persbericht
Een unieke project in het kader van de Maand van de geschiedenis (thema oost/west) door een
samenwerking van vrijwilligers uit Buren, Buurmalsen, Hoorn, Nijkerk, Tiel en Volendam.

400 jaar Nederland - Amerika
Hoe twee pioniers nog altijd voor verbinding zorgen.
In november zijn er verkiezingen in Amerika, maar eerst gaan wij tijdens de Maand van de
geschiedenis op zoek naar de invloed van Nederlandse pioniers in dit land.....
Zo heeft de gemeente Nijkerk een relatie met Schenectady, omdat de stichter van deze Amerikaanse
stad (destijds Schaenhechtede), Arendt van Curler, uit Nijkerk kwam. En de gemeente Buren heeft
een vriendschapsband met de Village of Kinderhook, omdat Cornelis Maessen uit het graafschap
Buren kwam. Maessen was de voorvader van de 8ste president van de VS, Martin van Buren uit
Kinderhook. Over en weer zijn er afgelopen jaren bezoeken geweest en activiteiten georganiseerd.
Het programma gaat hier op in en is georganiseerd door een unieke combinatie van organisaties en
vrijwilligers uit heel Nederland. Tijdens diverse lezingen dompelen we ons onder in het Nederlandse
verleden van Amerika en bestaat de mogelijkheid een replica van de Halve Maen te bezichtigen.
Dit project heeft als thema de relatie tussen Nederland (oost) en Amerika (west), waarbij de aandacht
is gericht op de periode en het gebied Nieuw-Nederland in de 17e eeuw en het leven van Martin van
Buren. Na de eerste reis van Hudson in 1609 met de Halve Maen vestigen de Nederlanders zich in
een groot gebied rondom het huidige New York om handel te drijven met de indianen, forten te
bouwen en boerderijen te stichten. De migranten waren echte pioniers. In 1664 namen de Engelsen
het roer over. De invloed van de Nederlanders is echter tot op de dag van vandaag zichtbaar in de
Amerikaanse samenleving. Zo zijn er dus twee voorbeelden van relaties tussen Gelderse – en
Amerikaanse steden die terug te voeren zijn op de Dutch period.
Corona veilig; max. aantal bezoekers, 1,5 meter afstand en inschrijving vooraf.
Programma onder voor behoud van wijzigingen of annuleringen.
Controleer op de dag zelf de meeste recente informatie op de diverse sites.
Participanten
Regionaal Archief Rivierenland in Tiel,
Stichting Blommeland in Varik, uitgever van het boek Van Boerenknecht tot president,
Vereniging Oud Hoorn in Hoorn,
Museumboot de Halve Maen, momenteel gelegen in Volendam,
Stichting Nijkerk-Schenectady in Nijkerk,
Stichting Buren625, zij organiseren de viering van 625 jaar stadsrechten.
Kom, luister en huiver wat pioniers beleefden zo ver van huis; over een hard bestaan, overleven in de
woeste natuur, handel met de indianen en het begin van een nieuwe samenleving…..
Programma
De hele maand oktober (en eerder) kunt u het museumschip de Halve Maen boeken en bezichtigen.
Reserveren via halvemaen.nl

Woensdag 7 oktober vanaf 19.00 uur in de Hervormde Kerk Buurmalsen, kerk van Cornelis
Maessen, een lezing over de voorvader van Martin van Buren door Jan de Boer, een lezing over de
stichter van Schenectady door Edith Terschegget en een inleiding over de Pelgrimskerk Buurmalsen
door Dick van Maaswaal.
Programma
19.00 uur
inloop met koffie en thee
19.30 uur
opening en inleiding Dick van Maaswaal
20.00 uur
van Cornelis Maessen tot en…
20.30 uur
pauze
20.45 uur
.. met Martin van Buren
21.15 uur
Wie was Arendt van Curler?
22.00 uur
einde
Reserveren via burenstad.nl
Donderdag 15 okt vanaf 19.00 uur in het Regionaal Archief in Tiel een lezing over Gelderse pioniers
in Amerika door Jan de Boer, een lezing over de stichter van Schenectady door Edith Terschegget,
een inleiding over digitaal archiveren door Ella Kok-Majewska en een lezing over de VOC reizen van
Willem de Wijs door Jelmer Krom, een andere kijk op het thema oost/west.
Programma
19.00 uur
inloop met koffie en thee
19.30 uur
opening en inleiding Ella Kok;
19.45 uur
Cornelis in Nieuw-Nederland,
20.30 uur
pauze
20.45 uur
Wie was Arendt van Curler?
21.15 uur
het leven van Willem de Wijs.
22.00 uur
einde
Reserveren via regionaalarchiefrivierenland.nl
Zaterdag 24 oktober vanaf 14.00 uur in ’t Octaaf in Hoorn een lezing over Gelderse pioniers in
Amerika door Jan de Boer en een lezing van Edith Terschegget over de stichter van Schenectady met
een inleiding over Hoorn en Amerika door vereniging Oud Hoorn.
Programma
13.30 uur
inloop met koffie en thee
14.00 uur
opening en inleiding Vereniging Oud Hoorn
14.45 uur
pauze
15.00 uur
Cornelis in Nieuw-Nederland
16.00 uur
pauze
16.15 uur
Wie was Arendt van Curler?
16.45 uur
einde
Reserveren via oudhoorn.nl
Donderdag 29 oktober vanaf 19.00 uur ten kantore van MOS in Nijkerk een lezing over Gelderse
pioniers in Amerika door Jan de Boer met een inleiding van Edith Terschegget over de huidige relatie
met Schenectady en een lezing over de VOC reizen van Willem de Wijs door Jelmer Krom, een
andere kijk op het thema oost/west.
Programma
19.00 uur
inloop met koffie en thee
19.30 uur
opening en inleiding Edith Terschegget
19.45 uur
Cornelis in Nieuw-Nederland
20.45 uur
pauze
21.00 uur
het leven van Willem de Wijs
22.00 uur
einde
Reserveren d.m.v. het sturen van een e-mail naar mos@mos-net.nl
Over de sprekers en inleiders
Edith Terschegget is voorzitter van de stichting Nijkerk-Schenectady.
Jan de Boer is burgemeester van Buren en auteur van het boek Van boerenknecht tot president.
Jelmer Krom is auteur van het boek De reizen van Willem de Wijs.
Ella Kok-Majewska is directeur van het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel.
Dick van Maaswaal is vrijwilliger van de Hervormde kerk Buurmalsen.

