
of blinde kinderen, of kinderen “wier verstandelijke vermogens geheel in de war zijn”, 
zoals Van ’t Lindenhout dat omschreef.73 In de laatste gevallen achtte hij het beter dat zij 
naar een krankzinnigeninrichting zouden vertrekken. De mogelijkheid daartoe ontstond 
voor Van ’t Lindenhout toen vanaf de jaren tachtig gespecialiseerde, ook protestants-
christelijke, instellingen werden opgericht voor mensen met een verstandelijke of licha-
melijke beperking. Het lijkt erop dat het Van ’t Lindenhout zwaar viel om een dergelijk 
besluit te nemen, want soms liet hij kinderen toch blijven, zoals een verstandelijk 
beperkte jongen van 11 jaar die op het niveau van een kleuter functioneerde en die in 
1880 al enkele jaren in het Moederhuis tussen de kleintjes verbleef.74 In 1886 overleed de 
ziekelijke Egbert Schuurman op 26-jarige leeftijd aan tuberculose nadat hij ruim 14 jaar 
in de inrichting had gewoond en twee jaar later overleed de 27-jarige Rijk Dibbits, die zijn 
laatste jaren in Neerbosch’ ziekenhuis had doorgebracht.75
Uiteindelijk gaf Van ’t Lindenhout de besluitvorming over de opvang van kinderen met 
lichamelijke of verstandelijke beperkingen uit handen aan medici. Dat deed hij op advies 
van huisarts Hermanides, de in 1895 aangetreden medisch adviseur. Hermanides advi-
seerde tijdens een bestuursvergadering niet “te toegevend” te zijn in de opvang van 
ongeneeslijke zieke kinderen.76 Het bestuur besloot daarop beslissingen op dat vlak voort-
aan aan Hermanides en De Blécourt te laten. Zo vertrok in april 1900 een meisje naar een 
krankzinnigengesticht in Den Haag.77 Via Hermanides konden kinderen die daarvoor in 
aanmerking kwamen terecht in Veldwijk en in andere instellingen van de Vereeniging tot 

Christelijke Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders.78 En voor kinderen die aan 
epilepsie leden, kon Van ’t Lindenhout via Zegers terecht bij de instelling Meer en Bosch 
in Heemstede.79 In 1896 werd een 17-jarige jongen vanuit Neerbosch daar naartoe over-
gebracht.80
Van ’t Lindenhout hanteerde wel een belangrijke voorwaarde om er mee te kunnen 
instemmen dat een kind met beperkingen naar een andere instelling zou verhuizen. Die 
voorwaarde was dat de betreffende instelling een protestants-christelijke signatuur had, 
net zoals Neerbosch. Met de aanpassingen in zijn beleid, paste Van ’t Lindenhout zich 
ten opzichte van kinderen met beperkingen langzaam aan nieuwe ontwikkelingen op dit 
terrein aan. Maar van harte lijkt dat bij hem niet te zijn gegaan.

Wegsturen en weglopen
Een optie die voor Van ’t Lindenhout in het uiterste geval open stond, was om een kind 
van de weesinrichting weg te sturen omdat het gewelddadig was geweest. Dat overkwam 
ene Riemers, die een jongen tijdens een vechtpartij drie keer met een mes had gestoken.81 
In alle andere gevallen betrof het jongens die, ondanks herhaalde waarschuwingen, onge-
hoorzaam bleven. Daarbij ging het specifiek om jongens die, volgens Van ’t Lindenhout, 
een slechte invloed uitoefenden op andere kinderen.82 Het uit Neerbosch verwijderen 
gebeurde meestal pas nadat andere strafmaatregelen onvoldoende effect hadden gehad, 
zoals Arie Rietveld en Cornelis van Keulen Brons in 1884 mogelijk overkwam.83 In 1902 
werd een jongen van de “booren bende” teruggestuurd in overleg met het armbestuur 
van de plaats waaruit hij afkomstig was.84 Volgens Van ’t Lindenhout hadden in 1898 al 
ruim 2300 kinderen de weesinrichting verlaten, maar het aantal weggezonden kinderen 
bedroeg “nog geen 20”, wat overeenkomt met de mij bekende cijfers.85 Soms diende het 
wegsturen van een jongen om orde op zaken te brengen of om een voorbeeld te stellen.86 
Dat gebeurde in 1898 bij drie jongens. Zij werden weggestuurd nadat ze bleven weigeren 
mee te gaan wandelen. Dat lijkt een onschuldig vergrijp voor zo’n draconische maatregel, 
maar uit de bestuursnotulen blijkt dat er meer achter zat. De drie jongens waren volgens 
Van ’t Lindenhout onruststokers. Nadat ze weg waren gestuurd, was “de rust op de 
jongenszalen teruggekeerd”, meldde de directeur aan het bestuur.87 
Een laatste mogelijkheid om Neerbosch te verlaten was weglopen. In 1881 maakten 
kranten melding van twee kinderen die Neerbosch waren ontvlucht en in hun vroegere 
woonplaats Brakel door de veldwachter waren opgepakt en naar de weesinrichting terug 
gebracht.88 De weesinrichting was tenslotte een open instelling en kinderen konden 
gaan wanneer ze wilden. Dat gebeurde soms omdat ze bang waren voor de straf die 
hen wachtte, zoals Willem Aalten in 1893 als verklaring gaf voor zijn weglopen een jaar 
eerder.89 Vaak werden ze weer teruggebracht door de politie.90 Wanneer ze echt niet langer 
wilden blijven, zocht Van ’t Lindenhout een oplossing in overleg met de voogd van het 
kind. In 1892 deed hij dat voor Willem Postma, die dat jaar samen met Willem Aalten van 
Neerbosch was weggelopen omdat hij het er absoluut niet naar zijn zin had.91 Het aantal 
kinderen dat wegliep nam na 1892 sterk toe. Tot dat jaar werden er negen weglopers gere-
gistreerd, maar tussen 1892 tot 1903 waren dat er veertig. Het jaar 1900, toen er 13 kinde-
ren wegliepen, was daarin een uitschieter. Het was een kleine 8 procent van de kinderen 
die dat jaar vertrokken.92
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Het alternatief dat kinderen buiten Neer-
bosch hadden, was meestal niet aantrekkelijk. 
Waarschijnlijk betekende het voor weglo-
pers een leven zonder scholing en leven bij 
een arme, maar mogelijk wel liefhebbende 
familie. Wat dat betreft lijkt Neerbosch, hoe 
eenvoudig het er ook uitzag en hoe strikt het 
regime er ook was, als woon- en leeromgeving 
geen slechte keus. De sterke toename van het 
aantal kinderen dat wegliep of dat door fami-
lie, ouders of voogden tussen 1893 en 1903 
werd teruggehaald, hing in veel van die jaren 
samen met de Neerboschkwestie of de kwestie 
Tiecken. In de jaren 1897 tot augustus 1899 
zal dat iets minder vaak het geval zijn geweest 
omdat de Neerboschkwestie toen al tot het 
verleden behoorde en Van ’t Lindenhout in 
ere was hersteld. Houden we met dat gege-
ven rekening, dan kunnen we concluderen 
dat tussen 1893 en 1903 bijna 24 procent van 
de kinderen voortijdig van Neerbosch werd 
teruggehaald door reuring rond de instelling.

11.2 De samenleving buiten Neerbosch
Een van de aspecten van residentiële opvoe-
ding is dat er vaak gewenning ontstaat aan 
de bijzondere wijze van samenleven binnen 
de instelling. Die kan op sommige punten 
behoorlijk afwijken van wat gangbaar is in 
de wereld daarbuiten. Gold dat ook voor 
Neerbosch? Dat kinderen uit weeshuizen of 
gestichten kennismaakten met de samen-
leving buiten de muren van de instelling 
voordat ze vertrokken, was niet gangbaar in 
de negentiende eeuw. Wat dat betreft was het 
beleid van het Groninger Roode Weeshuis 
een uitzondering. Dat zond kinderen in 1866 
welbewust naar een reguliere lagere school.93

De standaarduitzet van meisjes was veel groter dan die van 
jongens. Onder de jongens was de uitzet die ze voor hun 
ambacht meekregen heel divers. Timmerlui, meubelma-
kers en schilder kregen veel gereedschap mee, terwijl een 
tuinman het met een snoeischaar en een snoeimes moest 
stellen. (Het Oosten, 14 juli 1909; Van ‘t Lindenhoutmuseum)

Binnen de Vereeniging in het Belang 
der Weezenverpleging kwam in de jaren 
zeventig oog voor de eentonige dagbe-
steding in weeshuizen en het risico van 
verstichtsing.94 Op een vergadering in 
1875 discussieerden de verenigingsleden 
over mogelijkheden om het eentonige 
leven in weeshuizen te verlevendigen. 
Een wat meer gevarieerde dagbesteding 
zou voorkomen dat kinderen, meenden 
aanwezigen, niet hun vertier in kroegen 
zouden zoeken. Het creëren van een wat 
meer huiselijke leefomgeving zou daar-
voor een probaat middel zijn, evenals het 

doen van gymnastiekoefeningen of spelletjes zoals domino en dammen.95 Het probleem 
speelde in veel weeshuizen, bijvoorbeeld in het Utrechts Burgerweeshuis. Meisjes uit die 
instelling waren door de dagelijkse sleur zo afgestompt en ongeschikt als dienstbode, dat 
de regenten in 1837 besloten dat ze voortaan op hun 21ste in plaats van hun 23ste mochten 
vertrekken. Hetzelfde besluit werd in 1854 genomen voor de jongens omdat ook zij door 
hun lange verblijf traag en lui leken te worden. Blijkbaar kwamen oud-bewoners van wees-
huizen na hun vertrek in problemen omdat ze onvoldoende konden voldoen aan de maat-
schappelijke verwachtingen.96 Verstichtsing kan bij kinderen namelijk leiden tot keurig, 
sociaal wenselijk gedrag omdat dergelijk gedrag vruchten afwerpt tijdens het verblijf in 
een instelling, maar daarbuiten niet.

11.2.1 Verstichtsing
Neerbosch was veel groter dan alle andere residentiële instellingen in Nederland. Maar 
bood het kinderendorp ook meer afwisseling, zodat verstichtsing in de kiem kon worden 
gesmoord? Dat was een van de motieven van Van ’t Lindenhout geweest om, in navolging 
van Müller, de weesinrichting zo groot mogelijk te laten groeien. Volgens Van ’t Linden-
hout leerden de meeste kinderen goede manieren in Neerbosch en behielden ze die ook na 
hun vertrek.97 Maar in 1877 werd hij er pijnlijk mee geconfronteerd dat het met die goede 
manieren bij sommigen na hun vertrek snel was gedaan: dat jaar moest hij een meisje 
noodgedwongen terugnemen omdat ze in haar dienstbetrekking niet het nette gedrag 
vertoonde dat ze in Neerbosch had laten zien. “Zij was oogenschijnlijk de liefste, maar in 
den grond den slechtste”, schreef hij over haar, zonder verder in details te treden.98
Sociaal wenselijk gedrag vertoonden ook medewerkers van de weesinrichting. Dat slaan 
van kinderen in Neerbosch een gangbare strafmaatregel was, kan als een vorm van 
verstichtsing worden beschouwd. Het was de reden waarom de in Neerbosch opgevoede 
suppoost Leendert Sies in 1894 niet veroordeeld werd voor mishandeling.99 Hij wist niet 
beter of slaag geven was normaal. Cornelis Lak, de medewerker die in 1900 veroordeeld 
werd voor het slaan van Johan Tiecken, was in Neerbosch nog geheelonthouder geweest, 
maar had dat principe al snel na zijn ontslag opgegeven. Hij droeg niet langer een blauwe 
knoop, kenmerk van de geheelonthoudersbeweging, signaleerde een verslaggever tijdens 
zijn rechtszaak.100 Ook had Lak aan Van ’t Lindenhout te kennen gegeven dat hij zende-

Jan Krijlen, ziek teruggekeerd naar Neerbosch, enkele 
uren voor zijn overlijden in de weesinrichting. In het 
album de portretten van Van ’t Lindenhout en zijn vrouw. 
(Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)
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ling wilde worden. Dat voornemen maakte dat hij bij de directeur goed stond aangeschre-
ven.101 Het procesverslag toont dat Lak juist allesbehalve de ideale medewerker was. Het 
lijkt er daarin eerder op dat hij zijn, sociaal wenselijke, voornemen kenbaar heeft gemaakt 
om een positieve indruk te wekken bij zijn leidinggevenden.
Zelf ontkende Van ’t Lindenhout dat er sprake was van verstichtsing. Nadat hij in Het 
Oosten had betoogd dat de eigen ambachtsopleidingen van Neerbosch de jongens voor 
nodeloze verleidingen van de wereld bewaarden, vervolgde hij: “Het verkeer met de 
buitenwereld is daardoor volstrekt niet afgesloten. Wij meenen met feiten te kunnen 
bewijzen, dat de kinderen, te Neerbosch verzorgd, meer vreemde oogen zien dan ergens 
anders ter wereld.”102 Daarbij dacht hij aan de duizenden bezoekers die vooral in de zomer-
maanden Neerbosch bezochten, al was het dan ook als toerist, en aan de grote jaarfees-
ten waarop de achterban acte de présence gaf. Daarnaast maakten de kinderen uitstapjes 
buiten de weesinrichting, waardoor ze de samenleving buiten enigszins leerden kennen. 
Godsdienstonderwijzer Nikolaas de Bode bijvoorbeeld maakte met jongens urenlange 
wandelingen tot Wageningen aan toe en maakte ook eens een rijtoer naar Kleef in Duits-
land.103 Maar dergelijke uitjes bleven uitzonderingen.
Behalve uit het sociaal wenselijke gedrag van medewerkers en kinderen, blijkt ook uit 
andere voorvallen dat in Neerbosch een maatschappij was ontstaan met eigen gewoon-
ten en gebruiken. Dat kwam onder andere tot uiting bij een aantal kinderen die na hun 
vertrek maar moeilijk konden wennen aan het leven buiten de instelling. Een oud-Neer-
bosscher schreef in 1893 dat zij niet ontevreden was over haar 12-jarig verblijf in de wees-
inrichting. Wat haar vooral moeite had gekost, was dat zij na haar vertrek zo moeilijk kon 
wennen aan de veranderde omstandigheden en dat ze daarom haar vertrek betreurde.104 
Een ander meisje had zelfs zo’n heimwee dat ze er ziek van werd. Van ’t Lindenhout nam 
haar daarom weer op in de weesinrichting.105
Dat de entree in de maatschappij oud-Neerbosschers niet altijd makkelijk viel, kwam 
doordat Neerbosch functioneerde als een kleine, besloten en beschermde maatschappij. 
De grootte van de weesinrichting bracht blijkbaar niet de diversiteit van een kleine maat-
schappij die Van ’t Lindenhout had voorzien. Het was een risico dat Jan Steenbeek (1880-
1951), die veel oud-Neerbosschers uit de periode van Van ’t Lindenhout nog heeft gespro-
ken, expliciet benoemde. Volgens Steenbeek, directeur van Neerbosch van 1926 tot 1928, 
werd de “gestichtsroutine” versterkt doordat Neerbosch lange tijd te weinig medewerkers 
telde en het personeel vaak slecht functioneerde. Ook gedrag dat in de maatschappij niet 
altijd meer getolereerd werd, hadden zij soms van jongs af aan aangeleerd. Nieuwe genera-
ties kinderen in Neerbosch namen dat gedrag van hun oudere lotgenoten over. En doordat 
de weesinrichting tientallen medewerkers telde die er zelf waren opgegroeid, waren die 
vaak niet in staat om op dat punt corrigerend op te treden.
Van ’t Lindenhout besefte zelf ook dat er grote verschillen bestonden tussen de dorpse 
kindersamenleving van Neerbosch en het leven daarbuiten. “Het heeft menigmaal zeer 
veel moeite gekost, door middel van lange en vele briefwisseling, vooral de weesmeisjes 
duidelijk te maken, dat hetgeen zij op Neerbosch hadden genoten, hun nooit meer terug 
zou worden gegeven en zij dus geroepen waren zich in den nieuwen toestand, naar de orde 
en regel van het huiselijk leven, waarin ze nu als dienstbode waren gekomen te schik-
ken.”106 Naast het verstrekken van welgemeende adviezen, veranderde hij niets aan de 
oorzaak van dergelijke problemen: verstichtsing.

Het probleem van verstichtsing speelde ook in Nederlandsch Mettray. Ook daar was er 
sprake van jongens met heimwee naar de veilige omgeving van de kolonie. In plaats van 
dat ze een langgekoesterde vrijheid kregen, merkte een oud-pupil dat hij “niet zoo vrijuit 
kon spreken”, zoals hij in Nederlandsch Mettray blijkbaar gewend was geweest en daarom 
besloot hij maar goeddeels te zwijgen.107 Een gedegen vergelijking tussen de effecten van 
verstichtsing in de landbouwkolonie en Neerbosch is moeilijk te maken, omdat Dekker 
daar in zijn dissertatie niet uitgebreid op ingaat. Maar de geïsoleerde ligging van de kolo-
nie en het feit dat de jongens er niet met meisjes om gingen, zullen zeker effect hebben 
gehad op hun gedrag.108

11.2.2 Neerbosch als terugvalbasis
De kennismaking met de samenleving buiten Neerbosch bracht voor kinderen risico’s met 
zich mee, meende Van ’t Lindenhout. Vooral de steden waren voor kinderen die pas uit 
Neerbosch kwamen volgens hem gevaarlijk.109 Om de kinderen tegen maatschappelijke 
gevaren te beschermen, bereidden Van ’t Lindenhout en zijn vrouw het vertrek van de 
kinderen voor door afspraken te maken met volgens hen geschikte bazen en werkgeef-
sters. De kinderen waren verplicht minimaal een jaar bij hun eerste baas te blijven. Bij 
overtreding van dit gebod mochten oud-Neerbosschers voor straf nog maar een pak kleren 
houden.110 De vraag is of dat daadwerkelijk de praktijk is geweest, want de uitzet was 
immers al aan de kinderen verstrekt. In de bronnen wordt over het terugvorderen van een 
uitzet ook niets vermeld. Wanneer een werkgever of werkgeefster ontevreden was over 
prestaties of wanneer het niet klikte met een jongen of meisje, kon hij of zij het kind wel 
naar Neerbosch terugsturen. Van dergelijke voorvallen wordt af en toe melding gemaakt 
in de boeken met namen van gekomen en vertrokken kinderen.
Het was al in 1866 Van ’t Lindenhouts ideaal dat kinderen, na hun vertrek uit Neerbosch, 
bij hem voor raad en daad konden aankloppen. “Indien zij ziek worden of buiten dienst 
geraken, kunnen zij altijd tot hun twintigste jaar in ons huis terugkeeren. Zoo hopen wij 
ook buiten het huis een ouderlijk toezigt over hen te kunnen houden, dat zoo noodig is in 
deze dagen van verleiding.”111 Volgens Gerdes trad Van ’t Lindenhout inderdaad regel-
matig op als raadgever richting oud-Neerbosschers: “(…) velen die reeds 4 of 6 jaren van 
het Weeshuis zijn verwijderd, vragen den heer Van ’t Lindenhout nog dikwijls om raad in 
gewichtige omstandigheden huns levens”, schreef hij.112 Gerdes was een romancier en een 
vergelijkbare vermelding in andere bronnen, anders dan uit Van ’t Lindenhouts geschrif-
ten, ontbreekt. De positieve duiding van veel ingezonden brieven in kranten die tijdens 
de Neerboschkwestie verschenen en het feit dat Van ’t Lindenhout honderden brieven 
van oud-Neerbosschers ontving, doen wel vermoeden dat het vaker voorkwam.113 Ook de 
grens van 20 jaar hanteerde hij niet omdat veel kinderen al ouder waren bij vertrek.
Wanneer oud-Neerbosschers ziek en behoeftig werden, mochten ze in het wezendorp 
terugkeren. In 1884 overleed bijvoorbeeld Jurjen de Jager, die twee jaar eerder was 
vertrokken, maar ziek was teruggekomen. 114 Ook de boekbinder Jan Krijlen mocht terug-
keren naar Neerbosch toen hij ziek werd, en dat terwijl hij zich tijdens de Neerboschkwes-
tie tegen de weesinrichting en Van ’t Lindenhout had gekeerd. “Tijdens zijn ziekte kwam 
hij tot inkeer”, noteerden de chroniqueurs De Vries en Wessels in hun Wording en groei. 
“Twee uur voor zijn dood vroeg hij de portretten van de heer en mevrouw Van ’t Linden-
hout, om die in handen te mogen houden en dan gefotografeerd te worden. Dit is gebeurd. 
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De foto bevindt zich in het archief der Weesinrichting.”115 Die laatste mededeling diende 
als bewijs dat de anekdote geen verzinsel was.
Daarnaast hielp Van ’t Lindenhout jongens bij het zoeken naar ander werk. Dat gold voor 
Johan Lorgeon Stellingwerf die, zoals we in het hoofdstuk over de Neerboschkwestie 
zagen, door tussenkomst van Van ’t Lindenhout snelpersdrukker kon worden in zijn 
geboortestad Paramaribo. Ook de jongen die in 1893 een nieuwe baan als boekbinder 
zocht en daarvoor zijn oude thuis inschakelde, werd geholpen doordat vanuit Neerbosch 
een advertentie werd geplaatst in een vakblad.116 Voor Van ’t Lindenhout zelf zal deze 
milde houding richting oud-Neerbosschers een praktische vertaling zijn geweest van zijn 
godsdienstige uitgangspunten. Tegelijk handelde hij hierin op dezelfde wijze als regenten 
van andere weeshuizen.

11.3 Woonplaatsen van oud-Neerbosschers 
Kinderen van Neerbosch kwamen na afronding van hun opvoeding in de weesinrichting 
terecht in binnen- en buitenland en dan vooral in Noord-Amerika. Soms werd er op gelet 
dat kinderen bij hun vertrek een betrekking kregen in dezelfde plaats waar eerder een 
broertje of zusje vanuit Neerbosch was geplaatst. Zo vertrok een jongen in 1899 naar Apel-
doorn, waar in 1896 zijn broer een dienstbetrekking had gekregen. Twee zusjes vertrokken 
in 1895 samen naar Hallum.117
Verschillende namen van ondernemers waar kinderen vanuit Neerbosch te werk werden 
gesteld, keren geregeld terug in de bronnen. Verspreid over enkele jaren kwamen enkele 
tuindersleerlingen terecht bij de tuinder Van der Burg in het Zuid-Hollandse dorp Maas-
land. In Groningen vonden verschillende jongens hun eerste baan als drukker of letterzet-
ter op de drukkerij van Jan Haan. Haan was drukker van de protestantse Nieuwe Provinci-
ale Groninger Courant. Sinds 1888 was daarvan de hoofdredacteur Anthony Brummelkamp 
jr. (1839-1919), zoon van de Neerbosch-sympathisant en Kamper hoogleraar Anthony 
Brummelkamp sr.118

Grafiek 11.1  Regio’s waar 388 oud-Neerbosscher neerstreken na hun vertrek van 
1886 tot en met 1889, in 1895 en 1896 en in 1899122
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Sommige ondernemers bij wie jongens in dienst traden, behoorden tot de familie-, 
vrienden- of kennissenkring van Van ’t Lindenhout. Een jongen ging aan de slag als 
knecht in de margarinefabriek van Van ’t Lindenhouts schoonzoon Bauke Tjessinga en 
een tweede vertrok naar het Friese Minnertsga, waar Van ’t Lindenhout vanouds goede 
connecties had.119 Soms kwamen jongens terecht bij een oud-Neerbosscher met een 
eigen onderneming, zoals bij de kleermaker Cornelis van den Bergh in Zevenaar.120 Voor 
kinderen die wilden emigreren, zochten en vonden Van ’t Lindenhout en zijn vrienden 
christelijke werkgevers in Amerika. “Wij hebben alle goede plaatsen gekregen bij goede 
christelijke menschen”, schreef oud-Neerbosscher Willem Hendrik de Ruiter in 1887 
vanuit Grand Rapids.121

Velen kwamen terecht in dorpen en steden binnen de protestantenband. Te noemen zijn 
dorpen als Aalten, Varsseveld, Sliedrecht, Varik, Middelharnis, Hummeloo, en Wemel-
dinge.123 Ter illustratie bekijk ik het vertrek van kinderen in de jaren 1887 en 1899 iets 
gedetailleerder. Globaal genomen kwam in beide jaren ongeveer de helft van degenen die 
vertrokken in een regio binnen de protestantenband terecht. Dat betrof meer jongens dan 
meisjes. In 1887 kwamen zeven van de negentien meisjes terecht in een regio die expliciet 
tot de protestantenband valt te rekenen en in 1899 vijf van de 25. Dat laatste jaar vonden 
meisjes hun eerste betrekking als dienstbode in Zaltbommel, Nichtevecht, Beverwijk, 
Lisse en Heijningen. Andere meisjes vertrokken naar steden als Schiedam, Rotterdam, 
Den Haag, Arnhem en Nijmegen.
Uit grafiek 11.1 blijkt dat in de jaren 1886-1889, 1895-1896 en 1899, gemiddeld geno-
men, de meeste van de 388 kinderen (233 jongens en 155 meisjes) een dienstbetrekking 
kregen in Noord- en Zuid-Holland en in Gelderland. Van hen vertrokken meer meisjes 
dan jongens naar de westelijke provincies, terwijl jongens veel vaker terecht kwamen 
in provincies als Gelderland en Overijssel. Van ’t Lindenhout zocht ook al vroeg expli-
ciet naar werk voor zijn pupillen in die provincies, blijkt uit een oproep in Het Oosten in 
1877.124 Het contrast tussen regio’s waar jongens en meisjes terecht kwamen, wordt nog 
sterker wanneer we bedenken dat vijftien van de 57 meisjes die in die jaren in Gelderland 
een betrekking vonden, helpster werden in Neerbosch. Tegelijk vond een groot percentage 
van de jongens (36 procent) werk in (het protestantse deel van) Gelderland, terwijl 42 
procent van de meisjes als dienstbode in Zuid- en Noord-Holland belandde.
Dat veel jongens buiten de Randstad werk vonden, kan verklaard worden doordat na 1880 
in het hele land de bevolking groeide en de uitgaven van huishoudens sterk toenamen.125 
Daardoor steeg de vraag naar de diensten die deze jongens konden aanbieden. Opmer-
kelijk is dat jongens die als boer, schilder, smid, meubelmaker, kleermaker, timmerman 
en schoenmaker waren opgeleid, vaak terechtkwamen in kleinere steden en dorpen. In 
1899 gold dat bijvoorbeeld voor dertien jongens die in Gelderland emplooi vonden en 
voor negen jongens in Zuid Holland. Slechts een van hen, een boekbinder, kreeg werk in 
een grote stad: Rotterdam. Dat, terwijl de grote bevolkingsgroei sinds 1850 toch in steden 
plaatsvond, zowel in het westen als in Gelderland.126 Drukkers, letterzetters en boekbin-
ders kwamen in 1899 wel terecht in grotere steden als Nijmegen, Amersfoort, Rotterdam, 
Woerden en Aalsmeer, maar ook in het grotendeels orthodox-protestantse Middelharnis.
Een verklaring voor de verschillen tussen de regio’s waar jongens en meisjes werk kregen, 
is dat vanaf het einde van de negentiende eeuw orthodox-protestantse gemeenschappen 
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zich begonnen te concentreren in kleinere woonkernen binnen de protestantenband. Dat 
gebeurde zowel in plaatsen binnen als buiten de Randstad.127 De grote vraag naar dienst-
bodes in het westen kan verklaard worden door het bestaande tekort aan dienstbodes in 
het veel sterker geürbaniseerde, welvarende westen, zoals ook bleek in de hoofdstukken 
2 en 8.128 Zowel in 1887 als in 1899 kwam van de meisjes die in betrekking gingen bijna 50 
procent terecht bij een huishouden in grote steden als Amsterdam, Den Haag, Nijmegen 
en Rotterdam of welvarender voorsteden als Oosterbeek, Overschie, Schiedam, Voorburg 
en Voorschoten.
Dat ook rond 1900 nog veel jongens van Neerbosch buiten de westelijke provincies hun 
eerste werkkring vonden, is een verschil met de plaatsen waar de meeste jongens van 
Nederlandsch Mettray na 1880 terecht kwamen. Aanvankelijk kozen veel jongens van de 
landbouwkolonie voor het platteland als nieuwe woonplaats, maar in de jaren 1885 en 
1895 was dat nog geen 10 procent en vertrok het merendeel naar hun vroegere woonplaat-
sen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.129 Een verklaring hiervoor is dat in Neerbosch 
kinderen woonden die door Van ’t Lindenhouts beleid weinig band met hun familie 
hadden kunnen opbouwen. De jongens in Nederlandsch Mettray waren geen (half)wees en 
vaak waren hun ouders zelf betrokken geweest bij hun komst naar die instelling. Wat wel 
overeenkomt tussen beide populaties, is dat de meeste jongens na hun vertrek het beroep 
uitoefenden dat ze in de instelling hadden geleerd.130 De belangrijkste verklaring daar-
voor is simpelweg dat er blijkbaar voldoende werk voorhanden was voor hun ambacht. 
Wanneer dat niet het geval was, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika waar 
velen naartoe emigreerden, dan kwamen de jongens in een andere beroepsgroep terecht, 
zoals hieronder blijkt uit het relaas van oud-Neerbosscher Bart Scholten.

11.3.1 Emigratie
De mogelijkheid om te emigreren kregen veel Neerbosschers nadat Van ’t Lindenhout 
samen met zijn zoon Jacob in 1886 door de Verenigde Staten van Amerika was gereisd. 
Vader en zoon ondernamen hun reis onder meer vanwege de economische crisis van de 
jaren tachtig, die het moeilijker maakte om jongens in Nederland te plaatsen. Het was 
een van de middelen waarmee Van ’t Lindenhout een van zijn doelstellingen probeerde 
te bereiken, namelijk om de jongens en meisjes te helpen aan een zelfstandig bestaan. 
Uiteindelijk emigreerden volgens Van ’t Lindenhout tussen 1884 en 1903 ruim honderd 
(oud-)Neerbosschers naar de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Suriname en Canada.131 Dat 
was ruim 6 procent van het aantal kinderen dat in deze periode van Neerbosch vertrok 
nadat hun opvoeding er was voltooid. Het waren voornamelijk jongens, maar er bevonden 
zich ook enkele meisjes onder, zoals de in hoofdstuk 7 genoemde Petronella van der Wal in 
1887 en de zusjes Treintje en Dieuwke Roorda die in 1895 hun voogd nareisden.132
Met zijn reis naar de Verenigde Staten week Van ’t Lindenhout af van het beleid in andere 
weeshuizen. Daartoe was hij in staat doordat hij zich als oprichter en directeur met een 
bijna onaantastbare positie meer vrijheden kon permitteren dan zijn collega’s van andere 
instellingen. Bovendien werd hij daartoe door zijn achterban in de gelegenheid gesteld. 
Het bestuur nam het toezicht op Neerbosch tijdelijk waar, terwijl zijn connecties in de 
Verenigde Staten de reis financieel mogelijk maakten.
De kansen voor een toekomst buiten Nederland lagen volgens Van ’t Lindenhout niet 
uitsluitend, maar wel voornamelijk in de Verenigde Staten. Zuid-Afrika was ongetwijfeld 

een prachtig land, meende hij, maar hij hoorde van bevriende Hollanders dat ze er weinig 
perspectief zagen om er een leven op te bouwen en dat niet weinigen van daar alsnog naar 
Amerika wilden vertrekken. Hij was er daarom huiverig voor zijn jongens naar Zuid-Afrika 
te sturen.133 Dit oordeel werd versterkt door de ervaring van drie Neerbosscher jongens die 
in 1884 naar de Zuid-Afrikaanse Republiek, beter bekend onder de officieuze naam Trans-
vaal, waren geëmigreerd. Ze waren mee terug gereisd met een delegatie uit dat land onder 
leiding van president Paul Kruger (1825-1904) die dat jaar Nederland had bezocht, waaron-
der Neerbosch.134 Zelfs het gegeven dat ze onder bescherming van de president stonden, had 
hen niet bewaard voor ellende. “Na al hun geld verspild te hebben aan den bouw van scha-
mele hutten en benoodigd levensonderhoud”, verhaalde Van ’t Lindenhout in 1891, “waren 
zij zonder geld en schier zonder kleeding teruggekeerd.”135 Twee van hen, timmerman Evert 
Kluvers en metselaar Bart Scholten, zouden later succesvol emigreren naar Amerika.
In de jaren negentig vertrokken er opnieuw enkele Neerbosschers naar Zuid-Afrika, onder 
wie twee oud-onderwijzers van de lagere school van de weesinrichting. De eerste was 
Cornelis de Bruin, die met zijn echtgenote Johanna van Enter, eveneens oud-Neerbosscher, 
in 1898 de leiding op zich nam van een tehuis voor “verlaten jongens” in Bloemfontein, de 
hoofdstad van de Boerenrepubliek Oranje-Vrijstaat.136 De tweede was Willem Vahrmeijer, 
die in 1896 onderwijzer werd in Transvaal, waar grote vraag was naar onderwijzers.137 Hij 
werd in 1901 doodgeschoten tijdens de Boerenoorlog (1899-1902).138 Verscheidene andere 
oud-Neerbosschers werden in diezelfde oorlog krijgsgevangen gemaakt.139

11.3.2 Honderd wezen naar Amerika 
In de Verenigde Staten van Amerika en Canada zag Van ’t Lindenhout veel meer toekomst-
mogelijkheden voor zijn pupillen. Zijn optimisme werd versterkt door de uitsluitend 

positieve berichten die hij ontving van 
de eerste 19 oud-Neerbosschers die in 
1886, 1887 en 1888 naar Amerika waren 
vertrokken. “De minst ontwikkelde van 
hen verdient boven kost en inwoning, als 
boerenknecht f 200 in het jaar. Zij die op 
winkels en fabrieken arbeiden, verdie-
nen boven kost en inwoning 5-7 gulden 
per week. De voeding in Amerika is veel 
beter dan bij ons in Europa. De weezen 
schrijven mij, dat zij geregeld tweemaal 
daagsch vlees eten.”140 Hendrik de Ruiter 
dankte Van ’t Lindenhout vanuit Amerika 
uit de grond van zijn hart voor de kansen 
die hem waren geboden. “Ik kan UEd. 
niet genoeg danken, dat gij ons hierheen 
gezonden hebt, en voor de goede opvoe-
ding bij UEd. en Mevrouw ontvangen; 
het zal mij altijd eene eere zijn, te mogen 
zeggen, dat ik een wees van Neerbosch 
ben.”141 Oud-Neerbosschers die emigreer-

De brief die enkele geëmigreerde wezen aan de onder-
zoekscommissie stuurden naar aanleiding van de Neer-
boschkwestie. (Neerboschrapport (1894); Van ’t Lindenhoutmuseum)
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den, zullen dan ook doorgaans in staat zijn geweest het voorschot aan Neerbosch terug te 
betalen dat ze voor hun overtocht hadden ontvangen.142
Wanneer de emigranten aankwamen, werden ze evenals andere Nederlanders door de al 
bestaande Hollandse gemeenschap geholpen hun bestaan op te bouwen. In Grand Rapids 
was het Johannes Otte (1825-?), de vader van John Otte, aan wie jongens van Neer-
bosch na hun aankomst veel hadden te danken. Hij schreef Van ’t Lindenhout in februari 
1887: “Welnu! Wij kunnen en mogen de Heere danken, niet alleen voor een behouden 
overkomst, maar bovenal ook, dat ik u melden kan, dat zij reeds allen geplaatst zijn.”143 
De emigranten dienden zich wel flexibel op te stellen, want niet altijd was er werk voor 
handen in het beroep dat ze in Neerbosch hadden geleerd. “In plaats van metselaar ben ik 
schilder en behanger”, schreef Bart Scholten aan Van ’t Lindenhout.144 Tientallen kinde-
ren volgden in de jaren daarna het voorbeeld van deze Neerbosscher pioniers en in 1894 
woonden er al 98 oud-Neerbosschers, over heel Amerika verspreid.145 Daarna droogde de 
stroom op, in ieder geval van degenen die rechtstreeks vanuit Neerbosch emigreerden. 
Tot 1903 waren dat nog drie letterzetters, Daniël de Ru, Bernhard Zeehandelaar en Eliza 
Moerman, dus in totaal telde Neerbosch 101 emigranten.146
Dat er zoveel jongens, en een enkel meisje, uit Neerbosch de Grote Oversteek konden 
maken, dankten ze aan de snelle economische ontwikkeling van de Verenigde Staten in 
combinatie met de grote Hollandse emigrantengemeenschappen die daar in de negen-
tiende eeuw waren ontstaan. Daarbij kwam dat Van ’t Lindenhout zijn reis maakte in een 
tijd dat velen naar Amerika emigreerden. De toch al omvangrijke emigratiegolf zwol begin 
jaren tachtig steeds verder aan, totdat op zijn hoogtepunt in de jaren tachtig en negentig 
jaarlijks enkele duizenden Nederlandse emigranten overkwamen, onder meer gestimu-
leerd door de sterk dalende reiskosten.147
Een voordeel voor de emigranten was dat ze via de connecties van Van ’t Lindenhout 
terecht konden in de hechte, protestantse Hollandse gemeenschappen die in het Midden-
Westen en het oosten van de Verenigde Staten vanaf de jaren veertig waren ontstaan. 
In oostelijke steden als Paterson in New Jersey en Holland, Vriesland, Overisel, Grand 
Rapids, Orange City, Chicago en Pella in het Midden-Westen, woonden relatief veel 
orthodox-hervormden en afgescheidenen.148 Het was hun protestants-christelijke geloof 
dat de oud-Neerbosschers deelden met deze Nederlandse emigranten. Velen van hen die 
emigreerden, kwamen dan ook terecht in steden met grote Nederlandse emigrantenge-
meenschappen als Grand Rapids, Orange City en Sioux Center.149
Op zijn reis naar Amerika bezocht Van ’t Lindenhout vooral emigrantengemeenschap-
pen in dergelijke steden en dorpen. Daar sprak hij voor grote groepen over het werk in de 
weesinrichting. In Grand Rapids ontmoette hij in het huis van Johannes Otte onder meer 
oude bekenden uit de gemeente van Budding die daar in de jaren vijftig en zestig naar 
toe waren getrokken.150 Dat nieuwtjes als Van ’t Lindenhouts komst snel bekend werden 
binnen de Hollandse gemeenschap, blijkt uit het feit dat oude bekenden uit Goes bij 
Johannes Otte langskwamen nadat Van ’t Lindenhout bij zijn vriend was teruggekeerd na 
een reis naar enkele westelijker gelegen plaatsen.151
Nederlands-Amerikaanse kranten vermeldden in 1886 geregeld waar Van ’t Lindenhout en 
zijn zoon zich bevonden of lezingen hielden.152 Ook na hun vertrek naar Nederland bleef 
Van ’t Lindenhout nog onderwerp van gesprek. “Er wordt hier nog altijd over UEd.’s reis 
gesproken”, schreef de oud-Neerbosscher Gerrit Dutler eind augustus 1888, ruim twee 

jaar na Van ’t Lindenhouts terugkeer uit de Verenigde Staten, “en de couranten schrijven 
gedurig over Neerbosch”.153 Behalve de godsdienstige affiniteit, is een mogelijke verkla-
ring voor de blijvende interesse voor Neerbosch dat veel emigranten misschien nog jonge 
familieleden in de weesinrichting hadden wonen, opperde de redactie van De Volksvriend 
in 1886.154
Een aantal geëmigreerde oud-Neerbosschers lijkt redelijk succesvol te zijn geweest in de 
Verenigde Staten. Dat succes hadden ze deels te danken aan hun praktische ambachts-
opleiding in Neerbosch. De vaardigheden van veel jongens sloten goed aan bij de beroe-
penspecialisatie die zich na de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) had ontwikkeld. 
De Hollanders specialiseerden zich in de Verenigde Staten vanaf de jaren zeventig in de 
bouw, de vervoerssector, de meubelindustrie en de tuinbouw. Ook dat leverde, afgezien 
van de landbouw, werk op voor nieuwkomers. Rond 1900 telden de Hollandse kolonies 
bijvoorbeeld veel tuinderijen die produceerden voor Chicago.155 Vooral praktische beroe-
pen betaalden in Amerika goed en dat waren juist de werkzaamheden waar de ambachts-
lieden uit Neerbosch in waren geschoold. Dat merkten de Neerbosscher landbouwer 
‘baas Geerdes’ en tuinder ‘baas Broekhuizen’ al eind jaren tachtig, toen meer jongens in 
de weesinrichting een opleiding tot tuinder of landbouwer wilden volgen met het oog op 
emigratie.156

11.4 Contact onderhouden na het afscheid
Vanuit Neerbosch werd niet systematisch gewerkt aan het onderhouden van contact 
met de kinderen die waren vertrokken. Daarin verschilde Neerbosch met Nederlandsch 
Mettray, waar de directeur structureel informatie bijhield over de jongens gedurende de 
eerste vier jaren na hun vertrek. Dat werd daar vanaf 1874 systematisch aangepakt. De 
informatie daarvoor kwam uit een netwerk van informanten van Nederlandsch Mettray, 
waarbij de directeur de coördinatie op zich nam om de ontvangen informatie soms te laten 
controleren door derden. De belangrijkste informanten van de directeur waren familie 
van de jongens, nieuwe werkgevers en ook eigen observatie wanneer een jongen zijn oude 
thuis nog eens bezocht. Dat gebeurde geregeld en ook ontving de directeur wel brieven 
van oud-pupillen.157
Van een dergelijke systematische nazorg was vanuit Neerbosch geen sprake. Dat wil niet 
zeggen dat nazorg in het geheel niet bestond. Van ’t Lindenhout vond het namelijk vanaf 
de start van zijn weeshuis juist van belang om contact te blijven houden met degenen 
die uit zijn inrichting vertrokken. Het eerste jaar na vertrek stonden hij en zijn vrouw 
in contact met respectievelijk jongens en hun werkgevers en meisjes en hun mevrouwen 
omdat ze de eerste stappen van de kinderen in de maatschappij buiten Neerbosch wilden 
volgen. Ook daarna hielden velen contact door geregeld iets te schrijven. Volgens eigen 
zeggen schreef Van ’t Lindenhout in 1898 gemiddeld vier brieven per dag, rond de 1200 
brieven per jaar. Daarbij tekende hij aan dat hij alleen brieven beantwoordde, waarvan hij 
dat noodzakelijk achtte.158
Volgens Gerdes beschikte Van ’t Lindenhout in 1880 over alle adressen van de vierhonderd 
oud-Neerbosschers die zijn inrichting sinds 1867 hadden verlaten.159 Dat lijkt enigszins 
op de controle die door Nederlandsch Mettray werd uitgeoefend op het welzijn van de 
jongens, maar van een vooraf opgezette systematiek lijkt toch geen sprake te zijn geweest. 
Dat blijkt ook uit een advies van de onderzoekscommissie uit 1894, die er in haar rapport 
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bij de directie op aandrong om minstens een aantal jaren op de hoogte te blijven van het 
wel en wee van elk kind dat Neerbosch verliet.160 Dat was ook nodig, wilden Van ’t Linden-
hout en het bestuur van de weesinrichting handen en voeten kunnen geven aan de inhoud 
van Artikel 16 van het Reglement der Weesinrichting Neerbosch. Dat luidde in 1894: 
“Weezen, die naar behoren de inrichting verlaten hebben, mogen, wanneer zij blijven 
luisteren naar de raadgevingen van den directeur en de leden van het bestuur, op hunne 
hulp en bijstand, waar zij die behoeven, rekenen.”161 De oproep van de onderzoekscom-
missie bleef in de jaren negentig zonder gevolg. De contacten die er wel waren, bestonden 
voornamelijk uit de persoonlijke contacten van Van ’t Lindenhout en de brieven die hij 
van zijn oud-pupillen ontving.
Voor de langere termijn was het ook voor Neerbosch van belang om contact met oud-
pupillen te onderhouden. Wie van hen in goede posities terechtkwamen, zouden op den 
duur namelijk in staat zijn giften te sturen en dat gebeurde ook.162 Ook bevestigden 
goede berichten van oud-Neerbosschers voor Van ’t Lindenhout dat ze in Neerbosch een 
deugdelijke opvoeding hadden genoten die hen voldoende had voorbereid op het leven 
buiten de inrichting. “Van de meeste onzer weezen, die de Inrichting verlieten (hun getal 
bedraagt nu ruim 600)”, rapporteerde hij in de wezenalmanak van 1885, “krijgen wij 
telkens zeer goede tijding ten opzichte van hun handel en wandel. Er zijn reeds meisjes, 
die gedurende 8 tot 10 jaar in denzelfde dienst zijn”.163 Het was bovendien in het belang 
van de oud-bewoners zelf dat ze een band onderhielden met hun vroegere thuis en met 
andere oud-Neerbosschers. Zij en de achterban van Neerbosch vormden een sociaal 
vangnet voor oud-Neerbosschers die om hulp verlegen zaten. Wel fungeerde dat vangnet 
vooral voor degenen die, soms na een bijna twintigjarig verblijf in de weesinrichting, hun 
eerste schreden in de samenleving buiten Neerbosch zetten. Vooral voor meisjes was dat 
vangnet volgens Van ’t Lindenhout belangrijk. In de steden zouden zij snel van de rechte 
weg kunnen geraken.164 Mogelijk zelfs in de prostitutie. 

11.4.1 Vormen van nazorg
Nazorg werd onder meer geleverd door leden van de tientallen zusterverenigingen die 
zich inzetten voor Neerbosch, zoals de Rotterdamse Martha-krans en de Persiskring 
in Amsterdam. Zij ontfermden zich over meisjes die in hun stad kwamen wonen. Zo 
bestond in Rotterdam in de tweede helft van de jaren tachtig de meisjesvereniging 
Rhode, bestaande uit twintig oud-Neerbosschers die daar om de 14 dagen bijeen kwamen 
om onder leiding van twee dames kledingstukken voor Neerbosch te maken. Dit werk 
stond rechtstreeks in verband met de “dames-vereeniging ‘Martha’” in Rotterdam, de 
Martha-krans dus.165 In 1885 vervaardigden de meisjes daar 158 kledingstukken, terwijl 
de onkosten werden vergoed door giften.166 Ook voor de jongens werden, in ieder geval 
in de grotere steden, gelegenheden gecreëerd om contact met elkaar te onderhouden. Als 
een van de eersten stelde Adama van Scheltema in Amsterdam het door hem in 1864 in 
de Jordaan gestichte Koning Willemshuis ter beschikking. Dit huis was een trefpunt in 
de stadswijk voor volwassenen en vooral kinderen om zich te ontspannen en het evan-
gelie te horen. Het fungeerde tegelijk als ontmoetingsplek voor oud-Neerbosschers in de 
hoofdstad.167

Correspondentie met oud-Neerbosschers
Bij gebrek aan structurele nazorg vanuit Neerbosch, was blijvend contact met de kinde-
ren alleen mogelijk wanneer zij de weesinrichting op de hoogte hielden van hun actuele 
verblijfplaats of wanneer ze zelf contact opnamen met Van ’t Lindenhout, met andere 
oud-Neerbosschers of met mensen uit de achterban van de weesinrichting. Daarmee 
lag het initiatief om contact te blijven onderhouden bij de oud-Neerbosschers zelf. Het 
zou van een goede band getuigen tussen Van ’t Lindenhout en zijn voormalige pupillen, 
wanneer hij daadwerkelijk op de hoogte was van alle adressen van oud-Neerbosschers, 
zoals Gerdes in 1880 stelde.
In welke mate dit inderdaad het geval was, valt bij gebrek aan geschikte bronnen niet te 
achterhalen, want de meeste briefwisselingen zijn niet bewaard gebleven. Wel is bekend 
dat Van ’t Lindenhout jaarlijks stapels verjaardagsbrieven en -kaarten ontving. Kapitein 
François de Bas zag tijdens zijn bezoek aan Neerbosch in 1878 dat Van ’t Lindenhouts 
bureau ermee bezaaid lag.168 Ook de positieve getuigenissen die oud-Neerbosschers rond 
de Neerboschkwestie, bijna zonder uitzondering, over de weesinrichting en Van ’t Linden-
hout gaven, ondersteunen Gerdes’ voorstelling van zaken. Daarbij is wel de kanttekening 
te maken dat degenen die minder succesvol waren mogelijk minder geneigd waren aan 
Van ’t Lindenhout te schrijven. Toch valt op dat de kritiek van oud-Neerbosschers in 
1894 tamelijk genuanceerd was en zelden uitgesproken negatief. Dat is des te opvallender 
omdat kritiek op de weesinrichting binnen het netwerk van oud-bewoners en sympathi-
santen van Neerbosch vaak werd geweerd of gebagatelliseerd.

11.4.2 Oud-wezenverenigingen
Plaatselijke oud-wezenverenigingen vervulden een belangrijke sociale functie voor oud-
Neerbosschers. Ze werden opgericht zodat oud-Neerbosschers elkaar konden onder-
steunen en om voor nieuwkomers als sociaal vangnet te fungeren.169 Dat diverse oud-
wezenverenigingen levensvatbaar waren, laat zien dat ze beide functies daadwerkelijk 
vervulden. Ook oud-bewoners van andere weeshuizen of residentiële instellingen deden 
dat wel, zoals die van het Haagse katholieke weeshuis St. Hieronymus. Zij richtten in 1897 
een eigen oud-wezenvereniging op.170
Van het bestaan van oud-wezenverenigingen raakten kinderen en oud-Neerbosschers 
op de hoogte via Het Oosten, de Wezenalmanak of via rechtstreekse contacten met de 
inrichting. Van ’t Lindenhout vermeldde de oprichting van verenigingen in verschillende 
publicaties.171 De eerste oud-wezenvereniging van oud-Neerbosschers was een meisjes-
vereniging die in 1882 in Schoonhoven werd opgericht. Blijkbaar hadden in het relatief 
kleine Schoonhoven voldoende meisjes een betrekking als dienstbode gevonden om een 
vereniging te beginnen. Deze concentratie van oud-bewoners van Neerbosch ondersteunt 
Van ’t Lindenhouts bewering dat dames bij zijn vrouw terechtkwamen voor een dienst-
bode nadat ze in hun kennissenkring hadden gezien dat een meisje uit Neerbosch goed 
voldeed.172
Na die in Schoonhoven ontstonden er meer oud-wezenverenigingen. Bekend zijn vereni-
gingen in Amsterdam, Arnhem, Utrecht en Rotterdam. Sommige zullen op initiatief van 
oud-Neerbosschers zijn opgericht, maar het is ook mogelijk dat het gebeurde vanuit de 
achterban van Neerbosch. Dat zou kunnen verklaren waarom de aannemer Adrianus 
Kramers, bestuurslid van de weesinrichting, voorzitter was van de Amsterdamse oud-
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wezenvereniging ‘De Heer is onze Banier’ en dat de meisjesvereniging in Rotterdam onder 
toezicht stond van de Martha-krans in de Maasstad.173 Dat lokale verenigingen onderling 
contact onderhielden en hoe goed Het Oosten door voormalige bewoners van de wees-
inrichting werd gelezen, bleek rond de oprichting van de landelijke oud-wezenbond. De 
eerste aanzet daartoe werd gegeven tijdens een reünie in Neerbosch op Hemelvaartsdag 
1894, 3 mei van dat jaar. Hemelvaart valt standaard op de donderdag voorafgaand aan wat 
in het kerkelijk jaar de wezenzondag wordt genoemd: de zondag tussen Hemelvaart, toen 
Christus van zijn discipelen wegging, en de uitstorting van de Heilige Geest met Pinkste-
ren. Op die zondag waren de discipelen dus zelf als verweesd.
Na te zijn opgericht op 23 september 1894, hield de oud-wezenbond in Neerbosch tijdens 
een volgende reünie, of oud-wezendag, op Hemelvaartsdag 23 mei 1895 zijn eerste officiële 
vergadering. Daar kwamen 91 leden op af.174 Lang niet alle voormalige Neerbosschers 
werden lid van de bond, maar tot aan 1903, het jaar waarin Van ’t Lindenhout als directeur 
vertrok, bezochten toch minimaal honderd oud-bewoners de vergaderingen in Neerbosch 
en in het eeuwjaar zelfs 140.175

11.4.3 Het Oosten en de weesinrichting
“Ik heb van het 25jarig jubilé alles in Het Oosten gelezen”, schreef Gerrit Dutler in augustus 
1888 vanuit Amerika.176 Het Oosten was het belangrijkste middel voor het onderhouden 
van de onderlinge band tussen oud-Neerbosschers onderling en met de weesinrichting 
zelf. De aanvankelijke groei van het weekblad en de daarna gelijkblijvende oplage tot in de 
twintigste eeuw van rond de vierduizend exemplaren, moet voor een groot deel te danken 
zijn geweest aan de trouw van oud-Neerbosschers. In het weekblad lazen zij namelijk niet 
alleen over de ontwikkelingen van hun oude thuis, maar raakten ze ook op de hoogte 
van het wel en wee van anderen. Dat gebeurde bijvoorbeeld wanneer Van ’t Lindenhout 
brieven citeerde die hij had ontvangen, zoals in 1888 rond het zilveren jubileum van 
Neerbosch.
Een andere manier om – naast de particuliere briefwisselingen – Het Oosten en de plaat-
selijke oud-wezenverenigingen de band met oude bekenden te kunnen aanhalen, was de 
weesinrichting zelf. Oud-pupillen van de weesinrichting bleven hartelijk welkom. Vaak 
verbleven ze er een dag of drie. In 1902 kwamen er wekelijks enkele langs, meldde Van 
’t Lindenhout, en dat liep per jaar op tot enkele honderden.177 Als het niet zo’n lange en 
dure reis was, zouden volgens de naar de Verenigde Staten geëmigreerde Cornelis Elbers 
alle oud-Neerbosschers die hij kende maar wat graag nog eens Neerbosch bezoeken. Zelf 
was Elbers na zijn vertrek in 1892 in Middelburg (Iowa) neergestreken en werkte hij bij 
een boer, al was hij bij Van Yperen als timmerman opgeleid.178
Wanneer voormalige bewoners van Neerbosch met hun kinderen langskwamen, leidde dat 
volgens Van ’t Lindenhout soms tot aardige tafereeltjes: “Zelfs zijn er onder de kinderen 
van onze oud-weezen, die mij, wanneer ze ons met hunne ouders bezoeken, grootvader 
noemen.”179 Een dergelijke opmerking van kinderen zal Van ’t Lindenhout grote voldoe-
ning hebben gegeven. Dat zoveel oud-Neerbosschers de weesinrichting bleven bezoeken, 
betekent niet dat ze allen in alle opzichten goede herinneringen aan hun verblijf hebben 
gehad. Het is goed mogelijk dat hun hang naar nostalgie en jeugdherinneringen het 
op den duur won van mogelijke aversie die ze tegen de instelling hadden opgelopen.180 
Het verhinderde volgens Van ’t Lindenhout niet dat sommigen kinderen die met onmin 

van Neerbosch waren vertrokken, of weggestuurd, op volwassen leeftijd toch maar wat 
graag op bezoek kwamen.181 Door terug te keren naar de plek van hun jeugd konden ze 
immers herinneringen ophalen en ook toen al heelde de tijd vele wonden. Hoe de meeste 
kinderen hun verblijf in Neerbosch onder Van ’t Lindenhout hebben ervaren, is simpel-
weg onbekend.

11.5 Resultaten van de opvoeding
Valt er dan wel wat te zeggen over het uiteindelijke resultaat van de opvoeding in Neer-
bosch? Of ze goed of slecht was, valt moeilijk te zeggen, omdat de bronnen grotendeels 
zwijgen over slechte resultaten. Een vergelijkbaar probleem om het resultaat van de 
opvoeding te kunnen wegen, kennen de meeste studies over residentiële instellingen in 
de negentiende eeuw. Dekker spreekt zich er in ieder geval niet over uit in zijn studie over 
Nederlandsch Mettray. Weliswaar stelt hij dat deze instelling “op het gebied van de herop-
voedingssuccessen tot de voorhoede van de Westeuropese kindertehuizen” behoorde.182 
Maar bij het beoordelen van de positieve cijfers die de instellingen zelf publiceerden, 
erkent ook hij, moeten we een forse slag om de arm houden. Het hoge percentage jongens 
dat voortijdig vertrok van Nederlandsch Mettray werd in deze uitkomsten namelijk niet 
meegenomen. Van ‘t Lindenhout zelf stelde tegenover de onderzoekers van het Nut dat 
een klein deel van zijn voormalige pupillen – “van de 1700 ontslagenen slechts 3 procent” – 
was “mislukt”. Maar ook wilden lang niet alle oud-Neerbosschers na hun vertrek aan hun 
tijd in de weesinrichting worden herinnerd, wist hij. Het Nutsrapport over Het vraag-
stuk van de verzorging der verwaarloosde kinderen, noteert over de opvoedingsresultaten 
van Neerbosch: “Statistieken van de resultaten worden niet gehouden, omdat, naar de 
meening van den directeur, velen van hen die in de maatschappij later slagen, ongaarne er 
aan herinnerd worden, dat zij hunne opvoeding in Neerbosch hebben ontvangen.”183
Waar Van ’t Lindenhout het vaakst zijn tevredenheid over toonde, was de godsdienstige 
levenswandel van oud-Neerbosschers. “Er zijn er niet weinigen onder, die gehuwd zijn 
en hun kinderen opvoeden in de tucht en vermaning des Heeren”, stelde hij in 1902.184 
Dat mag zo zijn, maar het valt niet te achterhalen hoeveel oud-Neerbosschers in hun 
latere leven het christelijke geloof waarin ze in Neerbosch waren opgegroeid, trouw zijn 
gebleven. Het belang van een dergelijke opmerking valt te nuanceren wanneer we beden-
ken dat, behalve dat Van ’t Lindenhout een christelijke opvoeding belangrijk vond, een 
dergelijke mededeling de lezers van Het Oosten moest laten zien dat de opvoeding van 
Neerbosch geslaagd was 
Wat uit de historische bronnen duidelijker blijkt, is dat een aantal jongens niet in de 
dienende rol bleef die ze in Neerbosch hadden aangeleerd, maar zelf baas werden. In Het 
Oosten gaf Van ’t Lindenhout hoog op van het maatschappelijke succes van sommige 
van zijn pupillen. Wat meisjes betreft, was daarvan vooral sprake wanneer ze inderdaad 
dienstbode of moeder en huisvrouw waren geworden. Wat de jongens aangaat, stegen 
velen sociaal op tot de tweede stand, die van kleine zelfstandigen of kleine burgers. Ook 
in Lichtstralen aan mijn levensavond uit 1915 toont Van ’t Lindenhout zijn voldoening 
hierover. Zo slaagden diverse oud-Neerbosschers erin een eigen drukkerij te beginnen of 
aannemer te worden. Ook waren er diverse schoolmeesters onder hen die als onderwijzer-
kwekeling op de lagere school van Neerbosch hun onderwijsakte hadden behaald. Wiebe 
Vos werd in 1882 bijvoorbeeld hulponderwijzer in het dorp Toldijk in de Achterhoek.185 
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Oud-Neerbosscher Herman Vixeboxe slaagde in 1880 in Utrecht voor het examen aan de 
Rijks-Veeartsschool en werd later luitenant-veearts bij de cavalerie.186 Het waren resulta-
ten waar Van ’t Lindenhout graag voor tekende en even zovele bewijzen van de mogelijk-
heid van sociale stijging. Tegelijk waren de loopbanen van deze jongens uitzonderingen. 
De meeste kinderen volgden de gangbare wegen voor kinderen uit hun stand en bleven 
behoren tot het volk.
Toch lijkt het erop dat Van ’t Lindenhouts lovende woorden over de kinderen van Neer-
bosch enige grond hebben, waar ze overeenstemmen met de waarneming van anderen. 
Wat de Commissie van Onderzoek in 1894 over de opvoedingsresultaten schreef, kon 
Van ’t Lindenhout in ieder geval in zijn zak steken. Haar algehele conclusie over dertig 
jaar opvoeding in Neerbosch was dat de meeste werkgeefsters en werkgevers van oud-
Neerbosschers content waren. “(…) de werkzaamheid en gedrag van zoo vele in Neerbosch 
opgeleide kinderen is het beste bewijs, dat de weesinrichting voor de maatschappij zeer 
nuttig heeft gewerkt”, meende ze.187
Deze opmerking is misschien wat al te flatteus omdat de onderzoekscommissie zich niet 
altijd even kritisch over Neerbosch uitliet, zoals we zagen in hoofdstuk 1. Anders staat 
dat met een soortgelijke opmerking die in 1893 gemaakt werd door een journalist die een 
bijeenkomst van oud-Neerbosschers bijwoonde. De goedgeklede mannen en vrouwen die 
hij de zaal zag binnenkomen, vertoonden allemaal “een zekere mate van welvaart”. Dat 
maakte voor hem “al dadelijk (…) een zeer gunstigen indruk. Menschen, die als dezen in 
den moeilijken strijd des levens zich een positie hebben veroverd, zooals blijkbaar alle 
aanwezigen bezitten, moeten in hun jeugd wel een goede opleiding hebben genoten, welke 
hen tot dezen maatschappelijken kamp behoorlijk heeft voorbereid.”188 Ook in brieven 
uit onder meer de Verenigde Staten, tijdens bijeenkomsten van oud-Neerbosschers en 
uit brieven van werkgevers klonken ten tijde van de Neerboschkwestie vooral positieve 
woorden. Ene B.J. Duetz uit Leerdam had in 1893 al tien jaar lang diverse jongens en meis-
jes van Neerbosch in dienst gehad en stelde “dat zij een uitmuntende opvoeding hebben 
ontvangen”.189
Dat de nodige oud-Neerbosschers blijkbaar in staat zijn geweest een stap omhoog op de 
maatschappelijke ladder te maken, hadden ze grotendeels te danken aan hun opvoeding 
in Neerbosch. Dat was ook wat de onderzoekers van het Nut constateerden: “De meisjes 
vinden goede diensten; de jongens worden goed opgeleid voor hun ambacht en zijn als 
werklieden gezocht.”190 Een niet minder belangrijke verklaring is dat de maatschappelijke 
omstandigheden voor hen gunstig waren. De industrialisatie van Nederland, de toene-
mende welvaart en de grote vraag naar geschoolde ambachtslieden leidden in het laatste 
kwart van de negentiende eeuw ook voor hen tot een hogere levensstandaard. Daarbij 
hielp het dat oud-Neerbosschers over een netwerk beschikten waarop ze konden terug-
vallen wanneer ze hulp nodig hadden. Dat waren belangrijke middelen om in een snel 
veranderende maatschappij het hoofd boven water te kunnen houden. Voor wie daaraan 
hechtte en zich er actief in opstelde, waren bovendien kerkelijke gemeenten een middel 
om op sociaal vlak vaste voet aan de grond te krijgen.
Toch garandeerde de genoten scholing ook in de jaren negentig, toen een nieuwe hoog-
conjunctuur aanving, niet dat ambachtslieden altijd en overal zonder bedeling konden 
overleven. Dat blijkt uit Amsterdamse bedelingcijfers over 1892. Alleen het genoot-
schap Liefdadigheid naar Vermogen ondersteunde dat jaar al ruim drieduizend mannen. 

Daaronder bevonden er zich honderden die beroepen uitoefenden die ook in Neerbosch 
werden onderwezen, zoals schoenmakers, timmermannen, boekdrukkers, letterzetters en 
boekbinders.191 In hoeverre daar ook voormalige bewoners van de weesinrichting onder 
waren, is mij onbekend, maar gezien de aantallen oud-Neerbosschers die in Amsterdam 
woonden is dat heel goed mogelijk geweest.

11.6 Conclusies
Evenals het dagelijks leven, was ook de gang van zaken rond het vertrek van de kinderen 
uit Neerbosch en hun intrede in de maatschappij op veel punten vergelijkbaar met die in 
andere residentiële instellingen. Bij het vertrek van de meisjes volgden Van ’t Lindenhout 
en zijn vrouw wel een eigen koers door de plaats van bestemming en de toekomstige 
werkgeefster pas een dag voor vertrek aan een meisje mee te delen. Door dat beleid kregen 
in ieder geval de meisjes nauwelijks tijd om goed afscheid te nemen van broertjes, zusjes, 
vrienden en vriendinnen. Dat moet voor sommigen van hen een traumatische ervaring 
zijn geweest omdat ze tamelijk abrupt uit een voor hen vertrouwde omgeving werden 
gehaald. Het afscheid van de jongens was iets minder rigide. Sommigen mochten onder 
toezicht van Van ’t Lindenhout zelf corresponderen met een werkgever. Een verschil 
tussen Neerbosch en veel andere instellingen betrof de leeftijd van vertrek. Kinderen 
vertrokken niet bij het bereiken van een zekere leeftijd en het afleggen van geloofsbelijde-
nis, zoals in veel andere instellingen de regel was, maar na het afronden van een opleiding. 
Kinderen vertrokken daarom op wisselende leeftijden van Neerbosch, afhankelijk van hun 
aanleg en vorderingen. De meeste jongens vertrokken op hun 18e of 19e jaar; de meeste 
meisjes kregen een dienstbodebetrekking tussen hun negentiende en 22ste jaar.
Van ’t Lindenhout wilde voorkomen dat kinderen zouden terugkeren in het arme milieu 
waar ze, in zijn optiek, uit waren gered. De hele opvoeding in protestants-christelijke 
geest zou in dat geval volgens hem teniet kunnen worden gedaan. Daarom zochten hij 
en zijn vrouw zoveel mogelijk in andere regio’s werk dan waar kinderen familiebetrek-
kingen hadden. Daarbij kregen ze hulp van hun orthodox-protestantse achterban. Door 
daarbinnen een werkkring voor de kinderen te zoeken, hadden Van ’t Lindenhout en zijn 
vrouw een tamelijk stevige garantie dat de kinderen terechtkwamen in een, volgens hun 
maatstaven, verantwoorde werkomgeving. Dat gold ook wanneer ze emigreerden naar de 
Verenigde Staten, waar ze werden opgevangen door geestverwante geëmigreerde Neder-
landers. Ook wanneer kinderen eerder uit de weesinrichting vertrokken, streefde Van 
’t Lindenhout ernaar dat de nieuwe woonomgeving een orthodox-protestantse signatuur 
had, zoals ’s Heeren Loo in Ermelo of Meer en Bosch in Heemstede. Wanneer familieleden 
kinderen opeisten, kon hij dat niet tegengaan en ook niet garanderen dat ze niet terecht-
kwamen in armoedige omstandigheden. Dat is mogelijk gebeurd na de Neerboschkwestie 
en na de kwestie Tiecken, toen tientallen kinderen door hun vader of moeder of hun 
naaste familie van de weesinrichting werden weggehaald. Stonden kinderen onder voogdij 
van een diaconie of een armbestuur, dan was de kans veel kleiner dat ze in een armoedig 
leefomgeving terechtkwam.
Door kinderen van Neerbosch zoveel mogelijk binnen de eigen achterban tewerk te stel-
len, was de opvoedingscirkel als het ware rond. De kinderen stamden namelijk voor het 
overgrote deel uit protestants-christelijke gezinnen, ook al betekende dat in de praktijk 
niet altijd veel, en kwamen na hun vertrek terecht binnen een vergelijkbare sociale omge-
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ving. De meisjes kwamen als dienstbode vaker in grotere steden terecht dan jongens, die 
veelal in kleinere plaatsen in de oostelijke provincies werk vonden. De aanpak van het 
vertrek kan niet expliciet protestants-christelijk worden genoemd. De maatschappelijke 
context waarbinnen dat gebeurde, was dat wel.

Verstichtsing en nazorg
In Neerbosch werd sociaal wenselijk gedrag bepaald door het beschermde karakter van 
een op het platteland afgezonderde kindersamenleving. Een gevolg daarvan was dat 
er, evenals in andere residentiële instellingen, sprake was van verstichtsing. Die werd 
versterkt doordat de kinderen deels opgevoed werden door helpsters die zelf in de weesin-
richting waren opgegroeid en de wereld buiten Neerbosch niet of nauwelijks hadden leren 
kennen. Sommige kinderen ontwikkelden door hun verstichtsing een zekere angst voor 
de wereld buiten de weesinrichting en hadden na hun vertrek met heimwee naar Neer-
bosch te kampen. Van het sociaal wenselijke gedrag dat ze in Neerbosch hadden vertoond, 
namen sommigen afstand zodra ze er waren vertrokken. 
Van structurele nazorg vanuit Neerbosch was geen sprake. Wel bleef Van ’t Lindenhout 
op de hoogte van de verblijfplaats van veel oud-Neerbosschers, getuige zijn omvangrijke 
briefwisseling en het feit dat hij sommigen tipte over openstaande betrekkingen. Veel 
kinderen onderhielden na hun vertrek contact met Van ’t Lindenhout en oud-Neer-
bosschers en bezochten af en toe de weesinrichting. Daar staat tegenover dat veel oud-
Neerbosscher voor de buitenwereld liever verborgen hielden dat ze in Neerbosch waren 
opgegroeid. Zo positief waren hun ervaringen blijkbaar niet.

Geslaagde opvoeding?
Tegenover dit gegeven staat dat veel oud-bewoners in hun latere leven in staat waren 
Neerbosch geregeld te bezoeken. Dat toont dat ze relatief goede maatschappelijke posities 
hadden weten te verwerven. Deels dankten ze dat aan hun opvoeding en opleiding in 
Neerbosch, maar de kansen die ze kregen werden versterkt door de toenemende welvaart. 
Aan de welvaartsgroei dankten ook Het Oosten en andere uitgaven van Neerbosch hun 
bestaan. Wel is het aan Van ’t Lindenhouts energieke optreden te danken dat tientallen 
jongens en enkele meisjes succesvol naar de Verenigde Staten konden emigreren.
Naast de welvaartsgroei speelde het aan invloed toenemende maatschappelijk middenveld 
een belangrijke rol bij het vertrek uit Neerbosch. Dat kwam tot uiting in hulp vanuit Neer-
bosch’ achterban aan kinderen na hun vertrek uit de weesinrichting. Zusterverenigingen 
hielpen dienstbodes uit Neerbosch zich te organiseren en leden van de Nederlandsche 
Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn boden hulp bij het vinden van 
een nieuwe werkgeefster. Zelf organiseerden oud-Neerbosschers zich vanaf 1882 in plaat-
selijke oud-wezenverenigingen. Gestimuleerd door de Neerboschkwestie, mondde dat in 
1894 uit in de oprichting van een landelijke oud-wezenbond. Binnen dit sociale netwerk 
steunden oud-Neerbosschers elkaar.
Hoe een oud-Neerbosscher zich in maatschappelijk opzicht ontwikkelde, was uiteindelijk 
meer afhankelijk van de persoonlijke vaardigheden dan van de opvoeding in Neerbosch. 
Het is wel waarschijnlijk dat zonder Neerbosch verreweg de meeste kinderen een minder 
goede opleiding zouden hebben genoten en waarschijnlijk in minder goede doen zouden 
zijn geraakt. Dat geldt ondanks dat de opleiding en opvoeding in Neerbosch van matig tot 

gemiddeld niveau lijkt te zijn geweest. Gemeten naar de maatstaven van de negentiende 
eeuw, was de opvoeding er tamelijk streng en bestond er bovenmatig veel aandacht voor 
de godsdienstige vorming. In tegenstelling tot de overige aspecten die in dit hoofdstuk 
werden beschreven, was dat laatste een rechtstreeks gevolg van Van ’t Lindenhouts 
geloofsovertuiging en van de signatuur van de weesinrichting.
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Epiloog – Van ’t Lindenhouts 

vertrek uit Neerbosch

Een familie op stand. De familie Van ’t Lindenhout rond 1900 met links tussen zijn dochters Jan Hendrik Koper, bestuurslid 
van de weesinrichting en schoonvader van Van ’t Lindenhouts beide zonen. (Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

Epiloog
Van ’t Lindenhouts vertrek uit Neerbosch

“Den Directeur meent dat den tijd daar is dat hij, vanwege zijn geschokt zenuwgestel 
en gevorderden leeftijd, zijn ontslag moet nemen.” De mededeling van Johannes van 
’t Lindenhout zoals die in een naschrift bij de bestuursnotulen van 2 mei 1902 staat 
vermeld, kwam voor het bestuur als een volkomen verrassing.1 Maar zijn besluit om terug 
te treden was definitief. In een brief aan het bestuur van 21 mei vroeg hij eervol ontslag 
per 1 juli 1903.2 Als verklaring voor zijn terugtreden volstond hij twee maanden later in 
Het Oosten, en later dat jaar in de wezenalmanak, met de mededeling dat zijn gevorderde 
leeftijd en 40-jarige staat van dienst de aanleidingen waren om terug te treden.3 Toch ging 
achter zijn afscheid meer schuil dan deze op zich plausibele redenen. Die andere redenen 
hadden veel te maken met de naweeën van de Neerboschkwestie.

Toen in 1894 langzaam de stofwolken optrokken rond Neerbosch bleek dat de Neerbosch-
kwestie niet alleen gevolgen had voor de weesinrichting zelf, maar voor bijna alle instellin-
gen voor christelijke filantropie. Die ervaring deelden medewerkers van diverse filantropi-
sche instellingen in de zomer van 1894 tijdens twee bijeenkomsten in Zetten. “Sedert de 
lasterschriften tegen Neerbosch door Van Deth verspreid, bestond er bij het publiek een 
zeker wantrouwen tegen gestichten”, meende Hendrik Pierson.4 Geen enkel gesticht was 
meer veilig en de lasteraar had volgens hem vrij spel. Al werd de lasteraar gestraft, toch 
zou er nooit sprake zijn van volledig eerherstel.5 Ten tijde van de Neerboschkwestie was in 
de pers vaker geschreven over misstanden in instellingen. Te denken valt aan het Rijks-
opvoedingsgesticht De Kruisberg in Doetinchem, in een ‘krankzinnigengesticht’ in Den 
Haag en bij de Maatschappij van Weldadigheid. Dat laatste onder de veelzeggende titel: 
“Eene lijkstaatsie in de Maatschappij van Weldadigheid”.6 In al deze instellingen zouden 
de leefomstandigheden allerbelabberdst zijn en actie was hoognodig, was een mening die 
steeds vaker te horen was.
Deze discussie sloot aan op die over de rol van de overheid in de armenzorg in de jaren 
negentig, zoals die al eerder in andere Europese landen was gevoerd. Progressief-liberalen 
en socialisten pleitten voor meer overheidsinvloed op de armenzorg. Daaronder viel ook 
de zorg aan de kinderen in Neerbosch. De praktijk leerde volgens hen namelijk dat kerken 
en particuliere instellingen daarin tekortschoten. Ze pleitten voor staatstoezicht op parti-
culiere instellingen als Neerbosch. Ook jonkheer Nahuys had daarvoor in 1894 een lans 
gebroken tijdens de rechtszaak tegen diverse (oud-)medewerkers van de weesinrichting.7 
De afdeling van de Kiesvereeniging Veluwe had rond dezelfde tijd naar aanleiding van de 
Neerboschkwestie een voorstel aan de Tweede Kamer gedaan om een wet op te stellen 
waarin staatstoezicht voor instellingen van liefdadigheid werd vastgelegd.8 Daarmee 
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stimuleerden de gebeurtenissen in 1893 en 1894 rond Neerbosch de herbezinning op de 
verhouding tussen overheid en armenzorg.

Veranderingen in de weesinrichting
Door de adviezen in het onderzoeksrapport van de commissie werden in Neerbosch vanaf 
1894 enkele veranderingen in gang gezet. Het minst ingrijpend was dat families, voogden, 
armbesturen en kerkelijke diaconieën tientallen kinderen terughaalden naar huis. Volgens 
Van Deth waren dat er ruim 300, maar dat was evenals veel van wat hij had gesteld over-
dreven.9 Wel was het aantal van tachtig kinderen die in de jaren 1893 tot en met 1895 uit 
Neerbosch werden weggehaald, veel hoger dan dat van de 32 waar Van ’t Lindenhout het 
in 1894 over had gehad.10 In dezelfde periode kwamen ook veel nieuwe aanvragen binnen 
voor opname van kinderen. Van ’t Lindenhout gebruikte dat gegeven als bewijs dat het 
vertrouwen in de weesinrichting niet ernstig was geschonden.11 Ook het aanpassen van 
diverse officiële documenten had weinig effect op de praktijk. Het betrof aanpassingen 
van de statuten, het huishoudelijke reglement en het reglement tot opneming van de 
wezen. Doel daarvan was om het gebrek aan samenhang tussen de drie documenten 
te verhelpen. Conform een advies van de onderzoekscommissie werd nu bijvoorbeeld 
bepaald dat bezittingen van kinderen gebruikt mochten worden om specifiek voor hen 
gemaakte kosten aan de weesinrichting te vergoeden.12 In de praktijk had een dergelijke 
nieuwe regel geen effect omdat de eigendommen van de kinderen nog steeds volledig voor 
het weeshuis werden ingezet.
Een meer ingrijpend gevolg, vooral in financieel opzicht, was dat de nieuwbouw van het 
nieuwe hospitaal van Neerbosch omvangrijker uitviel en daardoor veel duurder werd dan 
gepland. Het medisch toezicht werd aangescherpt door aanstelling van Hermanides als 
extern medisch adviseur en de samenwerking met andere instellingen werd intensiever 
waar het kinderen met verstandelijke of lichamelijke beperkingen betrof. Wat daarnaast 
licht wijzigde, was de samenstelling van het bestuur. Derk en Jacob van ’t Lindenhout 
legden in 1894 hun bestuursfuncties neer. In hun plaats werden onder meer de Nijmeegse 
predikant Van Hoogenhuyze en de filantroop mr. Jan Pieter Adolf Graaf van Limburg 
Stirum (1866-1902) uit Velp in het bestuur verkozen. Eind december 1894 stopte Van 
’t Lindenhout als penningmeester van de vereniging, al bleef hij wel aan als bestuurslid. 
Om de door de ondercommissie als chaotisch beoordeelde financiën in betere banen te 
leiden, werd vanuit het bestuur in 1895 een Commissie van Bijstand en Financiën in het 
leven geroepen met als leden de landmeter Evert Jan Griffijn (1836-1908) uit Arnhem, de 
gepensioneerde aannemer Hendrik Jan Koper en Van Limburg Stirum jr.13 Verder werd 
het aantal leden van de vereniging uitgebreid van 26 tot 102.14 Deze laatste veranderingen 
moesten bijdragen aan een vereniging met meer kritisch vermogen en een bestuur dat op 
meer afstand van de directeur kon werken, zoals de Commissie van Onderzoek ook had 
voorgesteld. In 1902 werd het bestuur om die reden met vier man uitgebreid tot 17 leden.15 
Andere adviezen van de onderzoekscommissie volgden Van ’t Lindenhout en het bestuur 
niet op. Het meest opvallende daarvan is dat er geen substantiële uitbreiding van het 
aantal medewerkers plaatsvond. Een overzicht in Het Oosten in februari 1895 laat zien dat 
er toen in Neerbosch met zeventig medewerkers maar drie mensen meer werkten dan een 
jaar eerder.16 De verhouding lag toen op een medewerker per 13 kinderen. Zelf geloofde 
Van ’t Lindenhout niet dat extra mankracht veel verbeteren zou. Vooralsnog constateerde 

hij in 1895 dat door het aannemen van extra personeel vooral de kas van de weesinrich-
ting zwaarder werd belast.17 In 1900 was het aantal medewerkers afgenomen tot 56.18 
Het aantal kinderen daalde dat jaar wel tot onder de zeshonderd, waardoor de getalsver-
houding tussen kinderen en personeel nog altijd ruim tien kinderen op een personeels-
lid bedroeg.
Het gevolg van deze nalatigheid was dat het toezicht op de kinderen van Neerbosch 
nauwelijks verbeterde. Ook Van ’t Lindenhout en zijn zoon Jacob voerden dat niet uit, 
bleek tijdens de rechtszaak naar aanleiding van de dood van Johan Tiecken in 1899. Het 
grote verwijt dat de aanklager daarin Van ’t Lindenhout en zijn zoon maakte, was dat 
ze onvoldoende aanwezig waren en teveel verantwoordelijkheden aan ondergeschikten 
hadden overgedragen. De praktijk in de weesinrichting bleek tegenovergesteld aan het 
mooie plaatje dat Van ’t Lindenhout in Het Oosten had geschetst van het goede, vertrou-
welijke contact tussen kinderen en medewerkers en medewerkers onderling. Hij bleef 
ontkennen dat misstanden in Neerbosch het gevolg waren van het leven in een gesticht. 
Soortgelijke situaties waren volgens hem vroeger voorgekomen bij uitbesteding van kinde-
ren in “een goede familie”.19

Bestuurscrisis
Dat ondanks het advies van de onderzoekscommissie nauwelijks extra mensen werden 
aangesteld, lijkt erop te wijzen dat de visie van Van ’t Lindenhout binnen de nieuwe 
bestuurssamenstelling nog steeds de doorslag gaf. Toch veranderden na de Neerbosch-
kwestie langzaamaan de gezagsverhoudingen. Een statutenwijziging uit 1898 legde 
bijvoorbeeld iets meer controlerende bevoegdheden bij het bestuur.20 Maar de verhou-
dingen zouden de jaren daarna rigoureuzer veranderen. Terwijl het bestuur discussieerde 
over een uitweg uit de financiële problemen waar Neerbosch sinds 1894 mee te kampen 
had, begon namelijk een andere kwestie te spelen. Dat was de verhouding tussen het 
bestuur en de leden van de familie Van ’t Lindenhout. 
Aanvankelijk zouden Jacob en Derk hun vader als tweemanschap opvolgen als directeur, 
maar dat gebeurde niet.21 Derk nam in 1896 ontslag en werd dat jaar directeur van en in 
1897 vennoot in een Nijmeegse papierfabriek.22 Eind februari 1901 deed ook Jacob een 
stap terug als adjunct-directeur van Neerbosch.23 Naar buiten toe werd daarvoor ziekte 
als reden voorgewend. En inderdaad werd Jacob enige tijd uitgeschakeld door de gevolgen 
van een ongeluk met een rijtuig in de zomer van 1900 waarbij hij flink gewond was geraakt 
aan zijn been.24 Maar die verwonding was niet de eigenlijke oorzaak van zijn vertrek als 
adjunct-directeur. Daaraan lag een vertrouwenscrisis met het bestuur ten grondslag. 
Wat de precieze oorzaak van de vertrouwensbreuk is geweest, is onduidelijk, al valt uit 
rapporten en bestuursnotulen wel een mogelijke oorzaak te destilleren. Dat betreft het 
slechte functioneren van Jacob. Uit de bestuursnotulen van 26 oktober 1900 blijkt dat de 
verhouding tussen Jacob en het bestuur ernstig ontwricht was. “’t Was toch allen duide-
lijk, na de laatste vergaderingen, dat de verhouding tusschen het Bestuur en Jb. (Jacob) 
van ’t Lindenhout onbestaanbaar was”, luidde de conclusie in de notulen.25 Rond dezelfde 
tijd kwam er een klacht van een van de klanten van Neerbosch’ drukkerij binnen over de 
slechte administratie.26 Dat was Jacobs verantwoordelijkheid, sinds hij acht maanden 
eerder, sinds 2 maart 1900, belast was met het toezicht op de drukkerij, de boekbinderij en 
de boerderij.27 Een tweede mogelijke verklaring voor de oplopende spanning tussen de 
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familie Van ’t Lindenhout en het bestuur, ligt in de kwestie Tiecken. Tijdens de rechtszaak 
tegen Lak en Drektraan verklaarde de voorzitter van het bestuur, de Nijmeegse predikant 
Van Hoogenhuyze, dat hij niets van de wantoestanden in Neerbosch afwist. Hij had de 
directeuren en de Commissie van Bijstand vertrouwd, verklaarde hij. “Ik meende, dat 
niemand het recht had te slaan”, zei hij tijdens zijn verhoor op 10 februari 1900.28 Tijdens 
het daaropvolgende verhoor van Van ’t Lindenhout en zijn zoon Jacob, bleek dat hij in dat 
vertrouwen flink was beschaamd. 
Voor Van ’t Lindenhout braken zware tijden aan. Anderhalve maand na de verhoren van 
hem, Jacob en Van Hoogenhuyze, overleed op 4 april 1900 zijn echtgenote Hendrina van 
’t Lindenhout-Sipman. Ook vonden in kranten en vaktijdschriften als het Tijdschrift voor 
Armenzorg discussies plaats over Neerbosch. Daarin moest vooral Van ’t Lindenhout het 
als directeur ontgelden.29 Daarnaast verslechterden de verhoudingen met het bestuur 
verder. Begin november 1900 waren de onderlinge spanningen zover opgelopen dat er een 
keuze gemaakt moest worden tussen het vertrek van het grootste deel van het bestuur 
of van de directie. Deze kwestie viel “in een uiterst critiek stadium” van de vereniging, 
vanwege de penibele financiële situatie ervan. Een bestuurscrisis zou volgens het bestuur 
het einde van de weesinrichting betekenen. Daarom besloot zij op 9 november voorlopig 
eendrachtig aan te blijven om Neerbosch te behoeden voor de ondergang.30 Twee weken 
later, op 23 november, klonk het uit de mond van diverse bestuursleden: “Alleen Jacob kan 
ons redden.”31 Dat wil zeggen: alleen zijn terugtreden zou het vertrouwen tussen bestuur 

en directie kunnen herstellen. Maar de 
eerste die terugtrad, was niet Jacob van 
’t Lindenhout, maar de bestuursvoorzit-
ter. In de eerstvolgende vergadering lag 
er namelijk een brief van voorzitter Van 
Hoogenhuyze dat hij zijn functie alsnog 
neerlegde. Na een indringend beroep 
van het bestuur om op zijn besluit terug 
te komen, stelde hij dat nog enkele 
maanden uit, maar begin 1901 bedankte 
hij definitief.32 Eén bestuurslid volgde 
een maand later zijn voorbeeld.33 
De problemen van Jacob strekten 
zich uit tot de samenwerking met zijn 
naaste collega Geert Jakobs (1850-1927). 
Jakobs, een tabaksfabrikant uit Meppel, 
was aanvankelijk lid van het bestuur 
van Neerbosch. Op 2 maart 1900 was hij 
aangesteld als tweede adjunct-directeur 
naast Jacob van ’t Lindenhout en was 
adviserend lid van het bestuur gewor-
den. Het bestuur van de weesinrichting 
had gemeend hem te moeten aanstellen 
vanwege de “klimmenden leeftijd” van 
Van ’t Lindenhout.34 De verwijdering 

Geert Jakobs,  tabaksfabrikant uit Meppel die adjunct-direc-
teur was van Neerbosch van 1900 tot 1904. 
(Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

tussen beide heren kan zijn oorzaak hebben gehad in een conflict tussen Geert Jakobs en 
de directrice, Jacob van ’t Lindenhouts echtgenote Catharina van ’t Lindenhout-Koper. 
Dat conflict draaide om bevoegdheden van beiden in het goederenbeheer van de weesin-
richting en kwam eind 1901 tot uitbarsting.
Onder leiding van Koper, Catharina’s vader, lukte het de Commissie van Bijstand en 
Financiën om de kemphanen in december 1901 tot een tijdelijke wapenstilstand te 
bewegen.35 Ondertussen twijfelde Jacob eraan of hij wel in de weesinrichting zou kunnen 
blijven werken. “Kan het Bestuur hem zijn vertrouwen niet schenken dan meent hij niet 
te kunnen blijven – wil het Bestuur hem den tijd geven dan zal hij alles doen om het 
vertrouwen te winnen. Dan ook meent hij dat waar misdreven is, daar moet ook vergeving 
kunnen zijn”, schreef hij in november 1901 aan het bestuur.36 Volgens diverse bestuurs-
leden was van vergeving geen sprake zolang Jacob geen schuld had beleden. Waaraan hij 
schuldig was, wordt niet vermeld en dat wordt ook niet duidelijk uit andere bronnen. Wat 
Jacob bovendien vreesde, was dat wanneer hij ontslag zou nemen, “zijne vrouw haar pres-
tige zal verliezen”.37 Van ’t Lindenhout sr. adviseerde uiteindelijk zijn zoon in november 
tijdelijk ontslag te nemen om te zien hoe de zaken zouden lopen.

Van ’t Lindenhout treedt terug
De vertrouwenscrisis bleef niet beperkt tot Jacob, maar strekte zich via zijn vrouw en 
schoonvader uit tot Van ’t Lindenhout zelf. De hervormde predikant Ahasverus Voor-
hoeve (1850-1922) uit Amsterdam, die in 1901 was toegetreden tot het bestuur, sprak zich 
daarover, in navolging van Graaf van Limburg Stirum sr., in februari 1902 duidelijk uit: 
“Wat het bestuur wenscht, vindt nooit instemming bij de heren Van ’t Lindenhout en 
Koper.”38 Van Limburg Stirum sr. probeerde de verhouding met Koper enigszins te herstel-
len door hem te loven om zijn onpartijdige houding “bij de moeilijke discussieën der 
laatste paar jaren”. Toch had Koper eerder gezegd dat “als mijn kinderen heengaan, ga ik 
ook”, memoreerde de graaf, “maar, dan ga ik ook heen”.39 Tot die stap zou het niet komen 
toen Koper een jaar later terugtrad.
Uiteindelijk werd een commissie ingesteld om een weg uit de vertrouwenscrisis te vinden. 
In de commissie waren de twee critici vertegenwoordigd van de familie Van ’t Linden-
hout, Voorhoeve en Van Limburg Stirum, naast drie minder uitgesproken leden van het 
bestuur. Een eerste, niet bewaard gebleven rapport van deze commissie werd in mei 1902 
aan het bestuur gepresenteerd. Het lijkt dat het advies in het rapport Van ’t Lindenhout 
sterk aangreep, want na afloop van de bestuursvergadering deelde hij zijn besluit mee om 
terug te treden als directeur. “Den Directeur meent dat den tijd daar is dat hij, vanwege 
zijn geschokt zenuwgestel en gevorderden leeftijd, zijn ontslag moet nemen”, vermeldt 
een naschrift bij de bestuursnotulen van 2 mei 1902.40 Zijn mededeling lijkt voor het 
bestuur als een verrassing te zijn gekomen, want de mededeling van Van ’t Lindenhout 
is als een postscriptum aan de notulen toegevoegd. Een andere mogelijkheid is dat hij 
met zijn mededeling heeft willen wachten om daarmee de bestuursvergadering niet te 
verstoren. De commissie die haar rapport had gepresenteerd, trok dat na die mededeling 
in ieder geval in en presenteerde drie weken later, op 22 mei 1902, een aangepaste versie 
ervan. Daarin maakte ze melding van de inmiddels door het bestuur ontvangen ontslag-
verzoeken van Van ’t Lindenhout, zijn zoon en schoondochter. Daags tevoren had Van 
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’t Lindenhout zijn ontslagverzoek ook schriftelijk gedaan in een brief aan het bestuur. In 
een schrijven van 21 mei vroeg hij eervol ontslag per 1 juli 1903.41

De ernst van de crisis van 1903 bleef binnenskamers. Als motieven voor zijn terugtreden 
voerde Van ’t Lindenhout zijn gevorderde leeftijd, zijn 40-jarige staat van dienst en zijn 
“geschokt zenuwgestel” aan, waarschijnlijk een vorm van overspannenheid. Eind negen-
tiende eeuw werden diverse psychosomatische klachten in Nederland namelijk aangeduid 
als ‘zenuwlijden’.42 Van ’t Lindenhout schreef dat hij zijn besluit na “lang en biddend over-
leg met den Heer” had genomen.43 Over Jacob stond in de wezenalmanak van 1902 dat hij 
zijn taak moest neerleggen op advies van zijn arts.44 Per 1 juli 1903 werd zowel aan Van 
’t Lindenhout als aan zijn zoon en schoondochter eervol ontslag verleend.45
Jacob en Koper bedankten in 1903 ook beiden als lid van de Commissie van Financiën, 
zoals de Commissie van Bijstand en advies inmiddels heette, en waar zij tot dan toe lid 
van waren.46 Daarmee was aan de directe invloed van de familie Van ’t Lindenhout in 
de weesinrichting een einde gekomen. Van ’t Lindenhout was inmiddels verhuisd naar 
Kronenburgersingel 67 in de binnenstad van Nijmegen.47 Daar zou hij zich nog een aantal 
jaren inzetten voor verschillende evangelisatiedoelen, zoals de Salatiga-zending, de NEPV 
en de evangelisatie onder de Joden.48 Daarnaast schreef hij nog enkele boeken. Hij over-
leed in Nijmegen in 1918 en werd begraven naast zijn vrouw Hendrina op de begraafplaats 
van de weesinrichting. Hun graf is tot op heden bewaard gebleven.

Johannes van ’t Lindenhout in zijn werkkamer rond 1903 met naast hem een 
schilderij van zijn echtgenote. (Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief)

Conclusie

De weesinrichting Neerbosch was in het laatste kwart van de negentiende eeuw de groot-
ste Nederlandse residentiële instelling voor kinderen. Het ontstaan van dit kinderdorp met 
op het hoogtepunt ruim 1.100 inwoners blijft ook nu nog, na zo lange tijd, intrigeren. De 
grootte van Neerbosch was ook het meest in het oog springende onderscheid met andere 
residentiële instellingen. De eerste vraag die ik in de inleiding stelde, betrof de verklaring 
van die groei. Het voorliggende onderzoek bevestigt wat dat betreft allereerst het belang 
van de sociale infrastructuur die rond de inrichting werd opgebouwd. Die infrastructuur 
ontstond door een tot bloei komend kerkelijk en christelijk verenigingsleven. Voor Neer-
bosch is daarbij vooral van belang geweest dat de vereniging als organisatievorm binnen 
het orthodox-protestantse Reveil vroeg in de jaren vijftig ingang had gevonden. Van 
’t Lindenhout kon gebruik maken van de acceptatie daarvan binnen zijn achterban, waar-
door de sociale infrastructuur rond Neerbosch kon worden versterkt. Dergelijke sociale 
infrastructuren, rond Neerbosch, maar ook rond andere instellingen zoals Nederlandsch 
Mettray en Talitha Kûmi, zijn van groot belang geweest voor de groei van de filantropie in 
Nederland tussen 1850 en 1900. De toenemende betrokkenheid bij armenzorg vanaf 1850, 
is ook een van uitingen van de groeiende civil society in die periode waar Neerbosch baat 
bij heeft gehad. Dat blijkt dat uit de rol die de duizenden (orthodox-)protestantse vrouwen 
vervulden binnen de meer dan 120 (zuster(verenigingen die zich voor de weesinrichting 
hebben ingezet tussen 1864 en 1903. Al binnen enkele jaren na opening van Van ’t Linden-
houts eerste weeshuis in Nijmegen groeiden deze verenigingen sterk in aantal. 
Een tweede verklaring voor de groei van Neerbosch is de giftenstroom richting de wees-
inrichting. Die groei toont het belang van de toenemende welvaart in Nederland vanaf 
de jaren zestig voor de filantropie. De weesinrichting profiteerde hiervan in sterke mate. 
Dat blijkt uit het feit dat ze lange tijd verreweg de meeste giften ontving van alle filantro-
pische instellingen die vanaf 1850 het licht zagen. Neerbosch was door de giften in staat 
tot begin jaren negentig steeds verder uit te breiden. De stagnatie en het inkrimpen van 
de instelling werd in 1893 ingeluid door de Neerboschkwestie. Door de verschrikkelijke 
verhalen die over Neerbosch de ronde deden en doordat een nieuwe generatie opkwam die 
nieuwe filantropische initiatieven steunde, deelden steeds meer instellingen in de giften 
van de orthodox-protestantse achterban van Neerbosch. De weesinrichting heeft daarom 
niet alleen haar groei grotendeels te danken gehad aan het aan invloed winnende maat-
schappelijk middenveld in de tweede helft van de negentiende eeuw, maar ook haar krimp 
van 1893 tot 1903 lijkt daaraan deels zijn toe te schrijven.
Dat de weesinrichting zoveel giften binnenkreeg, dankte ze onder meer aan haar goede 
imago. Dat is een derde verklaring voor de groei van Neerbosch. Dat imago werd gevoed 
doordat veel mensen compassie voelden met wezen en halfwezen omdat deze kinderen 
zich buiten eigen schuld in armoedige leefomstandigheden bevonden. Dat sprak meer 
tot de verbeelding dan bijvoorbeeld de verwaarloosde, maar minder vaak geheel of half 
verweesde kinderen op Nederlandsch Mettray en in Talitha Kûmi. Zij leken daarom uit 
een minder kwetsbare situatie te komen dan de kinderen in Neerbosch. Hun ouders 
werden mogelijk door de samenleving zelf verantwoordelijk gehouden voor de verwaar-
lozing van hun kinderen. De compassie met de kinderen in Neerbosch werd verder 
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versterkt, doordat hun maatschappelijke positie aansloot bij de toenemende zorg in de 
samenleving voor arme en verwaarloosde kinderen.
Een vierde verklaring voor de groei van Neerbosch is dat veel vooraanstaande burgers zich 
voor de inrichting inzetten. Dat verhoogde het betrouwbaarheidsgehalte van de wees-
inrichting in de ogen van mensen die over de instelling hoorden. Wat de weesinrichting 
hielp om zich op dit punt van instellingen als Nederlandsch Mettray en de Heldringges-
tichten te onderscheiden, was dat vanaf de jaren zeventig over haar veel meer gegevens 
voorhanden waren. Dat stimuleerde het de achterban om geld en goederen te geven. 
Mensen lazen over ontwikkelingen van het wezendorp in de publicaties van de eigen 
uitgeverij van de weesinrichting. Het Oosten, de wezenalmanak en de tijdschriften van 
Neerbosch blijken zo letterlijk van onschatbare waarde te zijn geweest voor Johannes van 
’t Lindenhout. Dat hij in veel van die publicaties stelselmatig met gevoel voor drama sprak 
over ‘arme, verwaarloosde wezen’, stimuleerde de sympathie voor deze kinderen. In tegen-
stelling tot residentiële instellingen als Nederlandsch Mettray en de Heldringgestichten – 
met beide rond de 60 procent, veelal verwaarloosde, (half)wezen – vestigde hij stelselma-
tig de nadruk op Neerbosch als weesinrichting. Dat, en zijn veelvuldig gebruik van termen 
als ‘wezendrukkerij’ en ‘wezenschool’, was een bewuste keuze van Van ’t Lindenhout. Hij 
was als jonge evangelist al vroeg vertrouwd met de kracht van woorden en hij wist heel 
goed hoe hij daarmee medelijden kon wekken voor de kinderen en daarmee betrokken-
heid bij zijn instelling. In zijn woordkeuze maakte hij ook geen onderscheid tussen kinde-
ren van wie geen of nog één van de ouders leefden, terwijl vanaf de jaren tachtig steeds 
minder volle wezen in Neerbosch woonden. Dit alles neemt niet weg dat veel kinderen 
inderdaad vanuit intrieste leefomstandigheden naar de weesinrichting kwamen.
Een vijfde verklaring voor de groei van Neerbosch was het, in vergelijking met traditionele 
weeshuizen, ruime toelatingsbeleid van de instelling. Kinderen uit het hele land en van 
alle kerkelijke gezindten waren welkom en werden zo nodig gratis opgenomen. Boven-
dien werden zowel jongens als meisjes toegelaten, waardoor kinderen uit grote gezinnen 
bij elkaar in dezelfde instelling konden worden geplaatst. Deze opstelling van Neerbosch 
werd door voogden, kerkelijke diaconieën en burgerlijke armbesturen gewaardeerd. De 
weesinrichting, kreeg ook een bredere doelgroep doordat vanaf eind jaren zeventig steeds 
meer halve wezen werden toegelaten. Een belangrijk effect van de demografische en epide-
miologische transities dat in die jaren zijn beslag kreeg, namelijk de afname van het aantal 
volle wezen, werd hierdoor ruimschoots gecompenseerd.

Johannes van ’t Lindenhout
Zonder de tomeloze inzet van Van ’t Lindenhout zelf zijn alle genoemde verklaringen 
onvolledig. Zijn charisma, vriendelijke uitstraling en vaak emotionele oproepen, stimuleer-
den duizenden mensen om zich voor Neerbosch in te zetten. Successen op dat vlak werden 
gestimuleerd door economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Van ’t Lindenhout 
kon zijn boodschap vanaf de jaren zestig vaker en op meer verschillende plaatsen in Neder-
land brengen dankzij de steeds betere (spoor)wegverbinding. Die boodschap werd door 
hem kracht bijgezet door creatief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Dat hij met hulp 
van Milborn een drukkerij en uitgeverij opzette is daarvan wel het duidelijkste voorbeeld. 
Het fonds van de uitgeverij maakte hij doelbewust dienstbaar aan de propaganda voor 
Neerbosch. Dat deze ‘wezendrukkerij’, zoals hij die steevast aanduidde, zo groeide, kwam 

doordat de markt waarvoor deze produceerde snel groter werd. De producten betroffen 
uitgaven over protestantse godgeleerdheid, stichtelijke (zendings)lectuur en filantropie 
en volks-, kinder- en jeugdliteratuur. Verder anticipeerde Van ’t Lindenhout op de ontslui-
ting van Nijmegen per trein door Neerbosch in de jaren tachtig als toeristische attractie te 
promoten. De nieuwsgierigheid van steeds meer mensen naar het kinderdorp kon hij zo 
inzetten voor het werven van meer steun en verdere uitbouw van de weesinrichting.
In tegenstelling tot filantropen als Heldring, Müller, Wichern, Suringar en Pierson had 
Van ’t Lindenhout geen goede opleiding genoten en was hij niet van hoge afkomst. Het 
getuigt van doorzettingsvermogen dat hij een stijging op de sociale ladder maakte en 
aansluiting vond bij de hogere standen. Daarmee is hij een exponent van de verande-
rende sociale verhoudingen die binnen de Nederlandse standenmaatschappij na 1870 
ontstonden. Aan zijn doorzettingsvermogen en de resultaten die hij boekte lag mogelijk 
een minderwaardigheidscomplex ten grondslag dat zijn wortels had in zijn jeugd. Dat 
stimuleerde hem om, naast zijn roeping, zich voor ‘arme wezen’ in te zetten en hard te 
werken. Zijn minderwaardigheidsgevoelens, gecombineerd met een dominant en eigen-
gereid karakter en een toenemende moeite met kritiek van buitenstaanders, kunnen ook 
verklaren dat hij zaken soms te mooi voorstelde en zich geregeld opportunistisch gedroeg 
om de weesinrichting maar te kunnen promoten. Gezien de eigengereide houding die hij 
zich in de jaren negentig aanmat tegenover critici en het bestuur van de weesinrichting, 
lijkt het erop dat zijn successen gaandeweg met hem op de loop gingen. Hij voerde alleen 
grote veranderingen door in Neerbosch, wanneer wetgeving of gezaghebbende mensen in 
zijn achterban hem daartoe dwongen.
Een pedante houding toonde Van ’t Lindenhout soms door ongezouten zijn mening te 
ventileren over mensen en kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Toch was hij, 
ondanks soms stevige uitspraken en zijn dominante karakter, in persoonlijk contact vaak 
vriendelijk en streefde hij ernaar de (kerkelijke) vrede te bewaren. Dat hij daar ten aanzien 
van Neerbosch in slaagde, kwam doordat hij godsdienstige vraagstukken die tussen ortho-
doxe protestanten speelden, relativeerde. Conflictmijdend gedrag stelde hem daarbij in 
staat een belangrijke rol te spelen binnen orthodox-protestants Nederland, ondanks zijn 
beperkte opleiding en niet-theologische achtergrond. Doordat hij altijd lidmaat is geble-
ven 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 maakte hem ook acceptabel 
in die kringen. Met de bijeenkomsten in en publicaties van Neerbosch speelde hij een 
belangrijke rol in de opkomst van de Vrije Evangelische Gemeenten. Een schaduwzijde van 
zijn conflictmijdend gedrag ten opzichte van mensen bínnen de weesinrichting was dat 
het soms zeer slecht uitpakte voor kinderen. Zo verzuimde hij een onderwijzer te ontslaan 
nadat die een weesmeisje seksueel misbruikt had. Daaruit blijkt dat hij onvoldoende 
verantwoordelijkheid nam voor wat er zich in de weesinrichting afspeelde.

Het succes van veel van zijn initiatieven zag Van ’t Lindenhout als een bewijs van godde-
lijke goedkeuring van zijn werk. Wel kwam wat hij zag als Gods leiding vaak overeen 
met zijn eigen voorkeuren. Dat blijkt uit het initiatief dat hij samen met het bestuur van 
Neerbosch nam voor een Nieuw Plan: het oprichten van een afzonderlijke instelling voor 
kinderen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Een jaar later nam hij afstand 
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van dat plan en pleitte hij met evenveel vuur voor een verdere, volgens hem door God 
gewilde, uitbouw van het bestaande kinderdorp.
Veel van de kinderen in de groter wordende weesinrichting, kwamen daar terecht via 
geestverwanten van de Van ’t Lindenhouts. Hun achterban bestond uit een netwerk van 
orthodox-protestantse gelovigen, waarin vaak sprake was van familiebanden, vriend-
schappen, zakelijke relaties en kerkelijke connecties. Deze achterban concentreerde zich 
binnen de orthodox-protestantse leefgemeenschappen van de zogenaamde ‘protestan-
tenband’, niet te verwarren met de vrijzinnig-protestantse Nederlandse Protestanten-
bond die werd opgericht in 1870. De protestantenband bestaat uit een aantal regio’s die 
zich vanuit Zeeland als een diagonaal over Nederland uitstrekken tot in het noorden van 
Groningen, maar die meer regio’s omvat dan de zogenaamde biblebelt. De kinderen van 
Neerbosch waren vaak afkomstig uit de woonstreek van deze Neerbosch-sympathisanten. 
Dat opgenomen pupillen overwegend van hervormde huize waren, is een gegeven waaraan 
niet al te veel conclusies zijn te verbinden. De belangrijkste reden daarvoor is eenvoudig 
de getalsmatige dominantie van de Nederlandse Hervormde Kerk binnen het Nederlands 
protestantisme. Ouders van kinderen hoefden zelf daarvoor geen enkele affiniteit te 
hebben met de signatuur van Neerbosch of met de orthodox-protestantse geloofsbeleving 
van degenen door wie hun kinderen daar terecht kwamen.

Pedagogische idealen en praktijken
In de pedagogische denkbeelden die hij in Neerbosch in praktijk wilde brengen, leunde 
Van ’t Lindenhout sterk op die van Heldring. Daarnaast nam hij praktijken over van 
George Müller uit Bristol, terwijl hij zich ook liet inspireren door de Duitse predikanten 
Hermann Francke uit Halle en Johann Wichern en diens Rauhe Haus bij Hamburg. De 
invloed van Wichern en Heldring vertaalde zich in Van ’t Lindenhouts aandacht voor 
Inwendige Zending, met haar kenmerkende koppeling tussen armenzorg en evangelisatie. 
Veel vernieuwende pedagogische denkbeelden ontwikkelde Van ’t Lindenhout niet. Dat 
deelde hij met veel van zijn schoolmeesters uit zijn tijd, die maar weinig van pedagogische 
theorie moesten hebben. Voor zijn handelen gaf Van ’t Lindenhout vaak pas achteraf een 
verantwoording, nadat praktische noodzaak hem tot bepaalde keuzes had gedwongen.
Het hoofddoel van de opvoeding in Neerbosch was de godsdienstige opvoeding, maar 
nauw daaraan verbonden was de (her)opvoeding van (verwaarloosde) kinderen. Daarin 
moest volgens Van ’t Lindenhout het respectvol, consequent en rechtvaardig optreden 
richting kinderen een belangrijke rol spelen. Alleen zo zouden volwassenen namelijk het 
goede voorbeeld kunnen geven. Naast deze traditionele, op de Bijbel gefundeerde idealen, 
bleven de standenmaatschappij en op godvrucht gebaseerde deugdzaamheid voor hem 
ijkpunten voor de opvoeding. In Neerbosch moesten kinderen bijvoorbeeld genoegen 
leren nemen met eenvoudige leefomstandigheden ter voorbereiding op hun toekomst. 
Na hun vertrek uit de weesinrichting zouden ze, meende Van ’t Lindenhout, namelijk 
meestal in eenvoudige omstandigheden blijven verkeren. Die instelling toont dat hij 
weinig zicht had op de sociale stijging die vanaf de jaren tachtig steeds meer mogelijk werd 
voor geschoolde werknemers. Wellicht kreeg hij daar ook weinig mee te maken omdat de 
meeste kinderen terechtkwamen in streken waar zijn achterban sterk vertegenwoordigd 
was en waar traditionele sociale en economische verhoudingen en de standenmaatschap-
pij met bijbehorende waarden en normen langer maatgevend bleven.

Zijn inrichting moest volgens Van ’t Lindenhout functioneren als een groot huisgezin. Dat 
was een gangbaar ideaal binnen de traditionele wezenzorg. Evenmin als andere wees-
huizen heeft hij dat ideaal kunnen verwezenlijken. Daarvoor telde de inrichting te veel 
kinderen, te grote wooneenheden en veel te weinig personeel. Het belang van de kinderen 
leed daardoor onder de noodgedwongen voortgang van het dagelijks leven in Neerbosch. 
Met andere residentiële instellingen had het kinderdorp ook gemeen dat er sprake was 
van verstichtsing, zowel onder de kinderen als onder het personeel. Het verwezenlijken 
van andere idealen, zoals het rechtvaardig, consequent en respectvol handelen richting 
kinderen, werd ook lang niet altijd bereikt. Of en hoe dat handelen vorm kreeg was sterk 
afhankelijk van de personen met wie kinderen te maken hadden. Dat blijkt uit de uiteen-
lopende meningen van oud-Neerbosschers over het personeel van de weesinrichting. 

Opvoedingsklimaat
Evenals veel andere residentiële instellingen die in de negentiende eeuw werden opge-
richt, was Neerbosch gehuisvest op het platteland. Daarmee onderscheidde de weesinrich-
ting zich van tradtionele stadsweeshuizen. Van ’t Lindenhouts motief om naar de polders 
bij het dorpje Neerbosch te verhuizen was aanvankelijk dat hij daar in 1866 ruimte kreeg 
aangeboden. Pas jaren later onderschreef hij het vaker gehoorde argument dat leven op 
het platteland gezonder zou zijn dan in de stad. Het zou beïnvloeding door het verdorven 
stadsleven voorkomen en zowel de fysieke als de psychische gezondheid van kinderen ten 
goede komen. Dergelijke pedagogische argumenten ontleende hij aan Heldring, maar ook 
verlichte pedagogen onderschreven ze.
Het dagelijks leven in Neerbosch is op veel punten vergelijkbaar met dat in traditionele 
weeshuizen. Het opvoedingsklimaat dat er heerste, onderscheidde zich wel door de wijze 
waarop jongens en meisjes in Neerbosch samenleefden. Deze co-educatie ging in de wees-
inrichting weliswaar gepaard met strenge omgangsregels, maar jongens en meisjes hadden 
toch meer onderling contact dan in traditionele weeshuizen. Jongens en meisjes konden 
elkaar ontmoeten op zon- en feestdagen en tijdens gezamenlijke activiteiten, zoals het 
zingen en optreden met het gemengde zangkoor van Neerbosch. Onderlinge contacten 
werden ook mogelijk in de gemengde schoolklassen en doordat op de alsmaar grotere 
weesinrichting het toezicht verslechterde door het structurele personeelstekort. 
In de opvoeding achtte Van ’t Lindenhout liefde en aandacht voor kinderen cruciaal, 
maar in de uitvoering van dat ideaal werd hij belemmerd door de voortgaande groei van 
de weesinrichting. Voor die groei had hij welbewust gekozen, maar aan de consequenties 
daarvan voor de opvoeding van de kinderen heeft hij onvoldoende aandacht geschonken. 
Vooral tussen 1889 en 1893, toen daar rond de duizend kinderen woonden, was er sprake 
van onvoldoende persoonlijke aandacht. Het is een van de oorzaken dat het opvoedings-
klimaat in de weesinrichting verschilde van dat van het verlicht-protestantse Neder-
landsch Mettray, de landbouwkolonie voor verwaarloosde jongens bij Zutphen, waarmee 
Neerbosch in dit onderzoek op diverse punten is vergeleken. Tot aan 1880 was de opvoe-
ding in de landbouwkolonie, conform het breed heersende verlicht-pedagogische gedach-
tegoed, sterk relationeel gericht met aandacht voor zachtheid, liefde en affectie voor de 
jongens. Het in praktijk brengen daarvan was er beter mogelijk dan in Neerbosch, omdat 
de instelling kleiner was en doordat er meer personeel op minder jongens werkte.
Een ander belangrijk verschil in het opvoedingsklimaat tussen beide instellingen is dat 
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Nederlandsch Mettray in tegenstelling tot Neerbosch een vooraf uitgedachte pedago-
gische aanpak kende. Suringar koos voor het gebruik van panoptische technieken. Die 
waren geënt op het regime in Nederlandse jeugdgevangenissen en geïnspireerd door Das 
Rauhe Haus bij Hamburg en Mettray bij Tours. De heropvoeding die er plaatsvond, werd 
gekenmerkt door een strikte orde met vaste rituelen, regels en ceremonieën. Er heerste 
een strakke en systematische, deels zelfs militaristische discipline, wat het leven voor 
de jongens bemoeilijkte. In Nederlandsch Mettray werden gedrag en vorderingen van de 
jongens nauwkeurig geregistreerd, zodat de directie kon nagaan welk effect de heropvoe-
ding had. Van ’t Lindenhout koos niet voor een dergelijke systematiek, legde geen dossiers 
aan en volgde 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 gekend.
De vooraf vastgestelde pedagogische uitgangspunten van Nederlandsch Mettray kwamen 
ook tot uiting in de wijze waarop de kolonie was ingedeeld. De inrichting van de kolonie 
moest het panoptische systeem ondersteunen omdat alleen dan de doelstelling, namelijk 
een goede heropvoeding van verwaarloosde jongens, bereikt kon worden. Daarom bleef 
Nederlandsch Mettray in de negentiende eeuw steeds rond de 150 jongens huisvesten. De 
ruimtelijke vertaling die het pedagogische concept had gekregen, leende zich niet voor 
uitbouw van de inrichting zoals in Neerbosch gebeurde. Het gebruik van panoptische 
technieken en het volgen van de ontwikkeling die de jongens doormaakten, vereisten 
goede controle. Die zou in mindere mate mogelijk zijn geweest wanneer Nederlandsch 
Mettray even groot zou zijn geworden als Neerbosch.
Afgezien van het praktische effect dat het gebrek aan personeel had op het opvoedingskli-
maat, veranderde er tussen 1863 en 1903 weinig in het pedagogische regime in Neerbosch. 
Hoogstens valt op te merken dat vanaf 1902 de jongens van 16 jaar en ouder iets meer vrij-
heid kregen. In Nederlandsch Mettray werd het regime vanaf 1880 juist strenger. Daarin 
volgde de directie een Europese tendens in de heropvoeding van jongens. Die kwam onder 
meer tot uiting in het samenvoegen van de kleinschaliger, familieachtige voorzieningen 
tot grotere eenheden. Daarmee koos Nederlandsch Mettray voor een indeling die meer op 
die van Neerbosch leek.

Protestants-christelijke signatuur
De godsdienstige opvoeding in Neerbosch leek veel op die in traditonele weeshuizen. In 
alle protestantse en katholieke residentiële instellingen kregen kinderen godsdienstonder-
wijs. Dat godsdienst ook in andere instellingen belangrijk was, blijkt bijvoorbeeld uit het 
gegeven dat niet alleen in Neerbosch, maar ook in Nederlandsch Mettray het kerkgebouw 
in het centrum van het terrein stond. Een belangrijk verschil was vooral van principiële 
aard: als verlicht-protestant ging het Suringar er vooral om dat de jongens deugdzaam en 
fatsoenlijk werden. Het christelijke geloof moest daarvan deel uitmaken. Voor de ortho-
dox-protestantse Van ’t Lindenhout gold dat het christelijk geloof juist de basis moest 
vormen van deugdzaamheid en fatsoen. Toch zal er in het dagelijks leven weinig verschil 
zijn geweest in hoe en welke waarden en normen werden onderwezen.
De weesinrichting onderscheidde zich wel duidelijk door de godsdienstige atmosfeer die 
er heerste. In Neerbosch was sprake van een specifieke vorm van bevindelijk orthodox-
protestantisme die gekleurd werd door het gedachtegoed van het Reveil en Amerikaanse 

opwekkingsbewegingen. Dat kwam onder meer door de invloed die Moody en Sankey, de 
conferentie in Brighton in 1875, de daardoor geïnspireerde verbroederingsconferenties 
in Nederland en de vrij-evangelische beweging hadden uitgeoefend op Van ’t Lindenhout 
en een deel van zijn personeel. Die invloed bepaalde de specifieke protestants-christelijke 
omgeving waarin het onderwijs en de opvoeding in Neerbosch waren ingebed. De opvoe-
ding kan er dan ook als orthodox-protestants worden getypeerd.
Binnen het onderwijs kwam de protestantse signatuur van Neerbosch het duidelijkst tot 
uiting in het muziek- en het godsdienstonderwijs. Buiten het onderwijs bleek die vooral 
in de zondagse kerkdiensten, de bidstonden, catechese, vergaderingen van jongelings- 
en jongedochtersverenigingen, het repertoire van de zangkoren en in het fonds van de 
uitgeverij. Met behulp van alle beschikbare middelen probeerde Van ’t Lindenhout samen 
met het personeel van Neerbosch de kinderen te sturen in de richting van een persoonlijk 
beleefd geloof. Het draaide volgens hem uiteindelijk om een overtuigde keuze voor Jezus 
en Neerbosch zag hij daarvoor als instrument. Daarom bestond er in Neerbosch geen 
verplichting om geloofsbelijdenis af te leggen, zoals dat bij veel andere protestantse instel-
lingen het geval was.

Onderwijs en opvoeding in de weesinrichting
Het onderwijs in Neerbosch was niet altijd even goed. Wat het onderwijs aan kinderen tot 
zes jaar op de bewaarschool betreft: tot ongeveer 1880 lijkt het onderwijs daar van redelijk 
niveau te zijn geweest in vergelijking met andere bewaarscholen. Maar vanaf 1880 miste 
Neerbosch de aansluiting bij het Fröbelonderwijs toen dat steeds gangbaarder werd in 
Nederland.
Het onderwijs op de wezenschool was onder de eerste hoofdonderwijzer Hermanus 
Bloemendal onder de maat. Nadat in 1876 Bloemendals opvolger, Barend van der Schuur, 
was aangetreden, steeg het niveau. Al snel voldeed het aan de hogere, wettelijk verplichte 
kwaliteitseisen die twee jaar later in de onderwijswet van 1878 zouden worden voorge-
schreven. Die kwaliteitseisen bevorderden onder meer de invoering van nieuwe taal- en 
rekenmethoden. Dat gebeurde onder andere via de rekenmethode Hentschel-Rijkens en 
lesmethoden van de onderwijzers Frederik Bruins en Anne Boeser. Daarmee kwam de 
verlichte, op aanschouwelijk onderwijs geënte pedagogiek ook Neerbosch binnen. Met het 
gebruik van dergelijke gangbare lesmethoden, conformeerde de lagere school zich aan wat 
gangbaar was en verplicht.
Het onderwijs op Neerbosch onderscheidde zich vooral door de op orthodox-protestantse 
leest geschoeide, door het Reveil geïnspireerde godsdienstlessen en de vele uren die daar-
aan werden besteed. Dit onderwijs startte in 1867, toen het orthodox-protestants onder-
wijs aan het begin van zijn ontwikkeling stond. Bij het muziekonderwijs koos de school 
voor de vernieuwende Chevé-methode, die vooral door de predikant en Neerbosch-sympa-
thisant Carel Steven Adama van Scheltema als kindvriendelijk werd gepropageerd. Ook 
onderscheidend was de klassengrootte op de lagere school van Neerbosch. De schoolklas-
sen waren groter dan wettelijk toegestaan en vanaf 1888 tot 1894 telde de lagere school 
als geheel meer leerlingen dan officieel geoorloofd was. Ondanks deze overschrijdingen, 
greep de burgerlijke overheid niet in, ook al ging de omvang van de klassen ten koste van 
de onderwijskwaliteit.
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De opleiding van meisjes tot dienstbode liet in Neerbosch te wensen over. Vanaf ongeveer 
hun tiende jaar werden meisjes ingezet voor huishoudelijke werkzaamheden. Dat is vroeg 
vergeleken met de praktijk in andere instellingen. De dienstbodeopleiding in Neerbosch 
duurde daardoor langer dan in andere weeshuizen, want de vertrekleeftijden van de 
meisjes waren wel vergelijkbaar. Het is opmerkelijk dat het niveau van de dienstbodeop-
leiding in Neerbosch desondanks achterbleef. Dat kwam 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 de 
meisjes niet alle huishoudelijke vaardigheden leerden die zij buiten Neerbosch als dienst-
bode nodig hadden. Dat de meisjes meestal toch een betrekking kregen, kwam allereerst 
door de toenemende vraag naar dienstboden. Ten tweede kwam dat doordat de achterban 
van Neerbosch geestverwante meisjes graag aannam en mogelijk ook, ten derde, doordat 
sommige Neerbosch-sympathisanten dat beschouwden als hun christenplicht.

De meeste ambachtsopleidingen die de 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 instellingen op het platteland. In stadsweeshuizen 
hadden jongens wel keuze uit meer verschillende opleidingen. De arbeidsomstandigheden 
voor de jongens in Neerbosch lijken naar negentiende-eeuwse maatstaven niet zwaar te 
zijn geweest. Het maximale aantal van 11 werkuren per dag dat de Arbeidswet van 1889 
bepaalde, werd meestal niet gehaald. Uitzonderingen daarop waren de landarbeid tijdens 
de oogst en het werk op de drukkerij van de weesinrichting. Voor zover bekend werden 
de arbeidsomstandigheden in Neerbosch in de jaren negentig niet gecontroleerd door de 
arbeidsinspectie, die in 1889 was ingesteld. Wel blijken Milborn en Van ’t Lindenhout op 
de drukkerij te weinig aandacht te hebben gehad voor de arbeidsomstandigheden van de 
jongens. De vertaling van protestants-christelijke opvoedingsidealen werd hier verdron-
gen door een met particuliere drukkers gevoerde concurrentiestrijd. Hun houding kwam 
daarin overigens overeen met die van concurrenten, zoals de Nijmeegse drukker Thieme. 
De opleidingen op de drukkerij lijken wel van goed niveau te zijn geweest. Dat bewijzen de 
prijzen die jongens soms binnensleepten op tentoonstellingen en de vraag naar drukkers 
van Neerbosch door gerenommeerde drukkerijen. 

Gevolgen van de grootte van Neerbosch
Dat Van ’t Lindenhout veel aandacht had voor de groei van de weesinrichting is bepalend 
geweest voor veel ontwikkelingen in Neerbosch. In de keuze voor een grote instelling werd 
hij gestimuleerd door het bestuur van Neerbosch, maar was hij ook beïnvloed door George 
Müller. In een grote weesinrichting, meende hij, konden kinderen beter leren leven zoals 
in de burgermaatschappij. Bovendien zag hij groei als Gods wil, onder meer omdat hij 
het alternatief van pleegzorg niet verantwoord achtte. Dat zou volgens hem tot seksueel 
misbruik van meisjes en uitbuiting van kinderen leiden. Dat voortgaande groei van Neer-
bosch zijn eigen nadelen kende en tot misstanden leidde, daarvoor sloot hij de ogen.
De gerichtheid op de groei van Neerbosch ging ten koste van de kwaliteit van het onder-
wijs, het onderhoud van gebouwen, de arbeidsomstandigheden, het toezicht op het perso-
neel en de hygiëne. Zo maakten leerkrachten lange dagen in slecht verwarmde school-
lokalen met overvolle klassen. Door de groei stagneerde ook het self-help-systeem zoals 

dat onder de meisjes fungeerde. Er kwamen te veel meisjes in Neerbosch die tegelijkertijd 
te veel verschillende vaardigheden moesten leren. Door de groei van de weesinrichting 
verwaterden ook Van ’t Lindenhouts contacten met en het toezicht op kinderen en perso-
neel. Het gebrekkige toezicht creëerde een leefomgeving waarin kindermishandeling kon 
plaatsvinden. Dat in Neerbosch lijfstraffen werden gegeven, was in deze context een geac-
cepteerd fenomeen. Ze werden toegepast door Van ’t Lindenhout en zijn zoon Jacob en, 
met hun goedkeuring, door ander personeel. Het bestuur van de weesinrichting stemde 
grotendeels in met deze gang van zaken. Daarmee namen deze orthodoxe protestanten 
afstand van het dominante standpunt in Nederland in die tijd dat kinderen niet mochten 
worden geslagen.
De groei van Neerbosch leidde vanaf eind jaren tachtig steeds vaker tot overbevolking. 
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 de 
meeste andere jaren uit de onderzochte periode was dat in Neerbosch procentueel niet 
hoger dan in veel andere residentiële instellingen. Daarin bestond wel verschil tussen 
de leeftijdscategorie 1- tot 5-jarigen en die van 5- tot 20-jarigen. Terwijl onder de jongste 
kinderen de sterfte veel lager was dan het nationale gemiddelde in de jaren tachtig en 
negentig, was die in de tweede leeftijdscategorie veel hoger. Het sterftecijfer onder 5- tot 
20-jarigen werd negatief beïnvloed door de armoedige leefomstandigheden van veel kinde-
ren voordat ze naar de weesinrichting kwamen. Waarschijnlijk arriveerden veel kinderen 
ondervoed en al met een ziekte onder de leden. 

Gevolgen van de Neerboschkwestie
De Neerboschkwestie die zich in 1893 en 1894 afspeelde, is nauw verbonden met de 
overbevolking van de weesinrichting in het begin van de jaren negentig. Dat juist in die 
jaren zulke felle kritiek op de weesinrichting werd geuit, hangt samen met het feit dat de 
leefomstandigheden er waren achtergebleven bij die in de maatschappij. De armoedige 
omstandigheden in het overbevolkte gesticht wekten verontwaardiging, juist toen die 
elders in de samenleving voor veel mensen waren verbeterd. Van ’t Lindenhout bleek 
gevoelig te zijn voor een slechte publieke opinie. Enkele, deels al eerder geplande, herstel- 
en bouwwerkzaamheden werden daarom in 1893, lopende het onderzoek van de door 
hemzelf ingestelde Neerboschcommissie, ter hand genomen. Andere aanbevelingen van 
de commissie volgde Van ’t Lindenhout juist niet of maar ten dele op. Zo werd het eigen 
hospitaal wel sterk uitgebreid, maar bleef het aanleggen van dossiers per kind achterwege.
Doordat Van ’t Lindenhout zelf leiding gaf aan Neerbosch, oefende hij veel meer invloed 
uit op het dagelijks leven dan Heldring op dat in de instellingen in Zetten en Suringar 
op dat in Nederlandsch Mettray. Tot 1900 bepaalde Van ’t Lindenhout de koers van het 
wezendorp grotendeels alleen. Dat was niet alleen mogelijk doordat de Armenwet van 
1854 het primaat van de wezenzorg bij het kerkelijk en particulier initiatief had gelaten, 
maar ook door de volgzame houding van het bestuur. Pas tijdens de Neerboschkwestie 
kreeg Van ’t Lindenhout voor het eerst ernstige kritiek op zijn werk. Het milde oordeel 
van de onderzoekscommissie, waarvan de leden deels op zijn hand waren, leidde tot 
eerherstel. Dat oordeel en deze gang van zaken versterkten wel zijn eigengereide houding.
De Neerboschkwestie maakte Van ’t Lindenhout onvoldoende bewust van de problemen 
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waar de weesinrichting mee kampte, zoals de gevolgen van overbevolking, het perso-
neelstekort en het gebrek aan toezicht. Dat bleek tijdens de kwestie Tiecken in 1899 en 
1900. Toen werden hem opnieuw, nu door een deels vernieuwd en kritischer bestuur, te 
veel afwezigheid en een te afstandelijk leidinggeven verweten. Dat Van ’t Lindenhout zich 
eigengereid bleef gedragen en tijdens de rechtszaak tegen Tiecken zelfs op leugens werd 
betrapt, waren belangrijke oorzaken van de vertrouwenscrisis die vanaf 1900 het bestuur 
van Neerbosch in zijn greep hield. Die crisis bracht Van ’t Lindenhout er in 1903 toe om als 
directeur terug te treden.
Het goede imago van Neerbosch werd door de Neerboschkwestie en de gebeurtenissen 
rond het overlijden van Johan Tiecken beschadigd. Dat blijkt uit het grote aantal kinderen 
dat tussen 1893 en 1903 wegliep of werd teruggehaald van de inrichting door hun voog-
den, waaronder burgerlijke armbesturen en kerkelijke diaconieën. In die jaren betrof dat 
bijna een kwart (24 procent) van de kinderen. De bijdragen van diaconieën en burgerlijke 
armbesturen, die sinds de jaren tachtig steeds meer bijdroegen aan de kosten van de 
weesinrichting, daalden vanaf 1893 sterk. Dat verergerde de financiële problemen waar de 
weesinrichting sinds dat jaar mee kampte. In dezelfde periode beïnvloedden beide kwes-
ties de discussie over herziening van de armenzorg die op landelijk niveau plaatsvond. De 
roep om staatstoezicht op particuliere instellingen nam er door toe. De beide kwesties 
rond Neerbosch vormden zo een schakel in de keten van gebeurtenissen in het laatste 
kwart van de negentiende eeuw die het vertrouwen in het laissez faire-beleid ondermijn-
den. Ze droegen daardoor indirect bij aan de invoering van de Kinderwetten van 1901.

Ondanks haar beperkingen en tekortkomingen had de weesinrichting voor arme gezin-
nen, diaconieën en burgerlijke armbesturen veel voordelen. Kinderen naar Neerbosch 
brengen was tussen 1863 en 1903 voor hen een aantrekkelijker alternatief dan kinderen 
uit te besteden bij andere instellingen, bij boeren, ambachtslieden of als dienstmeid en 
fabrieksarbeid(st)er. In die laatste gevallen, zouden veel kinderen niet gratis en niet 
samen met hun broertjes of zusjes hebben kunnen opgroeien. Ook zouden ze geen onder-
wijs en scholing hebben ontvangen, zoals ze die in Neerbosch wel kregen.
Zonder het geloof en het charisma van Johannes van ’t Lindenhout en de groei van een 
achterban die hem steunde, zou de weesinrichting Neerbosch nooit uitgegroeid zijn tot de 
grootste residentiële instelling van het land. Van ’t Lindenhout was niet sterk pedagogisch 
vernieuwend. Hij maakte wel creatief gebruik van bestaande mogelijkheden en voldeed 
met Neerbosch aan een toenemende behoefte in de Nederlandse samenleving: het bieden 
van meer en betere zorg aan kinderen in kwetsbare posities. Daarbij kreeg hij omvangrijke 
steun vanuit een in kracht toenemend maatschappelijk middenveld. Die steun omvatte 
niet alleen de financiering van de weesinrichting, maar ook het aanbrengen van kinderen 
en, nadat hun opvoeding voltooid was, de begeleiding van oud-Neerbosschers totdat zij als 
jongvolwassenen hun plaats in de maatschappij hadden gevonden.
Zo vulde de negentiende-eeuwse samenleving een gat in de armenzorg dat ze zelf had 
laten vallen door de heersende laissez faire. Van de nieuwe vormen van armenzorg die 
vanaf 1850 ontstonden, was Neerbosch in het laatste kwart van de negentiende eeuw niet 
de enige, maar wel de bekendste en omvangrijkste uiting.

Dankwoord

Het begin van deze dissertatie ligt in het jubileumboek over 150 jaar jeugdzorg dat ik 
schreef voor de stichting Lindenhout. Tijdens het onderzoek  daarvoor maakte ik kennis 
met het prachtige archief van de weesinrichting. Die kennismaking blies een bijna uitge-
doofd verlangen nieuw leven in: het schrijven van een dissertatie. De verwezenlijking van 
deze droom werd kansrijker toen ik eind 2011 George Harinck ontmoette in het Historisch 
Documentatiecentrum aan de Vrije Universiteit. Deze ontmoeting leidde ertoe dat ik een 
onderzoeksvoorstel opstelde en begin 2012 aan een promotieonderzoek begon.
Optimistisch gestemd als ik was, verkondigde ik dat het hooguit een jaar zou duren voor-
dat de dissertatie zou zijn voltooid. Het was een kwestie van een inleiding schrijven bij de 
tekst van het jubileumboek, wat noten toevoegen en een conclusie trekken. Dacht ik…. 
Met dat hoopvolle, overzichtelijke tijdpad voor ogen, durfden we het thuis aan dit traject 
in te gaan. Dat ene jaartje zouden we het wel kunnen uitzingen.

Hoe anders is het gelopen! Nu, ruim 3,5 jaar later, leg ik de laatste hand aan mijn disser-
tatie. Het zijn prachtige jaren geweest. In de tussentijd heb ik hulp van talloze mensen 
gehad. Daarvoor wil ik hen hartelijk danken. Mijn promotor George Harinck voor de vrij-
heid waarin hij mij mijn onderzoek liet doen. Waar nodig hielp hij me bij het kiezen van 
een efficiënte werkwijze omdat hij besefte dat mijn onderzoekstijd beperkt was. Daar-
naast bedank ik mijn beide copromotoren Nelleke Bakker en Marjoke Rietveld voor hun 
hulp en het gedetailleerde commentaar dat zij op eerdere versies van dit onderzoek gaven. 
Het is er alleen maar beter van geworden. 
Ook veel anderen ben ik dank verschuldigd. Allereerst Anne-Marie Jansen, conservator 
van het Van ’t Lindenhoutmuseum in het voormalige Kinderdorp Neerbosch voor het 
zoeken naar de juiste archiefstukken en foto’s. Dat geldt ook de museumvrijwilligers 
Jan van Krevel, Steven Hooijer en Olga Minkema. Het bestuur van de Ds. Boerstichting 
dank ik voor het gebruik van afbeeldingen uit het archief. Verder wil ik bedanken: Ruurd 
Ubels, Wico Verbaan, Hugo den Boer, Han Mast, Mariëtte van Selm, Henri Braat, Johan 
Kisjes, en Wilco ‘buurman scout’ Vahrmeijer. Mijn vader Henk van Renssen en Ria Sytsma 
bedank ik voor het bewerken van de talloze foto’s en illustraties die ik uit diverse archie-
ven verzamelde, maar die niet altijd van goede kwaliteit waren. 

Maar zonder een gezellig thuis waar ik me ook met andere zaken mocht, en moest, 
bezighouden, was het allemaal niet gelukt. Naast wat hulp bij tel- en rekenwerk, bestond 
de interesse van Roos, Susan, Irene en Leonoor op tamelijk basaal niveau: Wanneer is het 
boek klaar? Hun betrokkenheid leverde een hoogstaande Sinterklaasdichtregel op: ‘Os, os, 
os. Anton houdt van Neerbosch’. Zonder het geduld, de liefde en eindeloze inspanningen 
van Emma was het allemaal nooit gelukt. Niet één, niet twee, maar bijna vier jaar lang 
heeft zij de kost verdiend. Pas toen werd deze droom werkelijkheid. God dank!

Nijkerk, 25 augustus 2015




