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Lekker Nijkerk heeft in 2020 een prachtige tekening van de stad en omgeving laten ontwerpen (ontwerp:
Tjarda Borsboom). Museum Nijkerk staat hier heel mooi op, als een van de belangrijke voorzieningen van
Nijkerk.
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Voorwoord
Het jaar 2020 was een gedenkwaardig jaar. In 2019 heeft Museum Nijkerk een recordaantal
bezoekers ontvangen, ruim 7200. Het jaar 2020 ging in vliegende vaart van start, met een zeer grote
belangstelling voor alle activiteiten rondom 75 jaar bevrijding van Nijkerk.
Maar in maart keerde het tij, door de uitbraak van het coronavirus en de benodigde maatregelen om
het virus in te dammen. Musea moesten sluiten. Ons bezoekersaantal in 2020 bleek uiteindelijk
slechts iets meer dan een kwart van het aantal van 2019.
Ondanks de beperkingen die corona met zich meebracht, hebben we intensief met veel mensen en
organisaties contact gehouden. Er ontstonden mooie nieuwe initiatieven. Door bijvoorbeeld mee te
werken aan het nieuwe Nijkerkse tv-programma Cultureluur, zijn de afleveringen waaraan onze
stadsgidsen hebben meegewerkt meer dan 11.000 keer bekeken. In de zomer wisten veel
binnenlandse toeristen ons museum te vinden.
Ondertussen ging heel veel werk in het museum ‘gewoon’ door. Ons tijdschrift Vrogger kwam weer
vier keer uit, de donateursadministratie liep door, evenals het werk aan het gebouw en de collectie,
de ontwikkeling van beleidsplannen (waaronder Educatie, Presentatie en Informatie) en het
actualiseren van lesprogramma’s. Belangrijke onderdelen voor de herijking van het museumregister,
waarvoor Museum Nijkerk is ingeloot. De maandelijkse nieuwsbrief voor vrijwilligers stond ook in
het coronajaar vol van allerlei werkzaamheden.
Uiteindelijk moesten we in 2020 maar liefst drie keer de deuren van het museum sluiten. De
stadswandelingen zijn (in kleine groepjes) nog lang doorgegaan, buitenactiviteiten zijn goed voor
iedereen. Toen de maatregel kwam dat een groep op straat uit twee personen mocht bestaan, hield
ook deze activiteite tijdelijk op.
We kijken terug op een bijzonder jaar, en ondanks dat we met een langdurige sluiting het nieuwe
jaar zijn begonnen, hopen we dat we in de loop van 2021 de deuren weer voor publiek kunnen
openen.
Dank aan de gemeente Nijkerk en alle sponsoren en vrienden van het museum die ons afgelopen
jaar en ook nu weer in 2021 zijn blijven steunen!
Jan Cozijnsen,
voorzitter

Voorzitter Jan Cozijnsen ondertekent het Convenant Cultuureducatie op 20 februari 2020
Foto: Kees van den Heuvel
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Projecten
75 jaar vrijheid: Levenslicht
Voor de gemeente Nijkerk was een uitgebreid programma opgesteld met activiteiten in het kader
van 75 jaar vrijheid. Museum Nijkerk startte al heel vroeg, op 9 januari, met de opening van de
expositie ’75 jaar bevrijding van Nijkerk’ (zie ‘Tentoonstellingen’). Kort daarna werkte de gemeente
en het museum mee aan het landelijke project ‘Levenslicht’. Met dit tijdelijke lichtkunstwerk, een
ontwerp van Daan Roosegaarde, werden gelijktijdig alle slachtoffers van de Shoah in Nederland
herdacht. De onthulling was op 23 januari. Verhoog Muziek stelde hun etalage aan het Plein
beschikbaar, zodat het lichtmonument twee weken lang goed zichtbaar was. Aan de onthulling
hebben twee klassen meegewerkt, groep 8 van Daltonschool Corlaer en groep 7 van de
Ichthusschool. Wethouder Mariëlle Broekman las de namen voor van de slachtoffers, aansluitend
legde elke leerling een steen bij het monument voor de vermoorde Joodse stadsgenoten. Louk de
Liever, overlevende van de Shoah, las Kaddisj, het Joodse gebed voor de overledenen.

Vlaggen op 20 april, de bevrijdingsdag van Nijkerk
Vanaf half maart gooide corona roet in het eten. Ook de activiteiten van 4 en 5 mei moesten helaas
op een andere manier worden ingevuld. Om toch een gevoel van verbinding te hebben, bedacht
vrijwilliger Theo Slijkerman het project om gezamenlijk te vlaggen op 20 april, de bevrijdingsdag van
Nijkerk. Hieraan deden heel veel mensen mee, een prachtige manier om met elkaar de bevrijding te
gedenken.

Links: 20 april 2020, compilatie Theo Slijkerman, rechts: Bram Berends hangt de vlag op bij het museum.
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Nijkerk in het Jeugdjournaal, 4 mei 2020
Maandag 4 mei 2020 besteedde het NOS Jeugdjournaal een uitzending aan de Tweede
Wereldoorlog. Uit de collectie van het museum zijn daarvoor filmbeelden gebruikt van de
hongerwinter in Nijkerk, gemaakt door mej. Cecile Schueler. Het Jeugdjournaal kwam naar Nijkerk
om vanuit hetzelfde raam als mej. Schueler, aanvullende opnames te maken.

Uitzending van het Jeugdjournaal op 4 mei 2020. Compilatie: Theo Slijkerman

Verhalen van ooggetuigen van de bevrijding en wederopbouw
Net als in 2010 heeft Museum Nijkerk in 2020 subsidie ontvangen van de gemeente Nijkerk en het
Mondriaanfonds, om portretten van tien ooggetuigen te maken. Ditmaal stond de bevrijding en de
wederopbouw van Nijkerk centraal (in 2010 was het thema de Hongerwinter en de evacuees uit
Arnhem en omgeving). Door corona liep het filmen van de ooggetuigen vertraging op, maar het is in
2020 gelukt om alle tien de ooggetuigen op film vast te leggen. Het werk aan de montage is gestart.
Tijdens een avond in de bibliotheek, 21 oktober, hebben Saskia van den Berg en Theo Slijkerman
Nijkerkse films in relatie tot de Tweede Wereldoorlog laten zien. Als afsluiting werd de eerste
nieuwe film getoond, met Gertie Hartog-Stolp.
Museumschatten
Museum Nijkerk is deelnemer aan Ieders Museum, een project van Erfgoed Gelderland om musea
voor zoveel mogelijk doelgroepen toegankelijk te maken. Onder de naam ‘Museumschatten’ gaat
een groep van vijf getrainde vrijwilligers maandelijks naar de Nijkerkse zorginstellingen (Huize St.
Jozef en De Pol en ook frequent naar Arkemheen). Ouderen met een cerebrale of somatische
beperking die niet meer zelf naar het museum kunnen komen, krijgen een mooi programma
aangeboden en komen zo toch in aanraking met het erfgoed en de geschiedenis van Nijkerk. Het
programma kon in 2020 nog een aantal keer worden uitgevoerd, waaronder 13 februari in Sint Jozef,
9 maart op De Pol en 11 maart op Arkemheen. Ook in september en oktober kon het programma
nog een aantal keer worden uitgevoerd. Daarnaast heeft het museum films van vroeger geschonken
aan de zorginstellingen, en zijn van een aantal voorwerpen opnames gemaakt voor Cultureluur.
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Bea Berends geeft voor het programma Cultureluur uitleg over een aantal voorwerpen in het museum, hier bij
het grote wiel van Touwfabriek Langman.
Foto: Museum Nijkerk

Informatieborden in de openbare ruimte
Museum Nijkerk werkt regelmatig mee aan het leveren van tekst en beelden voor borden in de
openbare ruimte, waarin een bepaald thema uit de geschiedenis wordt uitgelicht. Zo staan er al
borden over Slot Hulkestein, het kanaal De Nieuwe Rijn, over Driedorp en over Verdwenen bedrijven
bij de haven. Nieuw in de ontwikkeling is een bord over de watersnood van 1916, waarvoor Theo
Slijkerman de content aanleverde. Het ontwerp is klaar, naar verwachting zal het bord in 2021 bij de
Zeedijk worden geplaatst.
Gedicht van de stadsdichter
Daar waar mogelijk werkt Museum Nijkerk samen met lokale kunstenaars. In 2020 kon een
waardevolle samenwerking met stadsdichter Bert Jurling worden afgerond. Hij maakte een prachtig
gedicht over het werk van het museum, dat op de voordeur van het museum is aangebracht.
Museum Nijkerk
wie je ook bent, van waar je komt
wacht en neem de tijd maar even
wees welkom, achter deze deur
begint een eerder leven
gisteren is niet voorbij
morgen was al lang geleden
kabeltouw en stadsgezicht
scherven komen aan het licht
tabaksschuur, slanke pijpenkoppen
stenen kogels rond en zwaar
kasten vol zijn uitgegeven
de tijden komen bij elkaar
alles is ons bijgebleven
Bert Jurling, stadsdichter
De onthuling van het gedicht, v.l.n.r. Kees Looijen (schilder, vrijwilliger Museum Nijkerk), wethouder Nadya
Abooyakoub, Jetty Reker en Bert Jurling, Bart Houtman (vormgever) en wethouder Mariëlle Broekman.
Foto: Museum Nijkerk
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Corona
De pandemie die in 2020 grote gevolgen had, trof ook de culturele sector hard. Voor musea werden
de maatregelen vertaald in een Museumprotocol, dat elk museum vertaalde naar de eigen situatie.
Kleine musea in Gelderland sloegen de handen ineen. Met steun van Erfgoed Gelderland en Pien
Pon, directeur van Museum Staal, werd een prachtig ontwerp gemaakt om het museum na de eerste
lockdown mee in te richten (eenrichtingspijlen, stickers met anderhalve meter afstand houden,
speciale vlaggen, buttons etc.). Voor Museum Nijkerk is in het ontwerp een tekening verwerkt van
het glazen mandje van Glasfabriek Padang (1765-1813).
Bram Berends coördineert het bijhouden en actualiseren van alle maatregelen in het protocol voor
het museum. Zo staat op elke verdieping desinfectiespray, wordt er extra schoongemaakt en zijn
voorzieningen zoals een spatscherm bij de balie aangebracht. Met informatie op de website en op
de ramen van het museum wordt het publiek op de hoogte gehouden van sluiting, heropening, de
dagdelen dat het museum open is en allerhande voorschriften (bijvoorbeeld de verplichting om een
reservering te maken voor een bezoek en een mondkapje te dragen).
Voor de derving van inkomsten over 2020 heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld dat via de
gemeentes wordt toegekend. Museum Nijkerk hoopt via deze weg de gedorven inkomsten over
2020 te mogen ontvangen. Ook is steun toegezegd door Stichting Nijkerk Veluwepoort, met
toekenning voor speciale projecten waarmee het museum goed zichtbaar blijft.

Ontwerpen van kleine musea in Gelderland bij de heropening van musea in juni 2020. Deze onderdelen blijven
in gebruik tot het eind van de coronacrisis.

De tijd dat het museum gesloten was, werd onder andere gebruikt om de vloeren een goede
schoonmaakbeurt te laten geven. Een hele klus, want daarvoor moesten de vloeren wel leeg worden
gehaald. Dit gebeurde begin juni. Na de schoonmaak werden alle pijlen op de vloer aangebracht.
Begeleiding en sjouwwerk werd verzorgd door Ernst-Jan Woudenberg, Bram Berends en Theo
Slijkerman.
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Lege museumvloeren voor een intensieve reinigingsbeurt, juni 2020

Foto’s Museum Nijkerk

De start van het dragen van beschermende middelen, juni 2020, Bram Berends

In de tijd van corona bleek er voor wandelingen speciale belangstelling te bestaan. Zo kwam in de
zomer Hennie Burggraaf van KRO/NCRV naar Nijkerk om een interview met conservator Saskia van
den Berg te houden over het Geertje Arendspad, dat start bij het museum. In Amersfoort werd aan
de finish de initiatiefnemer van dit wandelpad geïnterviewd, Wilco Kruijswijk. Op 22 en 23 augustus
is het item uitgezonden in het programma Zin in weekend.

Hennie Burggraaff van KRO/NCRV kwam naar Nijkerk voor een interview over het Geertje Arendspad.
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Tentoonstellingen
In 2020 zijn twee grote exposities georganiseerd op de begane grond in de Van den Tweelzaal: ’75
jaar bevrijding van Nijkerk’ en ‘Van de wieg tot het graf’.
75 jaar bevrijding van Nijkerk
Al heel vroeg in het nieuwe jaar, op donderdag 9 januari 2020, opende Museum Nijkerk de expositie
’75 jaar bevrijding van Nijkerk’. De opening vond plaats onder grote belangstelling, de genodigden
werden ontvangen in de trouwzaal van het Stadhuis, De burgemeester heette de genodigden
welkom, en voorzitter Jan Cozijnsen hield een toespraak. Hij heeft het oorlogsdagboek van Frans
Kragt uitgetypt en met een inleiding en foto’s tot een boek gemaakt, dat tijdens de opening werd
aangeboden aan alle leden van de familie Kragt. Na de opening vetrokken de genodigden naar het
museum, begeleid door Rob van der Meer, met een van de bevrijdingsmotoren van Nederland. Hij
schonk eerder een bijzondere, aangrijpende brief waarin familieleden vertelden over het overlijden
van twee volwassen zoons tijdens de bevrijdingsvuren in Nijkerk.

De drukbezochte ontvangst van genodigden in het Stadhuis en het prachtige boek dat Jan Cozijnsen maakte op
basis van het dagboek over het laatste oorlogsjaar van Frans Kragt
Foto’s: Museum Nijkerk

Onder begeleiding van Rob van der Meer wandelden de genodigden van het Stadhuis naar het museum,
9 januari 2020
Foto’s: Museum Nijkerk
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In de expositie waren op verzoek van de provincie drie verhaallijnen uitgewerkt: de lokale gevolgen
van de operatie Market Garden, de bevrijding door de Canadezen en de Joodse historie. Omdat er
nog steeds verslagen van ooggetuigen tevoorschijn komen en ook veel films een plek kregen op de
beeldschermen, vormde de expositie een bijzonder gedetailleerd overzicht van het laatste jaar van
de oorlog en van de bevrijding.

Impressie expositie ’75 jaar bevrijding van Nijkerk’

Van de wieg tot het graf
In november 2020 is de expositie ‘Van de wieg tot het graf’ ingericht, over belangrijke momenten in
het leven van mensen. Geboorte, huwelijk en overlijden staan centraal. De collectie van Museum
Nijkerk biedt een rijke verzameling aan historische voorwerpen, foto’s en verhalen die deze
levensmomenten uit het verleden uitbeelden, zoals doopjurken, een trouwkostuum en
uitvaartjassen van begrafenisondernemers. De Nijkerkse kunstenares Linda Verkaaik stelde
kunstvoorwerpen in bruikleen ter beschikking die het thema verdrinking op een bijzondere wijze
uitbeelden. Direct na de inrichting moest het museum helaas voor twee weken dicht, en ook vanaf
15 december moest het museum weer de deuren sluiten vanwege corona. De expositie zal te zien
zijn t/m medio september 2021.
Omdat er vanwege corona geen normale opening kon plaatsvinden, heeft Ely Hackmann voor
Museum Nijkerk een filmpje gemaakt waarin wethouder Nadya Aboyaakoub, kunstenares Linda
Verkaaik en vrijwilliger Theo Slijkerman iets vertellen over de expositie. De film is te zien op de
website van het museum https://museumnijkerk.nl/expo-van-de-wieg-tot-het-graf/ en is via social
media verspreid.
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Opname van de film als openingshandeling van de expositie ‘Van de wieg tot het graf, 7 december 2020.
V.l.n.r. Linda Verkaaik, Nadya Aboyaakoub en Ely Hackmann, foto Museum Nijkerk

Inrichting van de expositie ‘Van de wieg tot het graf’ met etaleuse Mija van Someren en vrijwilligster Woutje
Epskamp, foto Museum Nijkerk
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Publieksactiviteiten
Vrogger
Het redactieteam bestaande uit Merit Roodbeen, Egbert Woudenberg, Nel Schoon, Saskia van den
Berg en Jan Cozijnsen bracht ook in 2020 vier nummers uit van het tijdschrift Vrogger. Veel auteurs
brachten kopij in. Merit Roodbeen tekent naast de coördinatie van de redactie ook voor de
prachtige vormgeving.

Vrogger jaargang 2020
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Elk kwartaal zorgt een team vrijwilligers voor de verspreiding van Vrogger naar alle vrienden van het
museum. Het team staat onder leiding van Paul Offeringa, die de pakketjes per wijk klaarzet en ook
bijlagen zoals de jaarlijkse acceptgirokaart verzorgt.
Voor Vrienden van het museum bestaat de mogelijkheid zich op te geven voor de ontvangst van
persberichten die het museum verstuurt. Eind 2020 bevatte deze lijst al meer dan 600
persberichten, ook deze lijst wordt bijgehouden door Paul Offeringa.
Flyers
Vrijwilligers van het museum verspreiden jaarlijks op een duurzame manier (per fiets) heel veel
flyers naar collegamusea, hotels, VVV’s en andere plekken waar veel publiek komt. In 2020 zijn op
deze manier 15.000 flyers verspreid. Gerrit Duijnker heeft de leiding over de verspreiding.
Lezing
OP 6 februari heeft Anton van Renssen een lezing gehouden over zijn boek ‘Gekkop’, over de
Nijkerkse burgemeester in oorlogstijd, Zwaantinus Bruins Slot. De lezing was uitverkocht.
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Stadswandelingen
Een van de activiteiten die ondanks corona konden doorgaan, waren de stadswandelingen. Niet
meer in grote groepen, maar conform de geldende regels in kleine groepjes. Op deze manier konden
bijvoorbeeld de wandelingen in het teken van de Joodse historie, via het Westerborkpad, na de
annulering in maart toch nog worden uitgevoerd in september. Ook andere stadswandelingen
konden met hulp van veel gidsen doorgaan, zodat kleine groepjes gevormd konden worden. Door
mee te werken aan het tv-programma Cultureluur, zijn de afleveringen met een digitale rondleiding
door onze stadsgidsen meer dan 11.000 keer bekeken. Na het overlijden van Freek van den Berg
heeft Bessel Woudenberg de coördinatie van de stadswandelingen op zich genomen.
Gluren bij de Buren
Zondag 9 februari speelde gitarist Hessel Voortman op zijn akoestisch gitaar in het museum. Net als
twee jaar daarvoor trokken de bijzondere optredens door de hele stad veel belangstelling.
Arrangementen
Begin 2020 is nog drie keer het arrangement The Long John Dinner (sigaren maken, whisky drinken
en lekker uit eten) uitgevoerd, met in totaal 20 deelnemers. Een Walking Dinner is gehouden op
zaterdag 1 februari.

Een groep voor het arrangement The Long John
Dinner, januari 2020

De jaarlijkse bijeenkomst van de markeerders van het
Westerborkpad werd gehouden op zondag 8 maart.
De werkgroep Struikelstenen Nijkerk bracht in 2020 de
Struikelstenengids uit, met een korte beschrijving en
foto’s van de slachtoffers van de Shoah en een
plattegrond met alle gedenkstenen.
Geïnteresseerden mochten een gratis exemplaar in
het museum komen ophalen, hiervan is veelvuldig
gebruik gemaakt.

Op 12 maart zijn de nieuwe statushouders in het museum ontvangen en na een stadswandeling naar
het Stadhuis gebracht waar zij hun certificaat uitgereikt kregen.
De jaarlijkse voor- en najaarsbijeenkomsten konden vanwege corona helaas geen doorgang vinden.
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Educatie
Door corona is helaas het uitgebreide lesprogramma over 75 jaar bevrijding van Nijkerk niet
doorgegaan. Scholen zijn ten behoeve van de online lessen geattendeerd op de leskaarten van de
Nijkerkse Canon, die in 2018 ook digitaal aan scholen zijn geschonken. Vijf leskaarten gaan over de
Tweede Wereldoorlog. Na de heropening van de basisscholen in juni is met twee klassen van de
Rehobothschool een wandeling langs struikelstenen gemaakt.
In 2020 is gewerkt aan de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal alsmede het actualiseren van
bestaand lesmateriaal.
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 is de algemene les uitgewerkt met de verbijzondering van het
Nijkerkse deel, afronding volgt in 2021. Voor Nijkerk gaat basisschool ’t Blokhuus uit Hoevelaken in
2021 de pilot draaien, m.m.v. de Nijkerkse cultuurcoördinator Jacquelien de Jong.
Op reis met Arend van Curler
Om met ontwikkelingen in de tijd mee te gaan, werkt het museum stapsgewijs aan een actualisatie
van de vaste lesprogramma’s. Zo worden programma’s aangepast voor opname in de Gelderse
erfgoededucatiewebsite www.reizenindetijd.nl en geschikt gemaakt om uit te voeren als gastles in
een klas. Het afgelopen jaar heeft Annelijn Scherff het lesprogramma over Arend van Curler
aangepast. Het verhaal over de kolonie Nieuw-Nederland wordt nu verteld vanuit drie
perspectieven, de kolonisten, de oorspronkelijke bewoners (Mohawks) en de tot slaaf gemaakte
mensen. In 2021 wordt in de praktijk gekeken hoe de nieuwe opzet werkt.
Vitrines in het Corlaer College
Op verzoek van het Corlaer College richt Theo Slijkerman vitrines in op school, met onderwerpen uit
de Nijkerkse historie. Het zijn mini-exposities met bijvoorbeeld als thema de tabaksteelt of de
bevrijding van Nijkerk Foto nieuwsbrief september
Convenant Cultuureducatie
Stichting Oud Nijkerk is mede-ondertekenaar van het Nijkerkse Convenant Cultuureducatie.
Voorzitter Jan Cozijnsen zette op 9 februari voor Museum Nijkerk zijn handtekening onder de
samenwerking tussen Nijkerkse scholen en culturele instellingen.
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Collectie
Het werk aan de collectie werd ook in 2020 voortgezet. Ondanks de lange periodes van sluiting werd
er onder meer gewerkt aan de onderstaande projecten.
Glaspositieven van Gerard Hana (1877-1958)
Al lang bewaarde Museum Nijkerk een kist met glaspositieven, geschonken door Nico Hana. Zijn
grootvader, Gerard Hana, maakte deze foto’s. Door een scanproject van de provincie Gelderland
werden onder andere deze glaspositieven via digitale beelden zichtbaar. Annelijn Scherff schreef een
mooi artikel in Vrogger nummer 2 van 2020, als eerste stap in de ontsluiting van de beelden.
Inmiddels zijn de eerste foto’s ook zichtbaar op Collectie Gelderland.
Conservering van etsen
Nes Barkey, vrijwilliger bij het museum, werkte in 2020 stap voor stap aan het goed conserveren van
etsen en pentekeningen, om de geconstateerde verzuring een halt toe te roepen. Inmiddels heeft hij
al een behoorlijk aantal etsen van de juiste materialen voorzien (onderlaag, passe-partout en
omslag).

Nes Barkey met een van de door hem prachtig geconserveerde etsen.

Foto: Museum Nijkerk

Voor het documentatiearchief van Stichting Oud Nijkerk in de gemeentelijke archiefbewaarplaats
werd veel werk verricht in 2020. Zo ordende Jos Kempers het archief over Stichting Oud Nijkerk en
werkten Yolijn van der Krol en Maaike Tijssen door aan de verwerking van archiefstukken. Ondanks
dat het archief tijdenlang gesloten bleef, konden toch veel documenten worden opgeborgen.
Aan een enorme klus wordt sinds oktober 2020 gewerkt . Museum Nijkerk ontving het historische
archief van uitgeverij Callenbach, een schenking van VBK|Media B.V. Naast alle boeken bevindt zich
in de schenking ook bijvoorbeeld correspondentie met auteurs. Er zijn brieven gevonden van eind
19e eeuw. De klus van de verwerking van in totaal 14 pallets aan dozen zal een aantal jaar in beslag
nemen. In het voorjaar van 2021 wordt publiciteit aan de schenking gegeven.
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Links Yolijn van der Krol bij de start van de verwerking van de belangrijke schenking van het historische archief
van Callenbach, rechts Jos Kempers bij het overbrengen van het geordende archief over Stichting Oud Nijkerk
naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats.

Yolijn van der Krol, Theo Slijkerman en Saskia van den Berg aan het werk met de schenking van het historische
archief van uitgeverij Callenbach.
Foto’s Museum Nijkerk
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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 2020:
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
Professionele ondersteuning voor het museum
wordt geleverd door conservator Saskia van den
Berg-Ebbenhorst en medewerker collectie en
educatie Annelijn Scherff-Stal.
Een online bestuursvergadering in coronatijd.

Ook in 2020 stond de groep van ruim 80 vrijwilligers weer klaar voor het museum. De start bij de
jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst was indrukwekkend. Met oranje vlaggetjes uit de collectie van Jan
Cozijnsen, gemaakt voor de bevrijding van Nijkerk, wensten we elkaar, verbonden in vrijheid, een
gelukkig nieuwjaar!
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De vrijwilligers van 2020:
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 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, At van Dijk, 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, Lida
Naber, 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, Rik
Vreekamp, Ab Walet, Jos Warringa, Johan van de Water, Pam van de Weijer, Janny Witzel, Cora
Worst, Ernst-Jan Woudenberg , Bessel Woudenberg en Egbert en Leny Woudenberg.
In 2020 overleden twee vrijwilligers van het eerste uur. Het overlijden van Foppe Witzel op 3
februari en van Freek van den Berg op 30 september, is een groot verlies voor Stichting Oud Nijkerk.
Beide oud-bestuursleden waren actief in de opbouw van de collectie, de straatnamencommissie en
zetten zich in voor monumentaal Nijkerk.
Door ziekte moest Gerrie van Bokhorst helaas afscheid nemen als vrijwilligster. Door het bereiken
van een hoge leeftijd namen ook Bert en Alie Visscher en Henk Visscher afscheid. Nieuwe
vrijwilligers zijn At van Dijk (gastheer en lid van de werkgroep Struikelstenen Nijkerk) en Lida Naber
(redactionele werkzaamheden en ondersteuning bij de collectie Callenbach).

Coronaproof koffie drinken in de tuin van het museum, net voor de tweede sluiting.Foto: Museum Nijkerk
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Helaas kon het jaarlijkse uitje in 2020 geen doorgang vinden vanwege corona, maar alle vrijwilligers
hebben met Pasen een lekkere Paasstol ontvangen, evenals een leuke en lekkere attentie tussen
kerst en oud&nieuw, met passende woorden van vooriztter Jan Cozijnsen.
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, 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.
De bouwploeg heeft in 2020 onder andere gewerkt aan het maken van een nieuwe kast voor de
opslag van het tijdschrift Vrogger en een meubel voor in een vitrine voor de presentatie van
archeologische vondsten.
Verschillende vrijwilligers hielden het onderhoud van de tuin bij (Gerard van Hamersveld, Theo
Slijkerman). Tijdens de periodes van sluiting houdt Bram Berends toezicht op het pand.
Nieuwsbrief
Sinds ruim vier jaar maakt Bea Berends elke maand een nieuwsbrief voor de vrijwilligers, met een
overzicht van alles wat we met elkaar gaan doen of gedaan hebben. In december 2020 werd het
verschijnen van de 50e nieuwsbrief met een bedankje vanuit het bestuur gevierd.

Dieter van de Castel, secretaris, overhandigt Bea Berends een mooi boeket ter gelegenheid van de 50e
nieuwsbrief.
Foto: Museum Nijkerk
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Henk Hijwegen, Aalt van Bokhorst en Renger van de Pol van de bouwploeg begin 2020 aan het werk voor een
kastje waarin dubbele archeologische voorwerpen te vinden zijn. Bezoekers mogen dit aanraken.Het kastjes is
inmiddels ingericht en te vinden op de tweede verdieping van het museum, in het publiekstoegankelijke
depot.
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
- Werkgroep binnenstad en commissie Havenkom (Jan Cozijnsen)
- Commissie Straatnamen (Freek van den Berg, opvolgster: Nel Schoon)
- Coöperatie Erfgoed Gelderland en adviesgroep nieuwe website Mijn Gelderland (Jan
Cozijnsen)
- Vrijetijdseconomie (Dieter van de Castel)
- Collectie Gelderland (Annelijn Scherff-Stal)
- Directeurenoverleg kleine musea in Gelderland (Saskia van den Berg-Ebbenhorst)
Ontruimingsoefeningen
Gerrit Duijnker en Bram Berends hebben het
Veiligheidsbeleidsplan afgemaakt, dat door het bestuur is
vastgesteld in de vergadering van februari 2020.
Op 19 februari hebben zij samen de jaarlijkse
ontruimingsoefening georganiseerd.

Ontruimingsoefening 19 februari 2020
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Kerncijfers 2020
2020

2019

Totaal

1.854
45
_____
1.899

5.223
1.986
_____
7.209

Aantal unieke bezoeken website
Totaal aantal bezoeken website

25.685
44.840

19.365
32.283

196

722

Aantal bezoekers museum/publieksbereik
Bezoeken van leerlingen van het Nijkerkse basisonderwijs

Aantal deelnemers aan de stadswandelingen
(onderdeel van het totaal aantal bezoekers)
Publieksbereik stadswandelingen via Cultureluur

11.000

Aantal flyers dat op toeristische adressen is bezorgd door
Vrijwilligers van het museum (per fiets)

15.000

15.000

1.190

1.218

Donateurs
Aantal leden van het Antoniusgilde

66

65

Aantal volgers via Facebook

611

507

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.

Jaarverslag 2020 – Stichting Oud Nijkerk

Pagina 22

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 B.V., 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, 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, 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.
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Bijlage A

Verklaring Stichting Oud Nijkerk met betrekking tot de Governance Code Cultuur
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Bijlage B

Nevenfuncties bestuursleden Stichting Oud Nijkerk

Jan Cozijnsen:
Stichting Oud Nijkerk

Bestuurslid/voorzitter

Dieter van de Castel:
Stichting Oud Nijkerk
Stichting Gezondheidscentra Nijkerk
Stichting Weeshuis te Nijkerk
Stichting Stuwmeer Stedelijk
Vereniging Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps
Stichting Het Vakantiebureau
Vereniging Rotary Club Nijkerk
Platform Binnenstad Nijkerk 2.0
Mr. D.C. van de Castel B.V.

Bestuurslid/secretaris en stadsgids
Raad van Toezicht/secretaris
Regent/penningmeester
Bestuurslid/voorzitter
Raad van Commissarissen/voorzitter
Bestuurslid
Bestuurslid (tot 21/7/2021)
Bestuurslid/voorzitter
Dga

Harm Heimensen:
Stichting Oud Nijkerk
Stichting Nut van ’t Algemeen
Vereniging Keep them Rolling
Stichting Varende Recreatie
Stichting Nijkerk-Schenectady
Stichting Stoomgemaal en Bezoekerscentrum
Arkemheen

Bestuurslid/penningmeester
Bestuurslid/penningmeester
Bestuurslid/penningmeester
Bestuurslid/penningmeester
Bestuurslid/penningmeester
Bestuurslid/secretaris

Don van Dasler:
Stichting Oud Nijkerk
VDNDP Bouwingenieurs B.V.
Hogeschool van Amsterdam
A.G. van Dasler Beheer B.V.

Bestuurslid algemeen
Directeur/aandeelhouder
Projectdirecteur
Dga

Sytze van der Velde:
Stichting Oud Nijkerk
Bezwaar- en beroepscommissie gemeente Nijkerk

Bestuurslid algemeen
Lid
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