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Foto voorkant:. De groep vrijwilligers van het museum die het ontwerp, bouw en invulling van de nieuwe hoek 

over het Westerborkpad realiseerden, v.l.n.r. Aalt van Bokhorst (timmerman), Don van Dasler 

(bestuurslid/architect), Jan Dokter (initiatiefnemer Westerborkpad), Henk Hijwegen (timmerman), Renger van 

den Pol (timmerman) en Theo Slijkerman (audiovisuele media). OpticaFoto Nijkerk, Gerrit van de Veen 
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Voorwoord 
 
 
 
 
2017 was weer een sprankelend jaar voor Museum Nijkerk. Het jaar kwam rustig op gang met aantal 
bezoekers, maar gaandeweg werd het drukker en drukker. In dit jaarverslag vindt u een impressie 
van de activiteiten van het afgelopen jaar, een overzicht waarvan we zelf altijd weer versteld staan 
omdat er in een kalenderjaar zoveel gebeurt. En dan te realiseren dat zo’n overzicht nooit compleet 
is! 
 
Het museum draagt steeds meer bij aan het op de kaart zetten van Nijkerk. Het nieuwe arrangement 
sigaren maken, whisky proeven en lekker uit eten is door de eerste groepen uitgeprobeerd en begint 
naamsbekendheid te krijgen in de omgeving. Via de website uitinnijkerk.nl is het arrangement ook al 
geboekt door groepen uit andere plaatsen. En door de analyses van de Museumkaart kunnen we 
zien uit welk deel van Nederland bezoekers komen, de geografische spreiding is groot. 
Dankzij de schenking van het archief van Jan Dokter, initiatiefnemer van het Westerborkpad, is 
Museum Nijkerk nu officieel halteplaats op deze bijzondere route in het teken van de 
Jodenvervolging. Amsterdam, Nijkerk en Westerbork liggen nu in één lijn. 
 
In 2017 hebben we over het algemeen de activiteiten van het museum en aantallen deelnemers 
bestendigd. Ook dit jaar mocht ik weer de voorzitter zijn van ruim 80 enthousiaste vrijwilligers, die 
weer heel veel voor het museum, voor elkaar en voor de stad hebben betekend! 
 
 
Jan Cozijnsen, 
Voorzitter 
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Projecten  
 

 

Archief Westerborkpad  

 

Initiatiefnemer van het Westerborkpad Jan Dokter heeft zijn persoonlijke archief geschonken aan 

Museum Nijkerk. Om dit voor het publiek toegankelijk te maken heeft het museum een gedeelte van 

de tweede verdieping ingericht met een in eigen beheer ontworpen, gebouwd en geschilderd 

meubel. Op deze plek zijn veel naslagwerken te vinden, een prachtig schilderij van Jan Dokter als 

kind en veel films en audiofragmenten in een interactief scherm. 

 

Jan Dokter presenteert zijn toegankelijk gemaakte archief aan genodigden en pers.  

OpticaFoto Nijkerk, Gerrit van de Veen

       

Vrogger 

 

In 2017 gebeurde wat al een tijd op de verlanglijst stond: de modernisering van de vormgeving van 

het tijdschrift van Museum Nijkerk. Tegelijk met de nieuwe vormgeving kreeg het blad ook een 

nieuwe naam: ‘Vrogger, tijdschrift vol historie’. Vormgever Bart Houtman maakte het basisontwerp, 

Merit Roodbeen geeft vanuit dit ontwerp elk nummer vorm en leidt ook de redactiecommissie (met 

in 2017 Egbert Woudenberg, Nel Schoon, Herman Kroon en Saskia van den Berg als leden). 
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Jaargang 2017 van de nieuwe Vrogger, het gemoderniseerde tijdschrift van Museum Nijkerk  

Foto Museum Nijkerk 

 

 

Geertje Arendspad 

 

De minister van Geluk, Welbevinden en Plezier, Wilco van Kruiswijck, heeft in 2017 een nieuw 

wandelpad ontwikkelt dat Nijkerk met Amersfoort verbindt, het Geertje Arendspad. Dit pad met een 

filosofisch tintje heeft als thema ‘Thuisgevoel’ en is gebaseerd op het verhaal van Geertje Arends, 

die in 1444 Nijkerk verliet om in Amersfoort in het klooster te treden. Zij nam een Mariabeeldje mee 

dat ze cadeau wilde doen aan het klooster. Geertje bedacht zich en gooide het beeldje in een singel. 

De Amersfoortse Griet Albert Gysen kreeg een visioen dat ze het beeldje uit de gracht onder het ijs 

vandaan moest halen. Het beeldje bleek over bijzondere gaven te beschikken die ervoor zorgden dat 

Amersfoort pelgrimsstad wordt.  

Onder grote belangstelling  en in aanwezigheid van de burgemeesters uit Nijkerk en Amersfoort 

werd op 30 september in Museum Nijkerk het Geertje Arendspad geopend. In Amersfoort sluit dit 

pad aan op het Gelukkigerwijspad, ook gemaakt door Wilco van Kruiswijck. Bea Berends en Harrie 

Smorenburg vertolkten onder muzikale begeleiding van Bram Berends het ‘Geertje Arendslied’. 

Stadsdichter Bert Jurling maakte voor deze gelegenheid een prachtig gedicht over onderweg zijn en 

thuiskomen. 
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Links de burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort en burgemeester Gerard Renkema van Nijkerk 

met Wilco van Kruijswijk en Bea Berends als Geertje Arends; rechts de uitvoering van het Geertje 

Arendslied. 

           

Gelderse Smaken 

 

In het najaar van 2017 hebben acht kleine Gelderse musea de handen inéén geslagen en zijn met het 

thema voeding en gerechten aan de slag gegaan (deelnemers: Van ’t Lindenhoutmuseum Nijmegen, 

Museum Het Pakhuis Ermelo, Stadsmuseum Doetinchem, Museum Nijkerk, Elisabeth Weeshuis 

Museum Culemborg, Museum Kasteel Wijchen, Museum Nairac Barneveld en Flipje en 

Streekmuseum Tiel). Met exposities, lezingen, workshops en andere activiteiten is een leuk 

programma gemaakt voor jong en oud, voor oud- en nieuwkomers, voor leerlingen en toeristen. Het 

samenwerkingsproject is financieel gesteund door de provincie Gelderland en heeft de tweede 

plaats behaald van de vakjury van de eerste Gouden Gelderse Roosprijs. 

 

  
Eén van de zes persfoto’s met Nijkerkse inwoners,  De aftrap van Gelderse Smaken in Nijmegen, 

Foto Nel Schoon, BeeldSchoon   met conservator en coördinator Saskia van den Berg 

       Foto Van ’t Lindenhoutmuseum Neerbosch  

 

Verborgen Museumschatten 

 

In het najaar zond Omroep Gelderland een serie uit over kleine musea en hun verborgen 
museumschatten. De uitzending van donderdagavond 26 oktober was gewijd aan Museum Nijkerk. 
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Voorzitter Jan Cozijnsen en conservator Saskia van den Berg presenteerden het museum aan de 
Venestraat 16, plus een aantal voorwerpen die in het depot opgeborgen zijn. 
Vrijwilliger Theo Slijkerman  scande het in het depot opgeslagen schetsboek van Andries Verleur, en 
zorgde dat dit digitaal raadpleegbaar werd. 

 

 
Opnames 29 mei 2017 voor verborgen Museumschatten 

 
Ieders Museum 
 
De Provincie Gelderland stimuleert Gelderse musea om nieuwe doelgroepen in contact te brengen 
met het cultureel erfgoed. De naam van dit project, met ondersteuning vanuit Erfgoed Gelderland, is 
Ieders Museum. In Nijkerk is hier vanuit een project met de naam ‘Museumschatten’ opgezet met 
als coördinator Bram Berends. Het doel is om oudere mensen met een cerebrale of somatische 
beperking in aanraking te brengen met het cultureel erfgoed en de geschiedenis van Nijkerk.  
Vijf vrijwilligers zijn getraind door Angela Manders van Museum Voor 1 Dag, waar het Nijkerkse 
project van is afgeleid. De groep gaat nu maandelijks met voorwerpen en verhalen naar bewoners in 
Nijkerkse zorginstellingen die niet meer zelf naar het museum kunnen komen. 
 

 
Tini Smorenburg, Bea Berends, Aafke Komduur, Bram Berends en Anno Bolhuis hebben de training o.l.v. 
Angela Manders (rechts) succesvol afgerond.    Foto Museum Nijkerk 
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Virtual Reality 

 
De Nijkerkse student Creative Technology Jesper Provoost (Universiteit Twente) heeft in 2017 samen 
met een team van het museum een innovatief project voorbereid: Virtual Reality. Conservator Saskia 
van den Berg heeft fondsen aangeschreven en subsidie geworven voor de financiering van het plan, 
en samen met Jesper, Theo Slijkerman en Harm Boers is een plan ontwikkeld: het maken van een 
interactieve virtuele fietstocht door het centrum van Nijkerk. Eind augustus konden de filmopnames 
worden gemaakt, het project wordt begin 2018 opgeleverd. Bestuurslid en architect Don van Dasler 
maakte het ontwerp voor het meubel, dat op de begane grond komt. De bouwploeg heeft ook dit 
meubel weer prachtig gemaakt en geschilderd. 
 

   
Filmopnames in het Stadhuis (met wethouder Marly Klein) en in het weeshuis.   

 
 

   
Ontwerp meubel Virtual Reality Don van Dasler Bouw en schilderen door Kees Looijen, Wim van Bokhorst  
      en Rob Kamphorst Foto’s Museum Nijkerk 
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Tentoonstellingen 
 
 
 
In 2017 zijn drie grote exposities georganiseerd op de begane grond in de Van den Tweelzaal 
(Verenigingen van Nijkerk, Landschappen van Drago Pečenica en Verandering van spijs doet eten). 
Op de eerste verdieping is een kleine expositie gemaakt in samenwerking met de bibliotheek om het 
155-jarig jubileum te vieren. Voor het 40-jarig bestaan van het IVN is een vitrine met diverse 
materialen naast de balie bij de entree ingericht. In het najaar van 2017 werd deze vitrine ingericht 
met archeologische vondsten van de opgravingen aan de Callenbachstraat van december 2016. 

 
Verenigingen van Nijkerk 

 

De eerste helft van 2017 was gewijd aan een expositie over het verenigingsleven van Nijkerk. Tot en 

met augustus stonden acht verenigingen centraal: Scouting Nijkerk, Zwem- en waterpolovereniging 

Flevo, Menclub De Lange Boom, Christelijk Streekmannenkoor Noordwest-Veluwe, 

Tafeltennisvereniging Rega, Schaats & Skeelervereniging Nijkerk, VOEK Toerfietsclub Nijkerk en 

Sportvereniging Veensche Boys. In de loop van het jaar verscheen het boek over sport en 

ontspanning in Nijkerk van Maranke Pater, dat in het museum werd gepresenteerd. Bij de expositie 

zijn verschillende lezingen gehouden:  

- 6 april door John Ridder van VOEK (Vooruit op Eigen Kracht, de Nijkerkse toerfietsclub) over 

fietsen in de bergen;  

- 29 juni door Jan Bast, allround schaatstrainer en actief bij de Schaats- en Skeelervereniging 

Nijkerk, over de schaatssport; 

- op 17 augustus over de mensport door wereldkampioen Ewoud Boom (Menclub De Lange 

Boom). 

 
Lezing Ewoud Boom over de mensport    Foto Museum Nijkerk 
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155 jaar bibliotheek 

 

De Nijkerkse bibliotheek vierde een jaar lang feest. Over deze historie, die in 1862 begon met de 

oprichting van de Nutsbibliotheek (van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen), is in het museum 

het hele jaar een kleine expositie te zien geweest. Kinderen t/m 12 jaar kregen een leuke set om zelf 

een boekje in elkaar te zetten, hiermee zijn ook op diverse momenten knutselmiddagen 

georganiseerd en hebben een paar klassen de expositie bezocht en een boekje gemaakt. 

In dit jaar is het al bestaande plan gerealiseerd om dubbele Callenbachboeken van het museum uit 

te lenen via de bibliotheek aan de Frieswijkstraat. Hiervoor bestaat veel belangstelling. 

 

 
Links medewerkers van de bibliotheek en andere gasten bekijken de jubileumexpositie, foto OpticaFoto 

Nijkerk, Gerrit van de Veen. Rechts boekjes maken met kinderen o.l.v. Bea Berends, foto Museum Nijkerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe uitleenkast in de 

bibliotheek met boeken van 

uitgeverij Callenbach 

 

 

Landschappen van Drago Pečenica 

 

Drago Pečenica vierde dit jaar zijn 35-jarig jubileum als kunstenaar en exposeerde voor de tweede 

maal in Museum Nijkerk, deze keer met nieuwe werken onder de titel ‘Landschappen’ (ook de titel 

van zijn nieuwe boek). De van oorsprong Bosnische kunstenaar vluchtte in 1992 door de oorlog in 

Bosnië-Herzegovina met zijn vrouw en dochter naar Nederland. In Nijkerk vonden ze weer een eigen 

plek om te wonen en wortelen. Drago Pečenica is inmiddels uitgegroeid tot een bekende realistisch 
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kunstenaar. Op 14 september heeft Drago Pečenica een drukbezochte lezing gegeven over zijn leven 

en werk. 

 

 
          Foto’s Museum Nijkerk 

 

Verandering van spijs doet eten 

 

De expositie Verandering van spijs doet eten was de Nijkerkse expositie voor het 

samenwerkingsproject Gelderse Smaken. De tentoonstelling gaf een historisch overzicht van voeding 

en gerechten in de Late Middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Uitgelicht werd o.a. de periode van 

de ontdekkingsreizigers en koloniën, waarbij veel ingrediënten hun weg vonden naar Europa en 

Nederland, plus de huidige tijd met de vele voedselproducerende bedrijven van Nijkerk. 

Tegenwoordig is het mogelijk om vanaf het ontbijt tot aan de late avond, te eten en drinken met in 

Nijkerk gemaakte producten. Voor jong en oud waren leuke spelletjes in de expositie verwerkt, zoals 

een elektrospel (‘waar komt welk ingrediënt oorspronkelijk vandaan’) en een geur- en proefhoek. 

Van kunstenaars Arrie Huijgen, Henriëtte Brilman - de Mooy en Nicolette van Dijk-Bakker waren 

kunstwerken te bewonderen met voeding in de hoofdrol.  

  

Impressie van de expositie verandering van spijs doet eten 

 

De expositie werd begeleid door een breed scala van activiteiten die pasten binnen het beleid van de 

provincie Gelderland (beleef het erfgoed en bereik nieuwe doelgroepen). Zo werden er lunches 

bereid door leerlingen van Accent Praktijkonderwijs in Nijkerk voor ouderen met een zorgvraag en 

waren er proeverijen met oude en nieuwe gerechten. Ook bij deze expositie werden drie lezingen 
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gehouden: Dirk-Jan Zonnenberg over eetbare paddenstoelen (25 oktober), Raymond Rijs over 

wijngaard Aan de Brede Beek (23 november) en Tom van de Veen over chocola uit Nijkerk (11 

januari 2018). De expositie en randprogrammering brachten veel bezoekers en deelnemers op de 

been. 

          

 

 
Proeverijen in Museum Nijkerk in november en december, met oude en nieuwe gerechten. 

 

  
De expositie ‘Verandering van spijs doet eten’ werd begeleid door een aantal lezingen, zoals van Jan Dirk Zonnenberg over 

eetbare paddenstoelen (met live demonstratie en proeverij) en van Raymond Rijs over de Nijkerkse wijngaard Aan de 

Brede Beek (ook met proeverij).  

 

 
Leerlingen van Accent Praktijkonderwijs in Nijkerk maakten vier keer een lunch voor ouderen met een 
zorgvraag, een zeer geslaagde samenwerking met de school en met Sigma. Foto’s Museum Nijkerk  
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Publieksactiviteiten 
 

Stadswandelingen en walking dinner en walking lunch 

 
De inmiddels ingeburgerde walking lunch en het walking dinner, kenden ook in 2017 veel 
enthousiaste deelnemers. In een samenwerkingsverband met De Postkamer, Het Atelier, Museum 
Nijkerk en De Dolle Joncker maken groepen een culinaire stadswandeling met een stadsgids van het 
museum. Het museum is één van de halteplaatsen waar de deelnemers worden ontvangen en iets 
eten, als onderdeel van het totale arrangement. Ook aan de reguliere stadswandelingen deden weer 
veel deelnemers mee, het totale aantal naderde 1000 mensen. 
 

 
Woutje Epskamp zorgt bij iedere groep van het walking dinner voor een aantrekkelijk gedekte tafel. Het koude 
voorgerecht wordt geleverd door De Dolle Joncker. 

 
The Long John Dinner 
 
Nadat eind 2016 acht vrijwilligers van het museum een training sigaren maken hadden gehad, 
werden in 2017 de eerste groepen ontvangen die het nieuwe arrangement kwamen uitproberen. 
The Long John Dinner kent inmiddels diverse groepen die in het museum de sigaren hebben 
gemaakt, bij slijterij De Moor whisky hebben geproefd en bij Kade 10 lekker uit eten zijn geweest. 
 

 
Na het maken van de sigaar in het museum kunnen de deelnemers een modern sigarenbandje uitknippen 
(ontwerp Theo Slijkerman).  
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Nationale Museumweek 
 

Met het landelijke thema ‘Ons echte goud’ deed Museum Nijkerk mee aan de Nationale 

Museumweek. Het pronkstuk dat ook dit jaar centraal stond was het unieke glazen mandje uit de 

glasfabriek Padang (1765-1814). In 2017 is door de Prisma groep in Terschuur, een 3D-scan gemaakt 

van het glazen mandje. Met deze scan is het mogelijk om het glazen mandje middels 3D-printen te 

reproduceren. De scan is mogelijk gemaakt door bemiddeling van de Lion’s Club Nijkerk. 

 
3D-scan van het 200 jaar oude glazen mandje     Foto Museum Nijkerk 

 
Muzikale optredens 
 
Nieuw in de programmering van Museum Nijkerk is het organiseren van een zondagmiddagconcert 
met artiesten uit Nijkerk en omgeving. Elk half jaar is de begane grond een weekend vrij omdat er 
een nieuwe expositie wordt ingericht. In januari was gitarist Melcher de Vries te gast, eind augustus 
traden de beroemde tenor Falco van Loon en Krijn Koetsveld (klavecimbel) op. Elk concert kon 
rekenen op zo’n 40 bezoekers. 
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Optreden Melcher de Vries in Museum Nijkerk, 15 januari 2017  Foto’s: Harry Koelewijn 
 

  
Optreden Falco van Loon en  Krijn Koetsveld , 27 augustus 2017  Foto’s Museum Nijkerk 
 

Open Monumentendag 2017 
 
Het thema van de Open Monumentendag 2017 was Boeren, Burgers en Buitenlui. Door Nel Schoon, 
Joost van Elfrinkhof en André Jansen werd weer een aantrekkelijk programma samengesteld. 
Hoogtepunt vormde de bezichtiging van boerderij Groot Hennekeler, mogelijk gemaakt door 
Bevebo. Honderden mensen namen deze gelegenheid te baat om een van de oudste boerderijen van 
Nijkerk een keer van binnen te bekijken. 
 

 
Jacques Overkamp, André Jansen en Jan Cozijnsen bij de opening van de Open Monumentendag in Groot 
Hennekeler.
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Educatie 

 

Ruim 600 leerlingen hebben in 2016 een bezoek aan het museum gebracht.  Acht klassen deden mee 

aan de landelijke Klassendag die hoort bij de Open Monumentendag. Bram Berends ontving de 

leerlingen als Gasthuismeester. Het complete educatieteam assisteerde die dag, aangeboden door 

de gemeente Nijkerk. 

  
Links groep 4 van de Rehobothschool op bezoek in het weeshuis. Hanneke van Gessel legt in de linnenkamer 
uit hoe het vroeger ging. Rechts de Klassendag bij de Open Monumentendag met Bram Berends als 
Gasthuismeester        Foto’s: Museum Nijkerk 

 
De scholen van PCO De Gelderse Vallei hebben weer het programma ‘Op avontuur met Gijsbertus 
Vedder’ afgenomen. De Rehobothschool is met verschillende klassen op bezoek geweest in het 
kader van de doorlopende leerlijn op erfgoedgebied. 
Verschillende klassen van het Corlaer College komen inmiddels jaarlijks op bezoek voor een les over 
Joods Nijkerk. Dit past in een kennismaking met de wereldreligies op school. 
 
De leskaarten bij de Nijkerkse Canon zijn bijna klaar en worden begin 2018 gepresenteerd aan het 
onderwijs. De bijbehorende bezoekles die zal worden opgenomen in ‘Reizen in de tijd’ is qua opzet 
klaar, aan de uitwerking moet in 2018 verder worden gewerkt. 
 

Kinderactiviteiten 
 
Naast het educatieve aanbod heeft Museum Nijkerk door het jaar heen diverse activiteiten voor 
kinderen georganiseerd, zoals: 

- tijdens de herfstvakantie voorlezen uit ‘Blauwe Gerrit en de Witte Wieven’, een griezelig 
verhaal van door Sander Goudszwaard, Chuck van Loenen en Sjarenka Bognar n.a.v. het 
thema van de Kinderboekenweek. 

- Het maken van een boekje n.a.v. het jubileum van de bibliotheek tijdens de 
voorjaarsvakantie, de Nationale Museumweek en de vrije dagen rondom Hemelvaart. 
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Collectie 

 

Collectie Gelderland 

 

Van het Prins Bernhard Cultuurfonds is subsidie ontvangen waarmee twee jaar lang voorwerpen uit 

de collectie van het museum voor het publiek konden worden ontsloten. Eind 2017 zijn in totaal 300 

voorwerpen toegevoegd aan- en ontsloten via Collectie Gelderland. Op www.collectiegelderland.nl 

is het nu mogelijk te zoeken op schilderijen, op catalogi van de Nijkerkse uitgeverij Callenbach, op 

gedenkstenen en haardstenen uit de collectie van Museum Nijkerk en op de deelcollectie textiel. 

Annelijn Scherff-Stal kan hier wekelijks een dagdeel aan besteden en blijft dit ook in 2018 doen.  

 

Schenkingen 

 

De collectie van Museum Nijkerk is in 2017 weer met diverse bijzondere schenkingen verrijkt. In de 
vaste expositie ‘Nijkerk, stad vol historie’ op de eerste verdieping van het museum onthulde Michael 
van Dusschoten een aantal kleinoden die hij zelf met behulp van een metaaldetector heeft 
gevonden. In de nieuwe kleine vitrine zijn nu o.a. een prachtige bronzen fibula uit de 8e/9e eeuw en 
een bronzen zegelring te vinden. Michael van Dusschoten verleent met zijn metaaldetector 
medewerking aan de officiële opgravingen die de gemeente Nijkerk laat uitvoeren. 
 

 
Michael van Dusschoten onthult zijn schenking 

 

http://www.collectiegelderland.nl/
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Andere voorbeelden van bijzondere schenking zijn bijvoorbeeld een glas uit de Nijkerkse glasfabriek 
Padang van Hein Jurling en een schilderij van Andries Verleur met zicht op De Ronde Zeven en de 
Nieuwstraat van Hans en Janny van der Meer. 
 
In het wekelijkse collectie-overleg worden alle aangeboden voorwerpen besproken en wordt 
bepaald of het voorwerp een waardevolle aanvulling op de collectie vormt of niet. 
Boeken uit de collectie van het museum die niet passen in de kerncollectie en die de Koninklijke 
Bibliotheek nog niet heeft, zijn medio 2017 aan de KB geschonken. 
In het Rijksmuseum voor Oudheden zijn door Theo Slijkerman en Bert de Bree alle brieven gescand 
die de directeur van het RMO en de Nijkerkse verzamelaar Andries Verleur aan elkaar schreven. 
 
Bruiklenen 
 
In het Zuiderzeemuseum stond het weekend van 10 en 11 juni het ambacht van touwslaan centraal. 
Vanuit Museum Nijkerk was de hekelbank van de Nijkerkse Touwfabriek Langman tentoongesteld. 
Theo Slijkerman, vrijwilliger bij het museum en specialist op touwgebied, werkte het hele weekend 
mee in Enkhuizen.  
Ten behoeve van de expositie Christendom, jodendom en antisemitisme heeft Museum Nijkerk een 
aantal boeken van uitgeverij Callenbach uitgeleend aan de sjoel in Elburg. 
 
Verhalen 
 
Eén van de collectieonderdelen van Museum Nijkerk is het verzamelen van verhalen in beeld en 
geluid. Soms is het mogelijk om in eigen beheer, ondersteund door fondsen, films te maken. Een 
andere mogelijkheid is dat Omroep Nijkerk of Omroep Gelderland een verhaal filmt. Zo werkte 
vrijwilliger Gerrit van der Hart mee aan een uitzending over de evacuatie van mei 1940 en deelde 
zijn verhaal voor de camera. 
Uit eigen middelen en met vrijwillige inzet van de conservator is het verhaal van Selma van der Wolf-
Velleman gefilmd. De joodse Selma heeft in de oorlog ondergedoken gezeten in de Kleterstraat, bij 
het gezin van schoenmaker Van Lent. De film is uitgezonden tijdens de voorjaarsbijeenkomst van 
Stichting Oud Nijkerk. 
 

       
Links interview Gerrit van der Hart door Omroep Gelderland, rechts Selma Velleman in 1943 tijdens haar 
onderduikperiode in Nijkerk, Kleterstraat.  
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Vrijwilligers 

 

Een groep van ruim 80 vrijwilligers zorgt voor het realiseren van alle activiteiten van Museum 

Nijkerk. De bestuursleden zijn zelf ook vrijwilliger.  

Het bestuur in december 2017: 

Jan Cozijnsen  voorzitter + historisch onderzoek 

Dieter van de Castel secretaris  

Harm Heimensen penningmeester + sponsoring 

Don van Dasler  cultuurhistorie + bedrijfsvoering 

Sytze van der Velde algemeen + bedrijfsvoering 

Het bestuur heeft in 2017 twaalf maal vergaderd. Professionele ondersteuning voor het museum 

wordt geleverd door conservator Saskia van den Berg-Ebbenhorst. Een deel van haar arbeid komt 

ten laste van de reguliere exploitatie van Stichting Oud Nijkerk. Een ander deel wordt inverdiend op 

projecten.  

 

 
Gastvrouwen Gerda Hijwegen, Woutje Epskamp, Gerrie van Bokhorst en Tineke van Tilborg tijdens een 

proeverij bij Gelderse Smaken      Foto Museum Nijkerk 
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De vrijwilligers van Stichting Oud Nijkerk in 2017: 
Carla Alfrink, Eddy van de Belt, Bea en Bram Berends, Freek van den Berg, Harm Boers, Aalt en 

Gerrie van Bokhorst, Wim van Bokhorst, Anno Bolhuis, Erwin Borgman, Cees van den Bosch, Bert de 

Bree, Jan van den Brink, Gerda Brons, Henk Buitenwerf, Atty Buitenwerf, Berthie Camphuis, Hillie 

Cozijnsen, Gerrit Duijnker, Joost van Elfrinkhof, Woutje Epskamp, Arie en Hanneke van Gessel, Tine 

Guliker, Gerard van Hamersveld, Gerrit van der Hart, Herman Heimensen, Henk en Gerda Hijwegen, 

Jan van Hoff, Evelien van ’t Hof, Dion van Hooren, Bertus de Jong, Hein Jurling, Rob Kamphorst, Bart 

Kamphuis, Jos Kempers, Dragana Klaric, Aline van der Kolk, Aafke Komduur, Geert Korte, Yolijn van 

der Krol, Herman Kroon, Aad Kruithof, Elly Kuijt,  Carla van de Kuinder, Gijs van de Langemheen, 

Cockie van Leeuwen, Kees Looijen, Liza van Looijengoed, Janny van der Meer, Paul Offeringa, 

Jacques Overkamp, Willy Palstra, Renger van den Pol, Atie Posthumus, Tjeerd Pranger, Marja van 

Rheede, Jan Roest, Merit Roodbeen, Annelijn Scherff, Gert Schipper, Nel Schoon, Theo Slijkerman, 

Tini Smorenburg, Janine Stortelder, Tineke van Tilborg, Herman Timmer, Gerrit van de Veen, Jaap 

Vernhout, Bep Vink, Bert en Alie Visscher, Henk Visscher, Gert Vos, Rik Vreekamp, Ab Walet, Jos 

Warringa, Johan van de Water, Foppe en Janny Witzel, Cora Worst, Ernst-Jan Woudenberg , Bessel 

Woudenberg en Egbert en Leny Woudenberg. 

In het najaar moesten we afscheid nemen van vrijwilliger Johan Palstra, na een lang ziekbed 

overleden op 30 september 2017. Zijn vrouw en vrijwilligster van het eerste uur Willy kreeg in april 

2017 een Koninklijke Onderscheiding. 

 

 
Willy en Johan Palstra eind april 2017  Foto Museum Nijkerk 

 

De jaarlijkse activiteiten van de vrijwilligers van Stichting Oud Nijkerk omvatten het assisteren bij het 

maken van tentoonstellingen, het verzorgen van de stadswandelingen, de uitvoering van educatieve 

activiteiten,  gastheer en gastvrouw zijn tijdens de openstelling van het museum en tijdens de extra  

publieksactiviteiten, waar mogelijk het doen of begeleiden van wetenschappelijk onderzoek, het 

houden van lezingen, het maken van het kwartaaltijdschrift, het beheer en onderhoud van de 

collectie in het museum en op het Stadhuis, technische ondersteuning van alle benodigde 

bouwwerkzaamheden en het schoonhouden van het museum. 
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Vertegenwoordiging in externe organisaties 
 

Medewerkers van Stichting Oud Nijkerk zijn in diverse externe organisaties vertegenwoordigd, 

teneinde het cultuurhistorische erfgoed van Nijkerk blijvend onder de aandacht te brengen en te 

bewaken: 

- Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Gerrit van de Veen, vervanger Jaap Vernhout) 

- Regiegroep Binnenstad Nijkerk (Jan van den Brink) 

- Werkgroepen Kerkplein en Havenkom (Don van Dasler en Jan Cozijnsen) 

- Werkgroep arrangementen (Nel Schoon) 

- Commissie straatnamen (Freek van den Berg) 

- Samen aan Zet – cluster Leefstijl en Wonen (Dieter van de Castel en Jan Cozijnsen) 

De markeerders van het Westerborkpad houden hun jaarlijkse vergadering in Museum Nijkerk.  

 
Markeerders van het Westerborkpad bij Museum Nijkerk tijdens de presentatie van de derde druk van de 

wandelgids, die sinds 2017 onder Stichting Wandelnet in Amersfoort valt.  Foto Museum Nijkerk 

 

Voor- en najaarsbijeenkomst 

 

De voor- en najaarsbijeenkomst in De Schakel werden ook in 2017 weer druk bezocht. Tijdens de 

voorjaarsbijeenkomst, maandagavond 3 april heeft Bart Slijkerman, voorzitter Scouting Nijkerk, een 

lezing gegeven over de historie van de scouting. Jan van den Brink sprak namens de Maatschappij tot 

Nut van ’t Algemeen, het bestuur bood een prachtige cheque aan aan vier stichtingen, waaronder 

Oud Nijkerk.  Na de pauze werd een nieuwe film vertoond over de onderduikperiode in Nijkerk van 
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het Joodse meisje Selma Velleman. Hierna vertoonde voorzitter Jan Cozijnsen dia’s van het oude 

Nijkerk. 

Tijdens de najaarsbijeenkomst,  9 oktober, verzorgde archeoloog Kasper van den Berghe van 

Synthegra een lezing over de vondsten van opgravingen in december 2016 aan de Callenbachstraat.  

 

 
Archeoloog Kasper van den Berghe van Synthegra tijdens de najaarsbijeenkomst in De Schakel. 
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Kerncijfers 2017 

 

         2017  2016 

Aantal bezoekers museum/publieksbereik    4.828   5.060 

Bezoeken van leerlingen van het Nijkerkse basisonderwijs:     625          611 

                ________  _____ 

Totaal          5.453    5.671 

 

Aantal unieke bezoeken website      14.949     14.218 

Totaal aantal bezoeken website      25.206 26.000 

Aantal keren dat Museum Nijkerk is bezocht  

via collectiegelderland.nl                501       296 

Aantal deelnemers aan de stadswandelingen         969            1.024 

(onderdeel van het totaal aantal bezoekers) 

 

Donateurs         1.250    1.250 

 

Aantal leden van het Antoniusgilde           57               55 

 

Aantal volgers via Facebook         418       345 

 

Hoofdsponsoren en –begunstigers van Museum Nijkerk zijn: 

 

Provincie Gelderland 

Van den Tweelgroep Nijkerk 

Familie Van Elfrinkhof 

Touwfabriek Langman, Nijkerk 

Familie Van de Kuinder 

Stichting Departement tot Nut van ‘t Algemeen 

Rotary Club Nijkerk 

VSBfonds 

Rabobank Randmeren Stimuleringsfonds 

Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland 

 

Stichting Oud Nijkerk ontvangt structurele subsidie van de gemeente Nijkerk. 

Bedrijven en particulieren die lid zijn van het Antoniusgilde en het museum steunen met een 

jaarlijkse bijdrage van € 100,-- of meer: 

4D Architecten, A.C. Krijkamp Holding BV, Administratiekantoor Van Deuveren & Blankestijn, 

Adviesbureau De Lange, Alfrink C2, Arne de Bree, Bakkerij Ten Have, BeeldSchoon, Berg Holding BV, 

Beweging 3.0/Woonzorgcentrum De Pol, Bieze Food Group BV, Bokkers Catering, Bokkers & Renes, 
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BR Music Two Holding BV, Brasserie Kade 10, Bouw Logistic Services, Gerda Brons, Mr. D.C. van de 

Castel BV, Bruna Andeweg en Pater, CijferMeester Nijkerk, Co-Creatie Buro, Cuisine4U, Damen 

Dredging Equipment BV, De Werkmeester, Doornhof Verzekeringen, EDNL BV, Erik van Dusschoten 

Elektrotechniek, Frans Poorter Slaapcomfort, Gehoorwinkel Nijkerk, Henk Hark onderhoud van 

tuinen en bordessen, Hmedia, Hoogeveen Luigjes accountants en belastingadviseurs, J. Cozijnsen, 

Koopro BV, Kouwenaar Advocatuur, Laurene Mode, Loos Slijptechnieken BV, MiniatuurA, Optie 1, 

Optiek Verkerk, Oto Nijkerk BV, Passe Partout, Powerlight, PPA Computers, Qmatras, Restaurant De 

Dolle Joncker, schildersbedrijf C.B. van ’t Veld, Schoonderbeek Centrale Verwarming BV, Schuiteman 

Accountants & Adviseurs, Stipt Accountants, Stukadoorsbedrijf DODO, Studio Nijkerk, 

Tandartspraktijk C. van Beveren, Van Daalen Woninginrichting, Van de Ridder Druk & Print, VVV 

Informatiepunt|Boekhandel Roodbeen, VBC Notarissen, Wijnhandel & Slijterij De moor, WV 

Trappen, Richard van Hussel. 

 

 

 
Nieuwe gezamenlijk pr bij de ingangen van Nijkerk!  


