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Museum Nijkerk 
verbindt historie 
met de samenleving
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Wat in 1968 niet lukte, is voor de Stichting Oud 
Nijkerk de afgelopen periode tóch werkelijkheid 
geworden. Het laatmiddeleeuws gasthuis, 
rijksmonument aan de Venestraat, is sinds november 
de thuisbasis van Museum Nijkerk, ‘centrum vol 
historie’. Daarmee is een langgekoesterde wens  
in vervulling gegaan. Op vier verdiepingen brengt  
het museum de cultuurhistorische geschiedenis 
van Nijkerk tot leven. 

Met steun uit het Regiocontract kon het monu-
mentale pand worden aangekocht, verbouwd en 
ingericht. “Een lokaal museum is voor elke plaats 
belangrijk”, vindt conservator Saskia van den 
Berg. “Het draagt bij aan het begrijpen van je 
eigen omgeving.” Het museum is geen op zichzelf 
staande plek om historie te beleven. “We hebben 
een netwerk door de hele stad”, zegt Van den Berg. 
Naast bedrijven en particulieren die het museum 
sponsoren, zet de stichting in op verbinding met 
maatschappelijke organisaties en scholen. “De 
jeugd is natuurlijk een belangrijke doelgroep, maar 
we leggen ook contact met ouderen. We geven pre-
sentaties op locatie en zijn deelnemer in ‘Museum 
voor één Dag’. Bewoners van zorginstellingen krij-
gen zo een dagje uit in eigen huis. Ook organiseren 
wij stadswandelingen met nieuwe producten zoals 
een culinaire lunch of diner.”

Het museum, dat kan rekenen op zo’n tachtig 
vrijwilligers, is groter dan voorheen, is moderner 
ingericht en kan nu vaker open zijn. Dat leidt tot 
een toename van het aantal bezoekers. “Winst van 
het project is ook dat de samenwerking binnen de 
regio veel energie heeft opgeleverd”, laat Van den 
Berg weten. De stichting gaat de komende tijd aan 
de slag met intensievere marketing en p.r. en een 
nieuw beleidsplan. n
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https://www.youtube.com/watch?v=qnnCiLyycc0

