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Activiteitenplan 2017 en uitgevoerde activiteiten in 2016 
 
Algemeen 

Nijkerk onderhoudt vanaf 1984 intensief contact met de Amerikaanse stad Schenectady, welke in 1662 door 

de Nijkerker Arendt van Curler werd gesticht. 

In 1990 werd de stichting Nijkerk-Schenectady opgericht, in 1992 gevolgd door de Schenectady-Nijkerk 

Council in onze zusterstad. 

 

Jaarlijks is er een uitwisselingsprogramma tussen beide steden van groepen jongeren en volwassenen. De 

volwassenenuitwisseling vindt om de twee jaar plaats, terwijl de jeugduitwisseling een jaarlijks evenement 

is. Het ene jaar komen een tiental Amerikaanse jongeren voor 14 dagen naar Nederland en het volgende 

jaar gaan 10 Nederlandse jongelui naar de Verenigde Staten. 

 

De bedoeling van deze reizen is de jongeren kennis te laten maken met het te bezoeken land. 

In een educatief programma wordt een indruk gegeven van de cultuur en de wijze van leven. 

Omdat de jongeren in gastgezinnen verblijven komen zij veel intensiever in aanraking met de manier van 

denken in het andere land, dan bij een normaal vakantieverblijf. Voor de Nederlandse jongeren is de kennis 

en spreekvaardigheid van de Engelse taal van belang. 

 

In dit kader is er in 2016 een hechtere samenwerking ontstaan tussen de Stichting Nijkerk Schenectady en 

de Stichting Museum Nijkerk. 

 

Uitwisselingen 

In 2015 is een groep jeugd uit Nijkerk naar Schenectady gegaan. Zij zijn ondergebracht in gezinnen in 

Schenectady om op die wijze Amerika beter te leren kennen. Verder zijn zij getrakteerd op een uitvoerig 

programma, ze bezochten o.a. historisch Albany, de Palisade walk van Schenectady en dergelijke.  

 

Tot en met 2015 vonden in totaal 37 uitwisseling programma’s plaats. (zie voor meer informatie de site 

Stichting Nijkerk Schenectady 

 

In 2015 vond er 1 uitwisseling plaats. 

In de zomer van 2015 is een groep van 10 jongeren uit Nijkerk naar Schenectady gegaan.  

 

In 2016 heeft er 1 uitwisseling plaats vinden. 

  

      
 

    Stichting Nijkerk-Schenectady 

 



              Stichting Nijkerk-Schenectady 

 2 

In het najaar van 2016 is een groep van 15 volwassenen uit Nijkerk naar Schenectady gegaan. Zij werden 

ondergebracht in gezinnen in Schenectady. Zij kregen een uitvoerig programma om kennis te maken met de 

Amerikaanse maatschappij met als afsluiting een driedaags verblijf in New York. 

 

Het programma voor de komende jaren is als volgt:  

2017 Jeugd van Schenectady komt naar Nijkerk 

2018 Jeugd van Nijkerk gaat naar Schenectady 

2019 Volwassenen van Schenectady komen naar Nijkerk 

 

De taak van onze stichting is deze uitwisseling ontvangst voor te bereiden: in samenwerking met onze 

Amerikaanse zusterorganisatie zoeken wij gastgezinnen, het samenstellen van een informatief programma, 

waarbij kennis wordt gemaakt met de Nederlandse en de Amerikaanse samenleving. Een belangrijk punt 

vormt de fondsenwerving.  

Zowel schriftelijk als via e-mail en telefoon wordt het contact onderhouden met de Council in Schenectady, 

de zusterorganisatie in Amerika. 

 

Educatie 

In 2012 is een start gemaakt met het schoolproject waarbij als doel gesteld is de Nijkerkse jeugd kennis te 

laten maken met het feit dat Schenectady door een Nijkerker is gesticht. Tevens wordt ernaar gestreefd hen 

duidelijk te maken wat de relatie is tussen de stad Nijkerk en de Amerikaanse stad Schenectady. 

Deelnemers van het project zijn stichting Museum Nijkerk, Stichting Nijkerk Schenectady, Rehoboth School, 

Beatrix school en Edu Art. 

In mei- juni 2012 heeft er een pilot gedraaid op de Rehoboth School en Beatrix school. 

Op grond van deze pilot is er in overleg met de deelnemers een definitief programma ontwikkeld en 

hebben een aantal de basis scholen in Nijkerk dit programma in 2013 voor de betreffende klassen gebruikt. 

Voor het jaar 2015 is in samenwerking met de Stichting Museum Nijkerk er naar gestreefd om er voor te 

zorgen dat de meeste basisscholen in Nijkerk dit programma op hun rooster zetten.  

In 2014 hebben CBS Holk en de Oranje Nassauschool het programma gedraaid. Het resultaat van hiervan is 

dat in juni 2015 de groepen 7 en 8 van de Oranje Nassauschool met het lesprogramma Op reis met Arend 

van Curler hebben gewerkt. De Rehobothschool heeft een eigen doorlopende leerlijn gemaakt voor 

erfgoededucatie. Voor groep 7 staat daar in dat zij elk jaar aandacht besteden aan het lesprogramma over 

Arend van Curler.  

Er wordt beperkt actief gebruik gemaakt van het lesprogramma Op reis met Arend van Curler.  

In dit kader is er in Museum  Nijkerk een tentoonstelling ingericht over Arendt van Curler om hiermee in 

Nijkerk duidelijk te maken wat zijn betekenis geweest is voor de Amerikaanse en Nijkerkse geschiedenis. 

Hierbij zijn verschillende onderdelen van het lespakket gebruikt bij de expositie Op reis met Arend van 

Curler in Museum Nijkerk (juli t/m december 2015). 

In 2017 zal het lesprogramma bij de schoolbesturen onder de aandacht gebracht worden zodat het 

programma waarbij duidelijk wordt gemaakt wat de relatie tussen Nijkerk en Schenectady is bij de het basis 

onderwijs op hun lesrooster komt te staan. 

Museum Nijkerk merkt dat na diverse jaren een update van een aantal lespakketten nodig is. Updates zijn 

zowel inhoudelijk nodig (vooral voor het al bijna 10 jaar draaiende programma Op avontuur met Gijsbertus 

Vedder), maar ook een moderne vorm van onder de aandacht brengen bij scholen is nodig. Erfgoed 

Gelderland heeft dit jaar een nieuwe website in gebruik genomen: www.reizenindetijd.nl. Deze website is 

bedoeld om aan scholen een doorgaande leerlijn op erfgoededucatie te kunnen aanbieden. Leerlingen 
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kunnen digitaal een eigen portfolio opbouwen. Museum Nijkerk is in gesprek met Erfgoed Gelderland om te 

kijken hoe de verschillende lespakketten het beste kunnen worden ingebouwd in deze nieuwe website. 

Over het lesprogramma Op reis met Arend van Curler schrijft Erfgoed Gelderland: 

Bezoekles Groep 6: De kroniek van… 

De bestaande les over  Arend van Curler, past bij thema 6 De Kroniek van. Het gaat om een interactieve rondleiding, 

onderzoek naar voorwerpen zoals bevervellen, werken bronnen en met kaart.cc in het museum, opdrachten met de 

zeilen en katrollen, gebruik maken van kleding, werken met kompas, navigeren en coördinaten.  

 

Vrienden van 

De Stichting heeft naast de normale activiteiten een achterban gecreëerd van de “Vrienden Van”. Bij de 

activiteiten die de Stichting ontplooid kunnen wij rekenen op een bijdrage in de activiteiten, zoals 

begeleiding van een programma onderdeel of het zich vrijwillig aanmelden voor het Gastouderschap. 

Deze “Vrienden van” krijgen een maal per kwartaal een nieuwsbrief met de actuele stand van zaken en een 

keer per jaar hebben we met zijn allen een Potluck Dinner. In 2015 is 

er voor gekozen om op 5 september met de vrienden naar Hoorn te 

gaan om daar de replica van De Halve Maen te bezoeken. 

Deze betrouwbare replica van het VOC-jacht waarmee de Engelse 

kapitein Henry Hudson in 1609 de Oostkust van Amerika verkende is 

op 23 mei jl. uit de V.S. in Hoorn aangekomen.  

Het schip heeft een relatie met Nijkerk. 

In 1609 kwam Henry Hudson in dienst van de V.O.C. op weg naar 

China met zijn schip "De Halve Maen" in Noord-Amerika.  

Kiliaen van Rensselaer, een van de oprichters van de W.I.C., kocht 

een groot stuk grond ten westen van de Hudson rivier, het huidige Albany. In 1637 vroeg hij zijn neef Arendt 

van Curler om hem te assisteren op zijn bezitting "Rensselaerswijck". Later stichtte Arend van Curler in 1662 

een nederzetting, wat de stad Schenectady is.  

Deze persoon, de Nijkerker Arendt van Curler, is de reden van de sterke historische stedenband tussen 

Nijkerk en Schenectady in de Staat New York 

 De vrienden kregen op het schip een rondleiding en kwamen zo meer te weten over hoe de Nederlanders 

zich in Noord West Amerika gevestigd hebben en de bijdrage hierbij van Killaen Van Rensselaer en Arendt 

van Curler. 

In 2017 zal het Potluck Dinner in het teken staan van een verdere verdieping van de onderlinge band met 

Schenectady en de kennis van het ontstaan van die band wat uiteindelijk resulteerde in de formele 

vastlegging van de stedenband Nijkerk Schenectady. 

 

Stedenband 

In 2013 is het zover gekomen dat wij als Nijkerk een formele 

zusterstad relatie hebben met Schnectady. Er is voor gekozen om de 

stedenband officieel te maken in het feestjaar van Nijkerk. De 

burgemeester van Schenectady, Gary McCarthy, was met zijn vrouw 

naar Nijkerk gereisd om de officiële ceremonie van de stedenband 

mee te maken. Hij zette, samen met burgemeester Renkema, een 

handtekening onder de proclamatie, die hierna door hem werd 

voorgelezen. Kinderen in kledij, uit de tijd van Arendt van Curler, 
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gingen voorop in een optocht, waar de Amerikaanse gasten en 

veel belangstellenden in mee liepen. De optocht ging, vergezeld 

door muzikanten, naar het overdekte Marktplein in Nijkerk. 

McCarthy was erg onder de indruk van de vriendelijkheid van de 

Nijkerkers en roemde hun kennis van de Engelse taal. 

Na tromgeroffel werd het bord onthuld. Dit bord is geplaatst bij 

de entreewegen van Nijkerk. Na het spelen van enkele 

Amerikaanse deuntjes, door een combinatie van muziekkorpsen 

van NSFC en Concordia, ging het gezelschap naar de receptie bij 

Princesse. 

Wij als bestuur van de stichting Nijkerk Schenectady, zijn bijzonder blij dat de stedenband nu eindelijk 

officieel is. Hiermee krijgt niet alleen Schenectady, maar ook de naam Arendt van Curler, meer bekendheid. 

En dat is belangrijk: want het is onze geschiedenis en die moet iedere 

Nijkerker kennen. 

 

 

Tijdens het bezoek van de volwassenen aan Schenectady in 2016 is er aan 

de burgemeester van Schenectady het 

Nijkerks Monopoliespel en een schilderij 

van oud Nijkerk overhandigd om 

daarmee de band tussen Nijkerk en 

Schenectady nogmaals te benadrukken. 

 


