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ME ME N T O MO R I
WEEZENKERKHOF NEERBOSCH

Stichting Memento Mori (StMM)

Stichting Memento Mori is opgericht in maart 2018.
De stichting krijgt het Weezenkerkhof Neerbosch in
medio 2019 in eigendom.

Correspondentieadres
Scherpenkampweg 69
6545 AL Nijmegen

Bestuur
Marcel Bisselink, voorzitter
Paul Verheijen, secretaris
Anne-Marie Jansen, penningmeester

Weezenkerkhof Neerbosch

mementomori1878@gmail.com
www.weezenkerkhof.nl
KvK-nummer 71278060
RSIN 858648210
banknr. NL33 TRIO 03792029 99

ANBI-stichting
(realiseren als perceel Weezenkerkof
feitelijk in eigendom is)

Groepen op afspraak:
Rondleiding en uitleg over het Weezenkerkhof Neerbosch
kan op afspraak. Dit kan ook in combinatie met een
bezoek aan het Van ‘t Lindenhoutmuseum. Hiervoor
wordt een vergoeding gevraagd.
U kunt uw verzoek richten aan:
mementomori1878@gmail.com
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Verborgen in een verlaten hoek van Nijmegen, verscholen tussen het groen ligt het Weezenkerkhof
Neerbosch met haar eerste begraving in 1879. Een plek die meer aandacht verdient. Het kerkhof ligt er
nu nog wat onderkomen bij. Een aantal bewoners van Kinderdorp Neerbosch hebben zich over het kerkhof ontfermt en hebben het plan opgevat om met vereende krachten eeneervol herstel te waarborgen.
Samen met verschillende participanten/subsidiënten zal Stichting Memento Mori zich inzetten om dit
specifieke stukje verborgen erfgoed te inventaiseren en te revitaliseren.

Stichting Memento Mori (StMM)
Weezenkerkhof Neerbosch

Missie
In maart 2018 is de Stichting Memento Mori, Weezenkerkhof Neerbosch opgericht met drie
hoofddoelen; samenwerking, inventarisatie en revitalisatie Weezenkerkhof Neerbosch.
In aanvang bestaat de stichting uit een bestuur en in de toekomst worden leden met een
specifieke expertise geworven ter uitbreiding van de stichting.
Na de overdracht van het perceel via de notaris, van de projectontwikkelaar naar StMM kan het
plan van start gaan. Om de missie te laten slagen staat de samenwerking met verschillende
participanten hoog in het vaandel. StMM vergadert minimaal drie maal per jaar en vaker indien
gewenst. Hiervan wordt verslaggeving gedaan. De penningmeester houdt een transparante
boekhouding bij, registratie hiervan is terug te zien in het Jaarverslag.
Het project wordt opgestart, samenwerkingen gerealiseerd en een stappen(fase-)plan wordt
opgesteld. Zorgdragen voor veiligheid en inzetten op voorkoming van vernieling. Inzet is om
een monumentenstatus op het kerkhof te krijgen, als bescherming op lange termijn.

Memento Mori:
gedenk te sterven
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Historie Weezenkerkhof Neerbosch

In 1863 begon Johannes van ’t Lindenhout (1836-1918)
samen met zijn vrouw, de opvang van verwaarloosde wezen
uit heel Nederland. De aanvang is binnen de stadsmuren
van Nijmegen aan de Lange Brouwerstraat. In 1867 gaan de
eerste weeskinderen naar Neerbosch. Het wezendorp Neerbosch is gebouwd op een stuk bouwgrond nabij boerderij
‘Het Spykerhof’. Op 9 mei in dat jaar opent de instelling haar
deuren en op 27 december 1869 krijgt zij haar officiële naam
‘Weesinrichting Neerbosch’.
De Weesinrichting onderging de afgelopen eeuw veel veranderingen. Vanaf begin 1900 worden ook voogdij- en uithuisgeplaatste kinderen opgevangen. Rond 1963 verandert de naam
van het terrein in ‘Kinderdorp Neerbosch’º.
Lindenhout, de jeugdzorginstellig verlaat in 2000 het Neerbossche terrein. De nieuwe eigenaar wordt een projectontwikkelaar. Eind 2017 neemt Gemeente Nijmegen het openbaar
gebied over, het kerkhof blijft in eigendom van de projectontwikkelaar.
Het Weezenkerkhof
De Beth-el-kerk (Weezenkapel) en het kerkhof zijn onlosmakelijk verbonden. In de naam kerkhof zit al veel besloten. Hof,
tuin van de kerk. Hof, tuin of rustplek. Een plek om met respect mee om te gaan. Daar waar de ziel zich ten rustte heeft
gelegd. De gemeenteraad van Nijmegen gaf op 27 september
1878 toestemming om in de zuidwest-hoek van het terrein
van de Weesinrichting Neerbosch te mogen begraven. Waarschijnlijk was de eerste wees die er begraven werd Willem
Langeveld op 30 juni 1879 of was het de kleine, zevenjarige
Teun Vink op 14 april 1879.
Joh. van ’t Lindenhout, overleden op 22 januari 1918 ligt begraven naast zijn vrouw, Hendrina Sipman, zij overlijdt 4 april
1900. Rondom Van ‘t Lindenhout liggen wezen en medewerkers. Waarschijnlijk zijn er 526 personen begraven, waarvan
480 (wees-)kinderen.

De piketjes zijn weg, een gedeelte van een grafkelder is nog
net zichtbaar en het monument uit 1934 van de oud-wezen
vraagt aandacht voor de overleden wezen.
Momenteel is laatst begraven persoon is overleden op 16
oktober 2016. Het is nog steeds mogelijk dat mensen die op
Kinderdorp Neerbosch gewoond of gewerkt hebben, begraven
worden op dit kerkhof. Een regel die in de toekomst gehandhaafd blijft.
Karakteristiek is de imposante treurbeuk. De bomen om het
kerkhof staan verstrengeld, proberen bescherming te bieden.
Veel graven zijn beschadigd of vernield, enerzijds de tand des
tijds, door wortels van bomen, het graafwerk van de mollen.
En helaas soms ook op respectloze wijze; door vernielzucht.
Het kerkhof heeft hekken en een drietal poorten, iedere poort
vertegenwoordigt een andere tijd. Een kerkhof moet toegankelijk zijn, maar daarnaast moet zo’n afgelegen, verscholen
begraafplaats zowel af- als béschermd worden.
De ‘Weezenkapel’ uit 1882 is een Rijksmonument, hierin
huist vanaf 1999 het Van ‘t Lindenhoutmuseum. Voor meer
informatie zie: www.vantlindenhoutmuseum.nl
Het Weezenkerkhof is niet beschermd, maar staat wel op de
gemeentelijke aandachtslijst. Stichting In Paradisum heeft zich
ook over dit bijzondere kerkhof ontfermt en ondersteunt met
haar expertise.
Het Weezenkerkhof Neerbosch is een uniek instituutskerkhof
waar in de loop van de jaren bijna 480 kinderen begraven zijn.
Een beschermde status, een goed onderhouden kerkhof en
bovenal een gezicht geven aan deze overleden kinderen, dat is
zeker de moeite waard om naar te streven.
mei 2018
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De onthulling van het
kerkhofmonument, 1934 >
1

Weezenkerkhof Neerbosch
voorlopige eigen meting (bij benadering)
Onderdeel vankadastraal perceel 4240

tr.
50 m
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34 mtr.

4 mtr.
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< POORT
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11 juni 2018

< Meting Weezenkerkhof 2018

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

mementomori1878@gmail.com

www.weezenkerkhof.nl
KvK-nummer 71278060
RSIN 858648210
banknr. NL33 TRIO 03792029 99
Stichting Memento Mori is opgericht in maart 2018

De grafstenen van een grote aantal begraven kinderen op het kerkhof
zijn niet meer zichtbaar. Het doel is om de verhalen van deze kinderen te
achterhalen en het verhaal van deze kinderen weer te laten leven. Maar
ook het onderhoud van het groen, de padenstruktuur, de grafstenen, de
grafkelder, het hekwerk en de poort staan hoog op de prioriteitslijst.
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Doelstellingen
Samenwerking
Met inzet van de verschillende participanten/subsidiënten zal dit uniek stukje verborgen erfgoed
in ere hersteld worden. Met een aantal partijen is een ‘samenwerkingsverklaring’ afgesloten, een
samenwerking gebaserd op expertise, onderzoeksmogelijkheden en ondersteuning van continuteit
van betrokken vrijwilligers.
Inventarisatie
Research vergt historisch inzicht en kennis van onderzoeks technieken. Het Van ’t Lindenhoutmuseum
gaat over de historie van Weesinrichting / Kinderdorp Neerbosch. Het museum heeft een uitgebreid
instituutsarchief. Met de eigenaar van het museum Ds. G. Boerstichting is overeenkomst van samenwerking aangegaan. Zie: www.vantlindenhoutmuseum.nl
Mogelijke onderzoeksbronnen zijn:
• Dossiers / Van ‘t Lindenhoutmuseum-archief
• Registers van overleden / begraven Neerbossche personen /Van ‘t Lindenhoutmuseum-archief
• De ‘Weezen-Almanakken’ bevatten eveneens lijsten van overleden en begraven kinderen.
• Online-onderzoek via ‘Delpher’ in het Neerbossche tijdschrift Het Oosten naar de verhalen van de
overleden kinderen en van personeelsleden.
Het raadplegen van het bevolkingsregister via het Regionaal Archief Nijmegen (RAN)
Een andere online-mogelijkheid is de site ‘wiewaswie’, hier zijn burgerlijke stand gegevens te traceren.
Een eerste inventarisatie van de huidige kerkhofsituatie is begin 2018 gemaakt met positionering van
de graven. Deze zijn schematisch op tekening weergegeven. (Zie pag. 6)
Doel is om de verhalen van de overleden personen te achterhalen. De overleden Neerbossche kinderen en de medewerkers weer een gezicht te geven. Momenteel zijn er nog 41 zichtbare graven, en het
aantal begraven personen ruim 500. Uitgebreid geannoteerd onderzoek zal duidelijkheid geven. Het
onderzoek geschiedt aan de hand van een van te voren vastgesteld format. Verhalen en resultaten/
statistiek zijn bedoeld voor publicaties/ verantwoording.
Revitalisatie
• Het regelmatig opschonen van afval en houtafval
• Het reguliere groenonderhoud
• De historische padenstructuur in ere herstellen
• Één gemetselde zuil van de historische poort is ontzet door een omgewaaide populier.
• Het afbreken van het huidige vernielde hekwerk en terugplaatsen van een nieuw, historisch hekwerk
• Het historische smeedijzeren hek met de tekst ‘Memento Mori in ere herstellen.
• De elf Italiaanse Populieren moeten nauwkeurig onderzocht. Waarborg voor veiligheid en omvallen
kan ernstige schade aan de graven en het hekwerk toebrengen
• Onderzoek naar de grafkelder
• Herstellen en onderhouden van de grafstenen en het monument (uit 1934)

ME ME N T O MO R I
WEEZENKERKHOF NEERBOSCH
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Stichting Memento Mori (StMM)

Weezenkerkhof Neerbosch

Projectplan (concept 1)
Om het ‘Weezenkerkhof’ Neerbosch te ‘beschermen’ is eind maart 2018 de Stichting Memento Mori in het leven
geroepen, met als doel samenwerking met verschillende partijen te zoeken. Plannen te maken, middelen en mogelijkheden te zoeken om het Weezenkerkhof te inventariseren, te revitaliseren en te zorgen voor een beschermde status.
Doelstelling
Met inzet van de verschillende participanten/subsidiënten zal dit uniek stukje verborgen erfgoed in ere te herstellen. De grafstenen van een grote aantal begraven kinderen op het kerkhof zijn niet meer zichtbaar. Het doel
is om de verhalen van deze kinderen te achterhalen en het verhaal van deze kinderen weer te laten leven.
Samenstelling organisatie StMM
Het bestuur van de Stichting Memento Mori bestaat uit 3 personen:
■ Marcel Bisselink historicus, voorzitter
■ Paul Verheijen, theoloog, secretaris
■ Anne-Marie Jansen, conservator, penningmeester
In de toekomst wordt de stichting uitgebreid met leden met een specifieke expertise,
denkend aan bijvoorbeeld een jurist, bioloog, archeloog.
Participatie
Met het van ‘t Lindenhoutmuseum, Stichting In Paradisum, de BVKN zijn lopende contacten. Daarbij is het
belangrijk is om een groep vrijwilligers aan het project te binden om continuïteit te garanderen.
■ www.vantlindenhoutmuseum.nl
Van ‘t Lindenhoutmuseum - in het kader van het onderzoek, begraafregister, historisch kader
■ www.bvkn.nl - Belangenvereniging Kinderdorp Neerbosch /bewoners terrein Kinderdorp Neerbosch
■ www.stichtinginparadisum.nl - expertise historische kerkhoven Nijmegen
■ Gemeente Nijmegen - wijkregisseur / afdeling cultuur
Inventarisatie
Participant in dit project is Van ’t Lindenhoutmuseum, met als eigenaar Ds. G. Boerstichting. Het museum laat
de historie van de Weesinrichting / Kinderdorp Neerbosch te Nijmegen zien. De opvang van totaal b
 ijna 20.000
uithuisgeplaatste kinderen uit heel Nederland die hier woonden, onderwijs genoten en een vak leerden. De sociale geschiedenis van 150 jaar jeugdzorg. In het archief van het Van ’t Lindenhoutmuseum bevinden zich o.a.
het eigen tijdschrift Het Oosten met daarin wekelijks de Kroniek der Weesinrichting, ‘Weezen-Almanakken’,
het kerkhofregister evenals de dossiers van de kinderen. (Zie ook www.vantlindenhoutmuseum.nl)
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Detail kadastrale kaart perceel 4240,
waarbij het Weezenkerkhof is ingetekend
De imposante treurbeuk, maart 2018
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StMM is het onderzoek gestart naar de ongeveer 526 begravingen op het ‘Weezenkerkhof’, waaronder
ongeveer 480 kinderen, evenals de stichters, enkele bestuurs- en personeelsleden zijn er begraven. De
Gemeente Nijmegen heeft in 1878 vergunning verleend voor het oprichten van een bijzonder kerkhof. Het
betreft een particulier kerkhof verbonden aan de jeugdzorginstelling ‘Lindenhout-stichtingen’. De eerst
begravene is in 1879 en de laatste begrafenis was in 2016.
Revitalisatie
Het tweede doel is revitalisatie van het ‘Weezenkerkhof, vanwege achterstallig onderhoud. R
 evitalisatie
van de graven, het groen, de poort met de tekst Memento Mori, verdeeld over de twee poorten, en
het vervangen van de omheining in een passend historisch hekwerk. De Gemeente Nijmegen heeft dit
‘Weezenkerkhof’ aangemerkt als cultuurgoed op de Aandachtslijst voor Cultureel Erfgoed in 2015 om zo
bescherming te kunnen bieden.
Werkwijze
■ Op 29 maart 2018 is de Stichting Memento Mori (ANBI), Weezenkerkhof Neerbosch opgericht.
■ Het bestuur van de StMM verstrekt een renteloze lening aan de stichting, hiervoor is een

overeenkomst opgesteld.

■ Met de huidige eigenaar (projectontwikkelaar Neerbosch BV) is een overeenkomst om het Weezenkerkhof

Neerbosch over te nemen voor een symbolisch bedrag van € 1,-. De overdracht moet nog plaats vinden, is
in behandeling bij de notaris (2018).

■ Diverse subsidieaanvragen, vraag en subsidiant gaan in logische afstemming.
■ Offertes opvragen voor professioneel onderhoud, snoeien, hekwerk, etc
■ Met het Van ‘t Lindenhoutmuseum, bewoners van Kinderdorp Neerbosch verenigd in de Belangenver-

eniging Kinderdorp Neerbosch (BVKN) en Stichting In Paradisum wordt samengewerkt. Met betreffende
partijen is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Daarnaast is er contact met verschillende ambtenaren van de Gemeente Nijmegen, betreffende cultuur, archeologie en groen.

■ De NL-doet-actie is gehonoreerd. Op 9 en 10 maart 2018 zijn een grote groep vrijwilligers in actie geko-

men om het kerkhof op te schonen. Een professioneel bedrijf snoeide de imposante, achterstallige treurbeuk en het verdere groen (beuken) op de begraafplaats. Hier een jaarlijkse actie van maken.

■ De momenteel nog 41 zichtbare grafstenen zijn in kaart gebracht.
■ Communicatie loopt via social media. De website is in ontwikkeling (juni 2018) zie:

www.weezenkerkhof.nl

■ De plaatselijke en regionale pers regelmatig informeren over ontwikkelingen.

Uitdaging
De uitdaging om verschillende partijen samen te brengen, te enthousiasmeren en deel te nemen aan het
inventarisatie en revitalisering van een uniek, verscholen stukje erfgoed.
Locatie
Weezenkerkhof | Kinderdorp Neerbosch | Scherpenkampweg | Nijmegen
StMM, Neerbosch, juni2018
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De omgekeerde diagonaal gekruiste toortsen staan voor
het gedoofde licht (leven), symbool van de dood
Van ‘t Lindenhoutmuseum-collectie (foto A-M Jansen)
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Financieën

Het bestuur van de StMM verstrekt bij aanvang een vastgesteld bedrag door middel van een
renteloze lening aan de stichting, hiervoor is een overeenkomst opgesteld. Bedoeld om de start
te kunnen maken met de stichting om haar betaalverplichtingen te kunnen voldoen. De stichting
gaat actief werven om financieële mogelijkheden te creëren om de vastgestelde doelen te kunnen bereiken. De stichting kan haar doelen realiseren met steun en medewerking van anderen.

Ondersteuning

Steunen kan op diverse wijzen:
Door u aan te melden als vrijwilliger:
■ in regelmaat mee te werken aan het onderhoud
■ door onderzoek te verrichten
Éénmalige donatie:
De stichting is een ANBI-stichting

■

‘Vriend van het Weezenkerkhof Neerbosch’:
■ Een jaarlijkse gift van € 50,Door het verstrekken van een projectsubsidie:
Gekoppeld aan specifiek verantwoord projectplan
een substantiële bijdrage verlenen ter realisering.

■

U kunt contact opnemen via:
mementomori1878@gmail.com
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Het bestuur van Stichting Memento Mori
gaat akkoord met dit Beleidsplan 2018-2023

Nijmegen, juni 2018

M.A.A.M. Bisselink
voorzitter

Drs. P.C.H. Verheijen
secretaris

J.M.M. Jansen
penningmeester
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