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Foto voorkant:  

Een deel van het stadsgidsenteam in 2019, v.l.n.r. Jacques Overkamp, Bram Berends, Carla Alfrink, Freek van 

den Berg (coördinator), Gerda Brons, Janine Stortelder, Dieter van de Castel, Bessel Woudenberg en Henk 

Visscher 

Foto: OpticaFoto Nijkerk, Gerrit van de Veen 
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Voorwoord 
 
 
Ten tijde dat ik dit voorwoord schrijf, maken we historische tijden mee. Door het coronavirus is 
Museum Nijkerk een aantal weken gesloten en kunnen we geen groepen ontvangen of 
stadswandelingen begeleiden. Ingrijpend, maar alles is er op gericht het virus onder controle te 
krijgen. 
Wat dit gaat betekenen voor ons jaaroverzicht 2020 wachten we af. Wel kunnen we met zeer veel 
genoegen melden dat het jaar 2019 voor Museum Nijkerk in een recordaantal bezoekers heeft 
geresulteerd. Alle inspanningen van de ruim 80 vrijwilligers samen zorgden voor enorm veel 
bezoekers, waarbij het grote verschil werd gemaakt door een verdriedubbeling van het aantal 
leerlingen. Het programma ‘Muziek van eigen bodem’ bij de expositie ‘Muziek uit Nijkerk’ trok alleen 
al ruim 1.000 leerlingen, meer dan de helft van het totaal aantal leerlingen. 
Dat betekent dat we in 2019 ruim 7200 mensen hebben bereikt met ons werk voor het behoud, 
beheer en presentatie van het cultuurhistorisch erfgoed, voor jong en oud. 
Naast dit heuglijke feit is ook vermeldenswaard dat door extra steun van de gemeente Nijkerk, 
Annelijn Scherff een aantal uur per week op betaalde basis in het museum mag werken (t.b.v. 
collectie en educatie). De uitbreiding is nog niet voldoende voor wat we uiteindelijk nodig hebben, 
maar is weer een mooie stap in de groei van het museum. 
 
Jan Cozijnsen, 
Voorzitter 
 
 

 
Belangstelling van en voor onze wethouders, Nadya Aboyaakoub (cultuur en monumenten) en Mariëlle 
Broekman (Toerisme), tijdens de expositie ‘Van de hoed en de rand’.  

Foto: OpticaFoto Nijkerk, Gerrit van de Veen 
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Projecten  
 

   

Museumschatten 

 

Museum Nijkerk is deelnemer aan Ieders Museum, een project van Erfgoed Gelderland om musea 
voor zoveel mogelijk doelgroepen toegankelijk te maken. In 2017 heeft Museum Nijkerk subsidie 
ontvangen van Erfgoed Gelderland om een project uit te werken t.b.v. mensen in zorghuizen, die zelf 
niet meer in staat zijn naar het museum te komen. Onder de naam ‘Museumschatten’ gaat een 
groep van vijf getrainde vrijwilligers maandelijks naar Huize St. Jozef en De Pol, om daar oudere 
mensen met een cerebrale of somatische beperking in aanraking te brengen met het cultureel 
erfgoed en de geschiedenis van Nijkerk. Het programma heeft enorm veel succes en is na de 
pilotfase gecontinueerd. Inmiddels wordt het programma ook uitgevoerd bij Arkemheen en is een 
eigen huisstijl ontwikkeld. Af en toe verzorgt het team op aanvraag ook een bijeenkomst op een 
andere locatie, zoals het zorgerf op de Keienweg. 
 

  
Het nieuwe ontwerp voor de aankleding van het programma Museumschatten. Bram en Bea Berends, Bram  is 

coördinator van het project. 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Bolhuis    Tini Smorenburg en Aafke Komduur Foto’s Museum Nijkerk 
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Westerborkpad 

 

Museum Nijkerk is de beheerder en ontsluiter van het archief van de oprichter van het 

Westerborkpad, Jan Dokter. Op de tweede verdieping hebben de vrijwilligers van het museum een 

prachtige informatiehoek ontworpen, gebouwd en ingericht, met boeken, naslagwerken, films en 

alle fragmenten van het Westerbork Luisterpad. Het museum kan op deze manier het verhaal van de 

Joodse geschiedenis en de Holocaust bij veel bezoekers onder de aandacht brengen en tevens de 

verbinding met een groter project realiseren. De markeerders van het Westerborkpad vergaderen 

jaarlijks begin maart in Museum Nijkerk. In 2019 heeft burgemeester Renkema, ambassadeur van 

het Westerborkpad, de lezing van Jan Dokter in Kamp Amersfoort bijgewoond, tijdens de 

Internationale Gedenkdag van de Holocaust op 27 januari. 

 

   
Lezing Jan Dokter bij Kamp Amersfoort i.a.v. ambassadeur burgemeester Renkema, 27 januari 2019 

Foto’s Museum Nijkerk 

 

Open Monumentendag 
 
In 2019 is de Open Monumentendag opnieuw georganiseerd door conservator Saskia van den Berg 
(coördinatie), Nel Schoon (pr), Joost van Elfrinkhof en André Jansen (gemeente Nijkerk). Het thema 
was: Mét plezier! Door de deelname van monumenteigenaren die bijzondere locaties openstelden in 
combinatie met prachtig weer, hebben zeer veel mensen een deel van de opengestelde 
monumenten bezocht.  
De datum was zaterdag 14 september. Unieke openstellingen waren Catharinastraat 3 (de Tweede 
Pastorie), Stadsboerderij Cleijn Steenlerhof (Venestraat 58/60, prachtig gerenoveerd) en het 
Nutsgebouw. Ook het Van Delenhuis met hal en opkamer trok enorm veel bezoekers. Voor Museum 
Nijkerk waar de hele dag door ensembles van het Nijkerks Stedelijk FanfareCorps speelden, was het 
zelfs de dag van het recordaantal bezoekers, ruim 300. 
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Swingende afsluiting van de Open Monumentendag 2019 met het NSFC bij Museum Nijkerk.  

Foto Museum Nijkerk 

Informatieborden in de openbare ruimte 
 
Op verzoek van de gemeente Nijkerk, afdeling Recreatie & Toerisme, heeft Museum Nijkerk 
meegewerkt aan de totstandkoming van vier nieuwe informatieborden in de openbare ruimte, met 
cultuurhistorische onderwerpen. Het museum leverde de content van alle borden (teksten en 
beelden). De nieuwe borden hebben als onderwerpen: 

- Kanaal De Nieuwe Rijn (Fliersteeg) 
- Verdwenen bedrijven rondom de haven van Nijkerk (industrieterrein) 
- Slot Hulkestein (Zeedijk) 
- Driedorp (bij fietsknooppunt Driedorp) 

De borden zijn geplaatst bij fietsknooppunten. 
Op 1 februari waren de borden klaar en na een boeiende presentatie door Theo Slijkerman is het 
bord bij het kerkje van Driedorp onder grote belangstelling onthuld 
 

  
Presentatie door Theo Slijkerman en onthulling door wethouders Broekman en Oosterwijk, januari 2019. 
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Het paneel over kanaal De Nieuwe Rijn, samengesteld door Peter Bijvank. 

 
Verlenging sponsorschap Touwfabriek Langman 
 
Museum Nijkerk heeft alle vloeren vernoemd naar een sponsor. Alle sponsoren hebben inmiddels de 
contracten van vijf jaar verlengd. Touwfabriek Langman heeft in december 2019 een nieuw contract 
getekend. Hiermee is het museum opnieuw verzekerd van de steun van veel bedrijven en 
particulieren. 
 

 
Voorzitter Jan Cozijnsen (links) en Jan Langman ondertekenen de verlenging van het sponsorcontract, 10 
december 2019. 
 

Verder was Museum Nijkerk begin september een van de locaties voor een workshop bij de jaarlijkse 
bijeenkomst van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Verschillende belanghebbende 
partijen (gemeente, inwoners en coördinatoren) bespraken in de middag op de creatieve 
Rotaryzolder van het museum het proces ‘Samen aan Zet’ in de gemeente Nijkerk. Wethouder 
Dijksterhuis opende de bijeenkomst. Het ochtendgedeelte en de afsluiting vonden plenair plaats in 
de gemeente Barneveld. 
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Tentoonstellingen 
 
 
In 2019 zijn twee grote exposities georganiseerd op de begane grond in de Van den Tweelzaal: ‘Van 
de hoed en de rand’(Zij/hij in Gelderland) en ‘Muziek uit Nijkerk’. In de eerste twee maanden was 
nog de expositie ‘Nijkerk en de Zuiderzee’ te bekijken. Theo Slijkerman verzorgde in januari nog twee 
uitverkochte lezingen over de watersnood van 1916, de Arkersluis en de aanleg van Zuidelijk 
Flevoland. 

 
Zij/hij in Gelderland 

 

Voor de tweede keer hebben acht kleine musea in Gelderland de samenwerking gezocht om door 

verbinding een groter publieksbereik te realiseren. In 2017 was het thema ‘Gelderse Smaken’,  nu 

werd als thema gekozen voor ‘Zij/hij in Gelderland’. Met exposities, lezingen, workshops en andere 

activiteiten was er voor jong en oud een groot aanbod. Musea hebben aan de hand van voorwerpen 

en verhalen de verschillende rollen zien van vrouwen en mannen (en meisjes en jongens) door de 

eeuwen heen laten zien. De rol van de vrouw stond hierbij centraal. Conservator Saskia van den Berg 

was ook deze keer projectleider. 

De kleine musea hebben bij dit samenwerkingsproject veel steun ondervonden van gedeputeerde 

Josan Meijers. Om haar en de provincie Gelderland te bedanken werd tijdens de looptijd van het 

project een gezamenlijke lunch in Arnhem georganiseerd. 

 

   
De acht deelnemende musea aan Zij/hij in Gelderland bedanken gedeputeerde Josan Meijers van de provincie 

Gelderland voor alle steun. 
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De gezamenlijke poster voor Zij/hij in Gelderland met alle deelnemende musea (foto’s en vormgeving Nel 

Schoon). 

 

Van de hoed en de rand 

 

In Museum Nijkerk was van februari t/m half juli 2019 de expositie ‘Van de hoed en de rand’ te zien. 

Het thema Zij/hij is in Nijkerk belicht aan de hand van historische en hedendaagse hoofddeksels, met 

voorbeelden van beroepen die vroeger alleen door mannen werden beoefend, maar tegenwoordig 

ook door vrouwen worden uitgeoefend (militairen, wethouders). Annemarie van Elfrinkhof en haar 

vader Joost openden zaterdag 9 februari 2019 de expositie, Annemarie hield een toespraak over 

bijzondere vrouwen uit Nijkerk. Samen met haar vader onthulde zij daarna een jurk van ± 1850, een 

schenking van de familie van Elfrinkhof aan het museum. De jurk is dankzij een bijdrage van de 

gemeente Nijkerk gerestaureerd en was voor het eerst voor het publiek te zien. Een soortgelijke jurk 
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werd gedragen door Elise van Calcar die in 1841 in Nijkerk werkte. Elise van Calcar is een van de 

vrouwen die door Els Kloek is beschreven in het boek ‘1001 vrouwen uit de Nederlandse 

geschiedenis’.  

  

Ook in deze expositie is de samenwerking gezocht met nieuwe Nijkerkers. Samen met Rointan 

Enkesar, afkomstig uit Afghanistan en sinds een paar jaar in Nijkerk woonachtig, ontwikkelde Nijkerk 

Nieuws een leuk filmpje met hedendaagse inwoners met hoofddeksels.  

  
Links Annemarie en Joost van Elfrinkhof en rechts Rointan Enkesar en Ely Hackman.  

OpticaFoto Nijkerk, Gerrit van de Veen 

 

Tijdens de looptijd van de expositie verzorgde Saskia Huijbregts (Sjapka) uit Nijkerk twee maal een 

workshop hoedjes vilten in het museum, op 13 april en 17 mei. Woensdagmiddag 26 juni gaf Frank 

Baldi een lezing bij de expositie over de geschiedenis van hoeden en over het vak van zijn familie. 

Frank Baldi is de derde generatie van de hoedenzaak Jos van Dijck aan de Bakkerstraat 12 in Utrecht.  

Tijdens de Maand van de Geschiedenis, die ook het thema Zij/hij had, heeft verhalenverteller Jan 

Tijssen op 31 oktober in Museum Nijkerk verhalen verteld over Sterke vrouwen, waaronder Aletta 

Jacobs. 

Voor groepen 3 en 4 werd een leuke les aangeboden over hoedjes (zie Educatie). 

 

  
Hoedjes maken in Museum Nijkerk en lezing van Frank Baldi,   Foto’s Museum Nijkerk 
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Links verhalenverteller Jan Tijssen (foto Museum Nijkerk) en rechts historische filmbeelden van de laatste 

hoedenwinkel van Nijkerk, van de familie Van Boeijen, OpticaFoto Nijkerk Gerrit van de Veen (ook hieronder). 

 

Muziek uit Nijkerk 

 

In Museum Nijkerk is van augustus tot eind december de expositie ‘Muziek uit Nijkerk’ te zien 

geweest. Aanleiding voor de expositie was het 125-jarig jubileum van het Nijkerks Stedelijk Fanfare 

Corps (NSFC) in combinatie met een bijzondere gift die het museum al een paar jaar geleden ontving 

van de SMPN  (Stichting Muziek Promotie Nijkerk). De SMPN organiseerde tussen 1996 en 2016 

maar liefst 75 concerten met musici uit het hele land. Bij de opheffing van de SMPN in 2016 kreeg 

Museum Nijkerk een gift die het mogelijk maakte deze expositie te realiseren (ook de gemeente 

Nijkerk maakte de expositie financieel mogelijk). 

 
Onder het oog van ruim 100 genodigden openden Bertie Lemstra en Marcel Wagenveld de expositie ‘Muziek 

uit Nijkerk’ in Museum Nijkerk. Samen speelden zij een nieuw spel over de muziek en instrumenten van het 

NSFC, gemaakt door Theo Slijkerman. Marcel Wagenveld is voorzitter van het Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps 

(NSFC). Bertie Lemstra is oud-voorzitter van de Stichting Muziek Promotie Nijkerk (SMPN).  
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De expositie ‘Muziek uit Nijkerk’ omvatte een breed overzicht van lokale muziek, van het carillon (uit 

1777), componist Jakob van Domselaer, het NSFC en andere muziekverenigingen en koren, tot aan 

Nijkerkse muziekbands uit de jaren ’60, ’70 en ’80. 

De expositie bevatte verschillende historische muziekdragers en muziekinstrumenten uit de collectie 

van Gerard van Hamersveld. Tijdens twee avonden, 23 oktober en 14 november werden de vitrines 

geopend en bracht Gerard deze muziekdragers en -instrumenten tot leven. Verschillende 

vrijwilligers van het museum gaven een muzikale bijdrage. 

 

  
Links Gerard van Hamersveld en rechts muzikale bijdrage van Theo Slijkerman en Henk Hijwegen 

Links OpticaFoto Nijkerk, rechts foto Museum Nijkerk 

 

Net voor de opening, op 4 augustus, was er een bijzonder muzikaal optreden in het museum. 

Mohamad Alhassan (oed), Mousa Noma (slagwerk) en Marlies van der Klugt (fluit) traden samen op 

en brachten verschillende klassieke Syrische liedjes ten gehore. 

  

   
Links het optreden van Mohamad Alhassan, Mousa Noma en Marlies van der Klugt, rechts Herman Timmer, 

eind jaren ‘50 zanger van The Sunshine Band uit Nijkerk. 

 

Op 19 december heeft Hans Slijkerman een lezing gegeven over muziek tijdens de wederopbouw 

van Nederland en over de Nijkerkse componist Jakob van Domselaer (1890-1960). 
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De expositie ‘Muziek uit Nijkerk’ werd eind december muzikaal afgesloten met een optreden van het 
nieuwe kamerkoor ‘Nije Ode’ o.l.v. Falco van Loon.  Aanleiding voor dit optreden is de ‘mis van 
Arendsen‘, een compositie van de Nijkerkse onderwijzer Evert Arendsen waarvan zijn orgeltje en de 
bladmuziek in de expositie was opgenomen. Verder werden enkele liederen van onder andere 
Mendelssohn en Grieg gezongen. 
 

   
Links de lezing door Hans Slijkerman en rechts het optreden van ‘Nije Ode’.    Foto’s: Museum Nijkerk 
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Publieksactiviteiten 
 

 

Museum Nijkerk geniet een toenemende bekendheid. Vrijwilligers van het museum stappen in het 

voorjaar op de fiets en brengen een groeiend aantal flyers naar hotels, restaurants en VVV’s. In 2019 

werden zo maar liefst 15.000 flyers rondgedeeld. Dit werpt z’n vruchten af. Gerrit Duijnker is de 

coördinator van dit project.  

Verder zijn inmiddels mailadressen van bijna 600 Vrienden van het museum aangeleverd, waardoor 

elk persbericht ook naar deze groep gestuurd kan worden (coördinator Paul Offeringa). 

Voor de interne communicatie maakt Bea Berends elke maand een uitgebreide nieuwsbrief, die de 

vrijwilligers op de hoogte houden van alle activiteiten. 

   

 

Stadswandelingen en walking dinner en walking lunch 

 

In totaal namen 722 wandelaars deel aan een van de 
aangeboden wandelingen. Dat betekent dat eentiende van 
alle bezoekers een rondleiding krijgt door een van de 
stadsgidsen, in combinatie met culinaire verwennerijen of 
tijdens een reguliere stadswandeling. Deelnemers zijn vaak 
verrast over het mooie en interessante centrum en over de 
ontvangsten. 
 
 
 
Creatieve tafelschikkingen in Museum Nijkerk voor het 
voorgerecht van het walking dinner, door Woutje Epskamp. 

 
The Long John Dinner 
 
The Long John Dinner, het arrangement waarbij in het museum sigaren worden gemaakt, bij slijterij 
De Moor whisky wordt geproefd en bij Kade 10 een lekker diner wordt genuttigd, lag in 2019 voor 
het grootste deel stil. Maar in het kielzog van een groep die begin november deelnam, is het 
arrangement weer een populair en veel geboekt programma. 
 
Nationale Museumweek 
 
Museum Nijkerk heeft ook in 2019 weer deelgenomen aan de Nationale Museumweek. Zondag 14 
april waren alle bezoekers gratis welkom in het museum. 
 
MuseumTV 
 
Voorzitter Jan Cozijnsen en conservator Saskia van den Berg hebben meegewerkt aan de opnames 
door MuseumTV, waarbij de locatie en collectie van Museum Nijkerk in de spotlights werd gezet. 
Met een bescheiden eigen bijdrage en financiering van de provincie Gelderland is een leuke korte 
film gemaakt plus een aantal social media bytes voor o.a. Facebook.  
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Vrogger 
 
Het redactieteam bestaande uit Merit Roodbeen, Egbert Woudenberg, Nel Schoon, Saskia van den 
Berg en Jan Cozijnsen bracht ook in 2019 weer vier nummers uit van het tijdschrift Vrogger. Merit 
Roodbeen tekent naast de coördinatie van de redactie ook voor de prachtige vormgeving. 
 

 
Vrogger jaargang 2019 
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Educatie 
 

Joods Nijkerk 

Zowel vanuit basisschool Ichthus als het voortgezet onderwijs (Aeres) was er in 2019 belangstelling 

voor de lessen over Joods Nijkerk. Basisschool Ichthus volgde in het voorjaar de lessen over ‘De 

oorlog dichtbij huis’,  over twee Joodse kinderen uit Nijkerk. Aeres heeft inmiddels als vast 

onderdeel in het lesaanbod een bezoek aan Museum Nijkerk (film over Joods Nijkerk) en aansluitend 

het maken van een wandeling langs plekken uit de Joodse geschiedenis van Nijkerk, met een aantal 

struikelstenen. 

Hoedjes 

Bij beide exposities, Van de hoed en de rand en Muziek uit Nijkerk, is een educatieve les ontwikkeld. 

Vier groepen 4 kwamen af op het programma over hoedjes. D.m.v. een rondleiding in de expositie 

‘Van de hoed en de rand’ en een aantrekkelijke powerpoint leerden de jonge leerlingen wat voor 

soort hoofddeksels er vroeger en nu gebruikt worden. Als afsluiting mochten zij een zonneklep 

versieren en mee naar huis nemen voor de vakantie. 

   
Groep 4 van de Rehoboth maakt zonnekleppen op de creatieve Rotary-zolder, 8 juli 2019 

Klassendagen 

Tijdens de Klassendagen bij de Open Monumentendag (13 en 14 september) hebben 84 leerlingen 

van basisscholen meegedaan en kennisgemaakt met het Rijksmonument waarin Museum Nijkerk is 

gevestigd. 

Muziek uit Nijkerk 

Door een vroegtijdig overleg met de Nijkerkse Cultuurmakelaar en Cultuurkust, werd  het thema van 

de expositie in het museum, Muziek uit Nijkerk, ook het thema voor cultuureducatie voor alle 

scholen van de PCO Gelderse Vallei. Behalve muziek werd ook het thema literair toegevoegd. In een 

aansprekende les heeft het museum dit weten te combineren tot ontvangst met een fotoquiz, een 

muzikale workshop (ontwikkeld door een muziekdocent van Cultuurkust, uitgevoerd door het 

educatieteam van het museum) en het schrijven van een nieuw couplet op het lied ‘Niekark 600’ van 
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Ritn Ditn. Het winnende lied krijgt in 2020 een optreden van Ritn Ditn op school. Het educatieteam 

ontving voor dit lesprogramma meer dan 1.000 leerlingen. 

                                          
Links: Ritn Ditn werkte mee aan de expositie en lessen over muziek. OpticaFoto Nijkerk, Gerrit van de Veen 

Rechts: muziekworkshop met boomwhackers o.l.v. Elly Kuijt, foto Museum Nijkerk  

 

Sporen zoeken in het landschap 

Onder leiding van Erfgoed Gelderland en Museum Het Pakhuis in Ermelo heeft een aantal musea 

zich aangesloten bij de voorbereidingen voor een nieuw lesprogramma: Sporen zoeken in het 

landschap. Leerlingen van groep 8 worden wegwijs gemaakt in het zoeken naar de historie op basis 

van historische en hedendaagse kaarten. Elke plaats kiest een eigen onderwerp binnen een 

algemeen lesstramien. Voor Museum Nijkerk is Theo Slijkerman de vertegenwoordiger in de 

werkgroep. Elke gemeente geeft een financiële bijdrage en het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft 

een subsidie toegekend. In 2020 wordt de les uitgewerkt. Voor Nijkerk gaat basisschool ’t Blokhuus 

uit Hoevelaken de pilot draaien, m.m.v. de Nijkerkse cultuurcoördinator Jacquelien de Jong. 

Vitrines in het Corlaer College 

Op verzoek van het Corlaer College richt Theo Slijkerman jaarlijks een vitrine in op school, met 

onderwerpen uit de Nijkerkse historie. 
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Collectie 
 
 
Collectieplan 2019 – 2022 
 
Begin 2019 is de cursus textiel afgerond die eind 2018 was gestart.  Verschillende 
aanbevelingen konden direct worden gerealiseerd, zoals het maken van dragers voor 
hoofddeksels in de expositie en voor duurzame opslag, en het op de juiste manier opbergen 
van de borduurwerken in de collectie. Wat nog steeds ontbreekt is een goede ruimte voor 
een (extern) depot, waarmee verschillende deelcollecties op de juiste wijze kunnen worden 
bewaard. 
 

 
Gerda Hijwegen, Tini Smorenburg, Bep Vink, Bea Berends, Woutje Epskamp en Cora Worst maken de dragers 
voor hoofddeksels.       Foto: Museum Nijkerk 

 
In 2019 zijn door de bouwploeg de werkzaamheden afgerond m.b.t. het beschermen van de 
collectie tegen licht, met name UV.  
 

 
Rob Kamphorst en Wim van Bokhorst brachten in 2019 op alle ramen UV-werende folie aan. Hierdoor wordt 
het schadelijke UV-licht getemperd en opwarming tegengegaan.  Foto: Museum Nijkerk  
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Collectieoverleg 
 
Wekelijks worden historische voorwerpen aan het museum aangeboden. Alle vrijwilligers 
die zich met een deelcollectie bezig houden, bespreken de aangeboden voorwerpen tijdens 
het collectieoverleg o.l.v. Bram Berends. Als overeengekomen wordt dat een voorwerp een 
toegevoegde waarde heeft voor de collectie, wordt het voorwerp aangenomen. 
 

 
De deelnemers van het collectieoverleg nemen een schenking van Archief Eemland aan, een facsimile van het boek van 

Arend van Slichtenhorst, Geldersche Geschiedenissen. Op de foto v.l.n.r.: Jan Cozijnsen, Theo Slijkerman, Tini Smorenburg, 

Cora Worst, Bep Vink, Gerda Hijwegen, Woutje Epskamp en Bram Berends. 

 

Collectie Gelderland 

 

Het werk aan de ontsluiting van voorwerpen voor het publiek via www.collectiegelderland.nl gaat 

gestaag door. Ook in 2019 besteedde Annelijn Scherff-Stal hier wekelijks een dagdeel aan. In 2019 is 

maar een beperkt aantal voorwerpen toegevoegd. Wat veel tijd kostte, was de overgang naar een 

nieuw collectieregistratiesysteem en een nieuwe website. Het aansprekende resultaat is te zien op 

www.collectiegelderland.nl. In juni werd de kwartaalvergadering van de deelnemende musea en 

archieven gehouden in Museum Nijkerk. 

 

Bijzondere aanwinsten 

 

Met financiële steun van de provincie zijn in 2019 maar liefst 2700 foto’s en 600 glasnegatieven uit 

de collectie van Museum Nijkerk gescand. Het toegankelijk maken hiervan gaat nog geruime tijd 

duren, gestart wordt met de ontsluiting van de glasnegatieven. Er komen bijzondere nieuwe beelden 

tevoorschijn, die inmiddels hun toepassing vinden in lezingen en exposities. Veel foto’s zijn gemaakt 

bij Huize Den Hoek, het huis waar de familie van de schenker woonde (familie Hana). 

 

http://www.collectiegelderland.nl/
http://www.collectiegelderland.nl/
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Een bijzondere eer viel het museum te beurt, door afgebeeld te worden op de medaille van de 61e  

Veluwe Wandeltocht. Burgemeester Renkema spelde de eerste medaille op bij voorzitter Jan 

Cozijnsen. Voor de afbeelding op de medaille stelde fotograaf Arjen Gerritsma een foto ter 

beschikking.   
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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 2019: 

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 2019 negen maal vergaderd. De vacante functie voor pr/marketing is nog steeds 

niet ingevuld.  

Professionele ondersteuning voor het museum wordt geleverd door conservator Saskia van den 

Berg-Ebbenhorst en medewerker collectie en educatie Annelijn Scherff-Stal. Een deel van de arbeid 

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

inverdiend op projecten.  

 

Vrijwilligers in 2019: 
Joost Adolfs, Carla Alfrink, Nes Barkey, Eddy van de Belt, Bea Berends-Van de Weijer, Bram Berends, 

Freek van den Berg, Ada van den Berg, Aalt en Gerrie van Bokhorst, Wim van Bokhorst, Anno 

Bolhuis, Kees van den Bosch, Bert de Bree, Jan van den Brink, Gerda Brons, Gerda Buijs, Atty 

Buitenwerf, Hillie Cozijnsen, Willeke Degenkamp, Onno Doorn, Gerrit Duijnker, Joost van Elfrinkhof, 

Woutje Epskamp, Arie en Hanneke van Gessel, Tine Guliker, Gerard van Hamersveld, Gerrit van der 

Hart, Henk en Gerda Hijwegen, Gré Hogeveen, Evelien van ’t Hoff, Dion van Hooren, Rob Kamphorst, 

Bart Kamphuis, Jos Kempers, Aafke Komduur, Yolijn van der Krol, Aad Kruithof, Elly Kuijt,  Carla van 

de Kuinder, Gijs van de Langemheen, Cockie van Leeuwen, Kees Looijen, Liza van Looijengoed, 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, Edith 

Schuiling, Theo Slijkerman, Kees Smits, Harry en Tini Smorenburg, Janine Stortelder, Maaike Tijssen, 

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, Pam van de Weijer, Foppe en Janny Witzel, 

Cora Worst, Ernst-Jan Woudenberg , Bessel Woudenberg en Egbert en Leny Woudenberg. 

 

Oud-vrijwilligers Herman Heimensen en Chiel Kappers zijn in 2019 overleden. 

Nieuwe vrijwilligers zijn binnengekomen als gastvrouw en gastheer, voor het werk in de collectie en 

het archief en bij het educatieteam. 

 

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, het op de fiets verspreiden van de flyers van het museum, waar mogelijk het 

doen of begeleiden van wetenschappelijk onderzoek, het houden van lezingen (in 2019 o.a. in het 

UVV door voorzitter Jan Cozijnsen), het maken van het kwartaaltijdschrift, het beheer en onderhoud 
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van de collectie in het museum en op het Stadhuis, technische ondersteuning van alle benodigde 

bouwwerkzaamheden en het schoonhouden van het museum. In het schooljaar 2018-2019 is leiding 

gegeven aan een stagiaire van het Accentonderwijs Corlaer. 

 

Nieuwjaarsreceptie en uitje 

De vrijwilligers van het museum worden twee maal per jaar extra bedankt voor al hun inzet. Tijdens 

de nieuwjaarsreceptie op 5 januari ontmoette de hele groep elkaar, evenals tijdens het jaarlijkse 

uitje op 23 november. Deze keer vertrok de bus naar Amerongen, voor een bezoek aan het kasteel 

en aan het Tabaksteeltmuseum. 

 

  
Vrijwilligers van Museum Nijkerk tijdens het jaarlijkse uitje naar Amerongen, zaterdag 23 november. 

         Foto: Museum Nijkerk 

 

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). In 2019 

presenteerde de commissie een belangrijke nota: ‘Eigenheid en Karakter: kansen voor 

erfgoed in de gemeente Nijkerk’. 

- Werkgroep binnenstad (Jan Cozijnsen) 

- Commissie Straatnamen (Freek van den Berg) 

- Coöperatie Erfgoed Gelderland en adviesgroep nieuwe website Mijn Gelderland (Jan 

Cozijnsen) 

- Collectie Gelderland (Annelijn Scherff-Stal)  

- Directeurenoverleg kleine musea in Gelderland (Saskia van den Berg) 
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Samenwerking 

 

Jaarlijks werkt de werkgroep Struikelstenen Nijkerk samen met Scouting Nijkerk. De scouts reinigen 

op een zaterdagochtend in het voorjaar alle struikelstenen in Nijkerk. In 2019 gebeurde dit op 

zaterdag 6 april. 

 

 
Ada Ilmer vertelt de scouts het levensverhaal van Gretha Nihom, een Nijkerks Joods meisje dat als enige van 

haar gezin de Holocaust overleefde. 

 

 

Voor- en najaarsbijeenkomst 

 

De voor- en najaarsbijeenkomst in De Schakel werden ook in 2019 weer druk bezocht. Tijdens de 

voorjaarsbijeenkomst, maandagavond 29 april, hielden Peter Bijvank en Theo Slijkerman een lezing 

over Kanaal De Nieuwe Rijn en de ontginning van Driedorp, in aansluiting op de nieuwe 

informatieborden in de openbare ruimte. Na de pauze liet voorzitter Jan Cozijnsen dia’s zien van het 

oude Nijkerk. 

Tijdens de najaarsbijeenkomst, maandagavond 14 oktober, waren leden van het NSFC gastspreker. 

Na de pauze vertoonde Jan Cozijnsen foto’s van muzikale momenten in Nijkerk.  

 

Informatiekramen 

 

De vrijwilligers van Museum Nijkerk presenteren de organisatie tijdens speciale 

publieksevenementen. In 2019 werden informatiekramen ingericht tijdens Boerenmaandag (15 

april) en tijdens de jaarlijkse Sleepbootdagen (zaterdag 7 september). 
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Boerenmaandag 2019 met Bram Berends Sleepbootdagen 2019 met Bea Berends, Janine Stortelder en Liza 
van Looijengoed          Foto’s: Museum Nijkerk 
 

Ontruimingsoefeningen 
 
Gerrit Duijnker en Bram Berends hebben werk gemaakt van het Veiligheidsbeleidsplan, zowel in 
geschreven vorm maar ook in de uitvoering. In 2019 werden de eerste twee ontruimingsoefeningen  
gehouden, met behulp van medewerkers van de brandweer. In het museum zijn 
ontruimingsoefeningen gehouden en bij de brandweer kon worden geoefend met de 
brandblusapparatuur. 
 

 
Ontruimingsoefening maart 2019     Foto: Museum Nijkerk 

 
Een verlicht museum 
 
De bestuursleden van De Mooiste Verlicht hebben vergaderd in Museum Nijkerk, Saskia van den 
Berg en Jan Cozijnsen hebben assistentie verleend bij het project. Een week voordat de toren werd 
aangelicht, werd ook Museum Nijkerk in het licht gezet, een cadeau van hoofdsponsor Gerard van 
den Tweel dat met medewerking van de bouwploeg in sneltempo werd aangebracht. 
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Links werkzaamheden t.b.v. de aanlichting van Museum Nijkerk, rechts het resultaat.  
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Kerncijfers 2019 
 
         2019  2018 

Aantal bezoekers museum/publieksbereik    5.223   5.226 

Bezoeken van leerlingen van het Nijkerkse basisonderwijs:  1.986            607 

                ________  _____ 

Totaal          7.209    5.833 

 

Aantal unieke bezoeken website                 19.365  * 

Totaal aantal bezoeken website                 32.283     * 

Aantal keren dat Museum Nijkerk is bezocht  

via collectiegelderland.nl                   *         3.294 

Aantal deelnemers aan de stadswandelingen         722         574 

(onderdeel van het totaal aantal bezoekers) 

 

Aantal flyers dat op toeristische adressen is bezorgd door  

Vrijwilligers van het museum (per fiets)     15.000  10.000 

 

Donateurs           1.218    1.230 

 

Aantal leden van het Antoniusgilde             65             62 

 

Aantal volgers via Facebook           507              434 

 

*Door een migratie van de provider naar een nieuw platform zijn er geen cijfers over 2018 en 2019 

beschikbaar. 

 

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

jaarlijkse bijdrage van € 100,-- of meer: 

A.C. Krijkamp Holding BV, Administratiekantoor Van Deuveren & Blankestijn, Adviesbureau De 

Lange, Alfrink C2, Arne de Bree, Bakkerij Ten Have, BeeldSchoon, dhr. B. Berends en mevr. B. 

Berends-Van de Weijer, Berg Holding BV, Beweging 3.0/Woonzorgcentrum De Pol, Bieze Food Group 

BV, Bokkers Catering, Bokkers & Renes, Bouw Logistic Services, BR Music Two Holding BV, Brasserie 

Kade 10, mevr. G. Brons, Bruna Pater, Mr. D.C. van de Castel B.V., CijferMeester Nijkerk, De 

Werkmeester, Deurwaarderscollectief Nederland, Doornhof Verzekeringen, E.C.A. Versluis, EDNL 

B.V., Erik van Dusschoten Elektrotechniek, Fier Architecten, Frans Poorter Slaapcomfort, 

Gehoorwinkel Nijkerk, Green Hill, Henk Hark onderhoud van tuinen en bordessen, Hmedia, 

Hoogeveen Luigjes accountants en belastingadviseurs, J. Cozijnsen huisarts, , Koopro BV, Kouwenaar 

Advocatuur, KroonInvest, Laurene Mode Nijkerk, Loos Slijptechniek B.V., MiniatuurA, Nije Veste, 

Notariaat Van der Weij, Optie 1, Optiek Verkerk, Oto Nijkerk BV, Passe Partout, PPA Computers, 

Qmatras, R. van Hussel interim advies en bedrijfsvoering, Restaurant De Dolle Joncker, 

Schildersbedrijf C.B. van ’t Veld, Schoonderbeek Centrale Verwarming B.V., Schuiteman Accountants 

& Adviseurs, N. Staal, Stipt Accountants, Stukadoorsbedrijf DODO, Studio Nijkerk, Tandartsenpraktijk 

C. van Beveren, Van Daalen Woninginrichting, Van de Ridder Druk & Print, Van den Tweel Groep, 

VVV Informatiepunt|Boekhandel Roodbeen, Wijnhandel & Slijterij De Moor, Wim Luigjes Advies en 

Beleid, WV Trappen. 

 

 

 

 


