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Voorwoord

Het is 2017. De bibliotheek jubileert en wil een e-boek uitbrengen met 
Nijkerkse auteurs. Het idee is geboren, een team zet zich in en een 

oproep gaat de gemeente door. Het lukt. Er is een e-boek samengesteld dat 
ook op papier is te bestellen. In Nijkerk kan dat. 

Heel wat inwoners van de gemeente Nijkerk schrijven. Niet alleen ervaren 
schrijvers hebben een bijdrage geleverd aan dit boek. Ook mensen die 
normaliter alleen zakelijke teksten op papier zetten. En mensen die tot nu 
toe alleen in schriftjes woorden schreven. Of spelenderwijs op laptops of 
tablets creëren. Dit unieke schrijfproject verbindt al deze mensen.

Het boek bevat allerlei genres. Fictie en non-fictie en meer. Schrijvers 
wagen zich aan het korte verhaal. Er zijn gedichten, vrouwen schrijven 
brieven, er zijn herinneringen en fantasieën, creatieve mensen storten zich 
op beeldverhalen. Er was geen thema, maar wel een verplicht fragment: In 
Nijkerk kan dat.

Ter ondersteuning van dit schrijfproject organiseerde de volksuniversiteit 
VUN drie workshops. In de bieb kon je oefenen op schrijftechniek, 
creativiteit ontwikkelen en spelen met poëzie. Een perfecte samenwerking. 
Die fijne opbouwende daadkracht was ook zichtbaar bij het team dat 
meedacht en meewerkte. Dankzij de bibliotheek en al dat vrijwilligerswerk 
kwam ‘In Nijkerk kan dat’ tot stand. Ik ben een trotse wethouder.

Wethouder Marly Klein-Schuurs
november 2017
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In Nijkerk kan dat

Marloes Migchelsen

In Nijkerk kan dat
Of ergens anders

Zeg maar waar
en ik kom naar je toe

Dan toosten 

vieren

plezieren we

tot de morgen
misschien wel 
over 
morgen

In Nijkerk kan dat
en eigenlijk 
nergens anders
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Een ‘echte’ Niekarker

Esther Mazereeuw

Mijn wieg stond in Nijkerk, 41 jaar geleden. Ik ben er geboren en 
getogen. En tóch ben ik geen échte Niekarker omdat mijn ouders hier 

niet vandaan komen.
Ik groeide op met Boerenmaandag, de Wulfshoeve, Bad Bloemendaal, de 
Vivo, Bert Engel en Starlight en verkondigde dikwijls dat ik, later als ik 
groot was, nooit in Nijkerk zou gaan wonen. Al bleef Paasbos wel altijd ‘mijn 
wijk’.

Inmiddels zijn we heel wat jaartjes verder. Ik ontmoette mijn man, met wie 
ik een huis kocht. In Nijkerk. We kregen kinderen die naar school gingen. In 
Nijkerk.
En al snel behoorden Boerenmaandag, de Wulfshoeve en Bad Bloemendaal 
ook tot de herinneringen van mijn kinderen. Starlight bleef iets van horen 
zeggen. Niet omdat het niet meer bestond, maar omdat mijn kinderen nog te 
jong waren om daar uit te gaan, en de naam veranderde in De Laak. De Vivo 
werd een Super de Boer en was op enig moment niet langer meer in het bezit 
van de familie Van den Bosch, en Bert Engel ging verder onder de vlag van DA.

We schrijven 2017. De wijkvereniging heeft vorig jaar het huurcontract 
van de Wulfshoeve opgezegd omdat de exploitatie niet meer sluitend was 
te krijgen en het buitenbad van Bad Bloemendaal is al lange tijd gesloten. 
Starlight/de Laak is sinds kort definitief ‘op slot’. Super de Boer is een 
Aldi geworden en Bert Engel geniet inmiddels, samen met zijn vrouw, 
van een welverdiend pensioen. Het enige wat overeind is gebleven, is 
Boerenmaandag. Maar er zijn ook nieuwe of hernieuwde dingen. Neem de 
renovatie van het Molenplein, de schaatsbaan in de winter op Het Plein en 
niet te vergeten de mooiste toren van Nederland. Met mijn 41 jaar voel ik 
me nog beslist niet oud, maar als ik zie wat er in Nijkerk in die periode is 
veranderd, dan lijkt het wel een eeuwigheid. 

Wat al die tijd onveranderd is gebleven, is de hartelijkheid van mijn 
stadsgenoten. Het ons kent ons. Het ‘betaal het later maar’ van ondernemers 
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waar ik kind aan huis ben. En dat terwijl ik niet het idee heb dat ik in een 
klein dorpje woon. Nijkerk voelt voor mij als een echte stad en is met het 
groeien van Corlaer ook voor buitenstaanders steeds meer als een stad gaan 
ogen.
Waar vind je dat nog? Een plaats in Nederland waar je je veilig voelt, waar 
genoeg te beleven valt (al denken mijn kinderen daar anders over, net als 
ik op hun leeftijd!), maar niet zoveel dat je zintuigen ‘overprikkeld’ raken. 
Waar je je tóch een échte Niekarker kunt voelen, ook al ben je dat ‘slechts’ 
officieel en voor de rasechte Niekarkers alleen officieus? In Nijkerk kán dat!
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Over de brug

Bert Jurling

In het Paasbos liggen een paar waterpartijen. In koude winters wordt er 
op geschaatst, soms zie je er een hengelaar. Vroeger heb ik er met mijn 

oudste zoon wel eens op gevaren met een opblaasboot. 
De langwerpigste en grootste waterpartij, die min of meer parallel aan de 
Valkenhof en de Van Goghlaan loopt, stak ik jarenlang elke dag over als ik 
van huis naar mijn werk liep en terug. Het was in de tijd dat ik leerkracht 
was op de Regenboogschool, die toen op de Paulus Potterhof stond. Ik 
woonde, met mijn vrouw Jetty en onze kinderen aan de andere kant van het 
water, op de Lepelaarshof.  Aangezien mijn huis en de school minder dan 
een kilometer van elkaar stonden kon ik lopend naar mijn werk. Wat een 
luxe!
Op de foto staat de brug die ik altijd gebruikte om aan de overkant van 
het water te komen. Zoals op de foto te zien is hebben we het hier over een 
hardhouten brug die bij nat weer akelig glad kan worden. Om valpartijen 



13

zo veel mogelijk te voorkomen heeft men op het loopgedeelte van de brug 
een ruwe laag aangebracht. In de tijd waar ik het nu over heb, ongeveer 
vijfentwintig jaar geleden, was die laag er nog niet.
Ik wil vertellen over een gebeurtenis die sindsdien in mijn geheugen gegrift 
staat. Een precieze datum van het voorval weet ik niet meer maar het moet 
in november of december geweest zijn, de periode tussen de herfstvakantie 
en de jaarwisseling; de maanden waarin de dagen zo kort waren dat ik in 
het donker van huis ging en ook in het donker pas weer terug kwam. 
Het was zo’n dag waarop het maar niet droog werd. Onophoudelijke 
druilregens die bij opstekende windvlagen overgingen in stevige buien met 
hele lange druppels, pijpenstelen. Eigenlijk was het een dag om in bed te 
blijven, maar dat kon natuurlijk niet, want op de Regenboogschool wachtte 
een groep kinderen op mij, leergierig en met veel zin in de fijne, sfeervolle 
decembermaand met sinterklaas en kerst. 
Diep in mijn kraag gedoken haastte ik me in de richting van de brug. 
Omdat ik weinig behoefte had aan een uitglijder vertraagde ik mijn pas, 
stak de brug over om eenmaal aan de overkant weer met flinke vaart mijn 
voetreis voort te zetten. Druipnat kwam ik op school aan, maar dat was snel 
vergeten want een behaaglijke warmte kwam me tegemoet. Collega’s liepen 
bedrijvig heen en weer en er waren zelfs ook al enkele kinderen die bij dit 
weer al voor de bel de school in mochten. Jassen en ook een paar broeken 
werden te drogen gehangen. De kinderen liepen op sokken of pantoffels 
rond. Overal lichtjes. De school ademde sfeer en gezelligheid. 
De hele dag door bleef het hemelwater stromen en dat zorgde voor een 
wonderlijke intimiteit in de klas. Op sommige momenten deed ik het TL 
licht uit.  De kinderen mochten hun werk dan doen in het zachtgele licht 
van de talloze kerstlampjes. Terwijl zware wolken over de school trokken, 
de ramen geselend met hun striemende regenwater, voelde iedereen in het 
klaslokaal: ‘hier zitten we veilig en droog’.  Ook de middag bracht geen 
verandering. Veel kinderen gingen tussen de middag niet naar huis maar 
‘bleven over’. De hele dag werd het niet echt licht, en elke keer als de regen 
iets leek af te nemen kwamen nieuwe zware wolken aanzetten met een verse 
voorraad kille neerslag. Halverwege de middag begon er ten overvloede 
ook wat natte sneeuw te vallen. Toen om kwart over drie de schoolbel ging 
had niemand erg veel zin door dit weer naar huis te gaan, liever zouden 
de kinderen, en ook de meesters en juffen, zich blijven koesteren in de 
beschermende armen van de school. 
Toch zat er weinig anders op dan de barre omstandigheden maar weer te 
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gaan trotseren. Ik had mijn vertrek nog wat uitgesteld, er lagen nog allerlei 
klussen. Ook collega’s hadden nog van alles te doen, maar gaandeweg vatten 
ze toch moed en trokken huiswaarts. Eén voor één doofden de lampjes in 
de school. Behalve ik was alleen Juf Gerry er nog. Met mijn jas helemaal 
dichtgeritst zei ik haar gedag, liep het gebouw uit en stak het verzopen 
schoolplein over in de richting van het pad dat me thuis zou moeten 
brengen.
De wind was nog altijd nat en guur, zodat ik mijn schouders hoog optrok. 
Zo hoog dat ze bijna mijn oren raakten. Ik keek niet op of om en gelukkig 
hoefde dat ook niet, deze weg kon ik wel dromen.
Toen ik ongeveer tien meter voor het bruggetje was, hoorde ik een vreemd 
geluid. Ik keek op en stond verstijfd van verbazing: aan de overkant van de 
brug kwam een groot zwart paard aangelopen! Ik wist niet wat ik zag en een 
fractie van een seconde vroeg ik me zelfs af of ik droomde. Ik keek meteen 
of er iemand bij het paard in de buurt was, maar nee, het dier liep helemaal 
alleen. In Nijkerk kan dat blijkbaar. Ook zag ik dat het geen zadel ophad en 
geen leidsels droeg. Was het ergens ontsnapt, hoe kwam het hier? Het dier 
glansde van de nattigheid maar trok zich zo te zien niets van de regen aan. 
Koninklijk en trots liep het stapvoets maar wel in een stevig tempo in mijn 
richting de brug op. 
Ik kon niets anders bedenken dan stil blijven staan en kijken hoe het 
machtige dier het midden van de brug bereikte. De hoeven klopten op het 
hout en toen gebeurde het. Het paard gleed uit! Het maakte een enorme 
schuiver en smakte met een zware, massieve klap op de brug. Ik stond al 
aan de grond genageld vanaf het moment dat ik het paard aan zag komen 
lopen, maar nu versteende ook mijn binnenkant. Het paard was in een 
verschrikkelijke houding terechtgekomen, bijna durfde ik niet te kijken. Het 
linker voor- en achterbeen staken naar links onder de brugleuning door en 
de rechterbenen aan de rechterkant. Het paard was van het ene moment 
op het andere veranderd van een indrukwekkend vorstelijk schepsel in een 
zielige vleesklomp. Het beest was machteloos, het kon uit deze positie niet 
opstaan. Wild schudde het met het hoofd en brulde het uit van pijn, een 
geluid dat me door merg en been ging. Paniekerig keek ik om me heen, me 
afvragend wat ik kon doen. Zou ik teruglopen naar school en daar om hulp 
gaan bellen (een mobiele telefoon had ik toen nog lang niet) of aanbellen bij 
één van de huizen hier? 
Die besluiteloze seconden werden afgebroken door het laatste wat ik 
verwachtte. Er klonk een gerommel in de lucht, een donkere dreun zoals 
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van een onweersbui. In een oogwenk dacht ik dat die dreun gevolgd 
werd door een bliksemflits die insloeg in het paard! Maar nee, het was 
iets anders, die flits was geen bliksem. Daarvoor ging het allemaal net te 
langzaam. Maar als het geen elektrische schicht was, wat was het dan? De 
beste omschrijving die ik kan geven is: het was een arm. Een reusachtige 
arm die vanuit de grimmige wolken omlaag kwam en het paard raakte. 
Het ging allemaal zo snel, het zicht was slecht en ik was overrompeld door 
schrik, maar toch zag ik precies wat er gebeurde: de arm, met daaraan een 
hand, hing boven het paard en de hand, die heel groot was, omvatte de 
romp van het dier, tilde het op en zette het behoedzaam neer op alle vier de 
hoeven.  
Het paard schudde nog eens wild met het hoofd waarbij de natte manen 
heen en weer vlogen en vervolgde toen, alsof er niets gebeurd was, zijn edele 
gang. Het stapte fier de brug af, liep vlak langs me heen en verdween achter 
mij uit het zicht! Een paar tellen later ontdooide ik en ging de brug op. Toen 
ik midden op was bleef ik staan en keek of ik nog kon zien waar het paard 
onderuit was gegaan, misschien omdat ik me afvroeg of het allemaal echt 
gebeurd was. Maar dat was het zeker. De glijdende paardenhoeven hadden 
krassen in het hout achtergelaten. 
Met een hoofd waarin allerlei gedachten over elkaar heen tolden liep ik het 
laatste stuk naar huis waar men mij vol verbazing aanhoorde.
En zo veranderde een kletsnatte dag in het Paasbos in een wonderbaarlijk 
verhaal.
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Tante Grietje en het kleuterpad

Katja van Meurs

 

Ik rende vaak het paadje over, de hondenpoep ontwijkend. Ik had er zo’n 
hekel aan als er één onder mijn schoenzool gekleefd zat, want dan moest 

ik tig keer met mijn schoen over een graspol vegen en met een stokje aan de 
slag om het uit de groeven te peuteren. Voordat het een beetje schoon was…
Excuus voor de ‘geurende’ introductie; het kwam in mijn herinnering naar 
boven, het werd dan ook wel het ‘hondenpoeppaadje’, genoemd, dat zegt 
wel genoeg denk ik.  Maar ik heb het officieel over het ‘kleuterpad’, wat ik 
overigens altijd het ‘kleuterschoolpad’, heb genoemd. Dit vertrouwde paadje 
was voor mij dan ook de scheidslijn tussen thuis en school. Gelegen in 
Nijkerkerveen (‘t Veen) naast de Pastorie en praktisch tegenover de Grote 
Kerk. Ik ging naar basisschool de C.J. Van Rootselaarschool van 1986 tot 
en met 1994. Vele voetstappen liggen dus op dit paadje; betegeld en wel met 
aan de ene kant een strook aarde met planten en struikjes en aan de andere 
kant de afzettingen van de aangrenzende tuinen. 
De belangrijkste aangrenzende bewoonster was tante Grietje… 

Maandagmiddag, half vier, de schoolbel luidde het einde van de schooldag. 
Zingen, op naar tante Grietje, samen met mijn twee zussen! We liepen zo 
haar achtertuin in, door de keuken om plaats te nemen op de zachte bank in 
de woonkamer. Er waren meer kinderen, al heb ik geen idee meer hoeveel. 
‘Knus’ is het woord dat mij te binnen schiet als ik terug denk aan het zíjn 
bij tante Grietje. Tante Grietje leerde ons liedjes; grappige, ouderwetse, 
Hollandse liedjes. Dit is er eentje: 

‘De bezem, de bezem, wat doe je ermee? wat doe ermee? 
Je veegt ermee, je veegt ermee  de vloer, de vloer!’ 

Dit liedje leende zich ook goed voor het in canon zingen en dat deden we 
dan ook veelvuldig. Ik vond het nog best lastig om me niet de laten afleiden 
door de andere kinderen die al eerder waren begonnen of later invielen. Als 
het me lukte me aan mijn tekst en ritme te houden was ik trots, ook omdat 
ik  tante Grietje een plezier wilde doen. 



17

Flarden van andere liedjes weet ik nog, zoals:  
‘Mama, ik wil een man hè! 
Wat voor man mijn lieve kind? 
Wil je dan een Engels man? 
Nee mama nee, een Engels man die wil ik niet want ‘I love you’ versta ik 
niet.’
 
Het einde van een liedje waar ik elke keer weer om moest lachen was: ‘Drie 
hele, dikke, vette  ganzen in het haverstro…’

Nog eentje dan: 

‘Brand in Mokum, brand in Mokum,  
Zie tis ginder, zie tis ginder,  
Brand, brand, brand brand  
Maar daar is geen water…’ 

Een overigens, vrij deprimerend liedje zie ik nu… 
Om de paar weken had je corvee; dat hield in dat je meehielp met de thee 
en koekjes. Ik herinner me de lage en brede donkerblauwe mokken voor de 
thee, de damp die eraf kwam en de geur van bosbessen. Erbij een roomboter 
spritskoek of een chocoladebiscuitje. Na het zingen, als ieder weer naar huis 
ging, moest je dan helpen afruimen en afdrogen als tante Grietje de kopjes 
afwaste. Ik vond dit niet erg, het hoorde erbij en zo kon ik nog langer bij 
tante Grietje zijn! 
Een keer met Sinterklaas had tante Grietje een verrassing voor ons. 
Sinterklaas zou ook bij haar langskomen en wij waren uitgenodigd! 
Op Sinterklaasavond, in het donker, rende ik met mijn zussen over het 
kleuterpad rechtstreeks naar het huis van tante Grietje. We kwamen bij 
oma vandaan die er vlakbij woonde. Nu weet ik niet meer of er echt een 
Sinterklaas was of dat hij een cadeautje had achter gelaten voor ons. Ik denk 
dat laatste (anders zou ik dat toch nog wel weten?!). Wat ik kreeg weet ik 
ook niet meer maar dat doet er niet toe. Ik herinner me de opwinding van 
die avond, dat avontuur, in het donker naar tante Grietje voor Sinterklaas!  
Tante Grietje had ook een man… en nee, hij heette gaan Hans. Wat 
ik overigens wel jammer vond, het was zo passend geweest in mijn 
sprookjesachtige fantasie. Haar man heette Henk. Hij was een lange man of 
was tante Grietje zo klein? Ik bekeek ze natuurlijk vanuit kinderogen… 
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Als ik er nu aan terug denk vind ik dit wel uniek. Een Veense 
dorpsbewoonster, die we tot ‘tante Grietje’ gedoopt hadden, die een 
informeel kinderzangclubje leidde;  in Nijkerk(erveen) kon dat… 
Ze zijn er niet meer, al jaren niet. Ze moeten toen dus al wel op leeftijd zijn 
geweest, ik zie haar ook voor me met rimpeltjes in haar gezicht. Ze zijn kort 
na elkaar gestorven, er werd toen gezegd dat ze niet zonder elkaar konden 
en dat de achterblijver gestorven is aan een gebroken hart… 
Ik ben nooit meer in het huis geweest, ik heb gezien dat er andere mensen 
zijn gaan wonen. Een herdershond bewaakte het huis met zijn geblaf. Het 
kleuterpad ligt er nog wel, inmiddels vrij van hondenpoep! Het paadje laat 
zich nog altijd belopen, ook mijn voetstappen klinken nog zo af en toe. Ik 
woon inmiddels in Nijkerk en heb ook andere paadjes ontdekt maar geen 
één is het kleuterpad. Het brengt me niet meer naar tante Grietje maar 
prikkelt nog wel mijn herinneringen aan mijn kindertijd…  
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Vermist

Belinda van der Horst

Heel Nederland was eind september/begin oktober 2017 in de ban van 
de vermissing en dood van de 25-jarige Anne Faber uit Utrecht.

Door haar vermissing dacht ik terug aan een interview dat ik tien jaar 
geleden had met een inwoonster van Nijkerk over haar handicap. Ze woont 
niet meer in onze stad, maar ik zal haar nooit vergeten.

In haar woonkamer hing een oude, ingelijste foto aan de muur van een 
jonge vrouw. Na afloop van het interview begon de mevrouw over de vrouw 
op de foto. Het is haar zuster die al vijftig jaar vermist is! Vijftig jaar! Wat 
een enorme onvoorstelbare tragedie!

Haar zuster was, ergens in een grote stad in Nederland, ‘s morgens op 
de fiets naar haar werk vertrokken, maar niet aangekomen. Er is nooit 
meer iets van haar vernomen. Er zijn geen woorden voor om het immense 
verdriet van de achterblijvers te beschrijven. En om nooit te weten wat er 
gebeurd is.

Een eeuwigdurend verdriet. 

Geraakt luisterde ik naar het schrijnende verhaal van de vrouw en stelde af 
en toe een vraag.

Bij ons afscheid gaf ze me spontaan een dikke zoen en zei ze: “U bent 
helemáál geen journalist. U bent een méns!”

Een mooier compliment kan ik me niet wensen.

In Nijkerk kan dat, mensen ontmoeten die hun verdriet met je delen.
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De sprookjes van oma

Annie Lausberg

Het zweet stond op haar rug, ze voelde de blaren op haar drijfnatte 
voeten en ze hoorde in gedachten haar vader zeggen: “Charisse hoe 

haal je het in je hoofd! Je bent nu toch echt te oud om in die sprookjes van 
je oma te geloven. Neem een voorbeeld aan je broer…” Ja haar broer die was 
in haar vaders ogen perfect, die werkte bij ITO (Intergalactic Teleportation 
Organisation). Nee haar vader keek nooit terug, alleen maar vooruit… En nu 
ze hier ploeterde in de moerassen, op zoek naar de toren uit oma’s dagboek, 
kwam ze heel even in de verleiding om hem gelijk te geven.  

Ze stopte om wat te drinken en op adem te komen, toen er weer een stem in 
haar hoofd sloop. Dit keer was het de stem van haar oma: “Zonder verleden 
geen toekomst. Kijk vooruit, maar zie altijd het verleden dat de toekomst 
heeft gemaakt.” Deze woorden van haar oma waren de reden geweest dat 
Charisse archeologie had gestudeerd. 
Ondanks haar jonge leeftijd – 24 jaar – was ze één van de meest 
gerenommeerde archeologen van haar tijd. Dit kwam omdat ze haar 
studie in de helft van de daarvoor staande tijd had afgerond en haar 
afstudeeronderzoek revolutionair was gebleken. Dit laatste had ze vooral te 
danken aan haar oma, die op miraculeuze wijze documenten had gevonden 
die gedateerd werden naar de periode 1300–1200 voor Christus en welke de 
sleutel waren gebleken bij het vinden van Luxor en de Vallei der koningen 
in Egypte. De laatste vier jaar had Charisse de leiding gehad over de 
opgravingen tot het bericht kwam dat oma ongeneselijk ziek was. Wat had je 
aan technologie als er nog steeds ziektes waren die je niet kan genezen…
De laatste maanden had Charisse voor haar oma gezorgd en twee weken 
geleden was zij overleden. Oma had in deze maanden ongelofelijke verhalen 
verteld over reizen die ze had gemaakt naar verloren gewaande tijden en 
plaatsen. Charisse had de verhalen als fictie beschouwd. Oma was een 
succesvol schrijfster van detectiveverhalen geweest, die zich in zowel in het 
heden als het verleden afspeelden.
Ze hadden veel gesproken die laatste maanden over haar werk als 
archeoloog. Charisse had nogmaals gevraagd hoe oma ooit die documenten 
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had gevonden. Oma had nooit willen zeggen, hoe ze de documenten had 
gevonden en waar. Oma had haar aan lang stilzwijgend aangestaard, alsof 
ze door Charisse heen keek, verzonken in haar eigen gedachten. Na 5, 10, 
misschien wel 20 minuten, was ze opgestaan en naar haar bureau gelopen. 
Ze had een la geopend en daar een prachtig boek uitgehaald. De kaft was 
van leer, een materiaal dat Charisse alleen in archieven als boekenkaft 
had gezien. Het was prachtig bewerkt, het leek wel middeleeuws. Oma 
had het boek aan haar gegeven en gezegd: “In dit boek lees je waar ik de 
inspiratie voor mijn verhalen vandaan haalde. Mijn verhalen zijn door 
ieder altijd als fictie beschouwd, maar dat waren ze niet. Charisse, ik ben 
zelf op alle plekken uit mijn boeken geweest. Niet in gedachten, maar echt, 
ik heb gereisd door de tijd en mogen aanschouwen wat het verleden heeft 
bijgedragen aan de dag van vandaag. Charisse ik geef dit aan jou, lees het 
en reis net als ik door het verleden en draag op jouw manier bij aan de 
toekomst.” Daarna was oma gaan liggen, ze was moe had ze gezegd. Oma 
haar gezondheid ging snel achteruit. Ze was de volgende dagen nog maar 
een paar keer wakker geweest…

Het boek had Charisse weggelegd tot een paar dagen na de crematie. Ze had 
het opengeslagen en was gaan lezen. Het was of het beste verhaal dat haar 
oma ooit geschreven had, of het was waargebeurd, een andere verklaring 
voor dit verhaal kon Charisse niet bedenken. Ze had oma nog nooit betrapt 
op een leugen. Het verhaal moest dan wel waar zijn...

Charisse schrok op, ze hoorde een krakend geluid en doffe dreun, waar 
was dat geluid vandaan gekomen? Ze keek om zich heen maar zag niets… 
of toch… daar heel in de verte, als een baken of vuurtoren, tussen de mist 
en dampen van het moeras zag ze een kerktoren. Tenminste wat er nog 
van over was, het was nog maar een schim van wat het ooit geweest moest 
zijn. Volgens het dagboek van oma en de archieven die Charisse doorgespit 
had, was dit ooit de mooiste kerktoren van een gebied dat zo’n 1500 jaar 
geleden Nederland genoemd werd. Het schijnt toen een dichtbevolkt gebied 
zijn geweest, maar na de grote uitbarsting in 2498 moest de mens de aarde 
verlaten. Nu in 3991, zo’n 200 jaar nadat de mens terug was gekomen op 
aarde, was het voornamelijk drassig moeras, waar alleen avonturiers en 
archeologen zich waagden… en haar oma blijkbaar. De kaart in het dagboek 
was tot nu toe heel accuraat gebleken. 
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Charisse knipperde nogmaals met haar ogen, nee die bedrogen haar 
niet. Daar zag ze toch echt een toren. Daar was de poort, de poort naar 
het verleden. Tenminste volgens het dagboek van oma. Charisse voelde 
de energie en warmte terugkeren in haar koude en natte lichaam en met 
hernieuwde moed vervolgde ze haar weg. 

Naarmate ze dichter bij de toren kwam, kreeg ze sterk het gevoel niet alleen 
te zijn. Ze stopte, keek om zich heen, maar zag niets. Behalve de geluiden 
van insecten en vogels hoorde ze niets. Ze liep nu wat langzamer verder, 
ondertussen aandachtig luisterend en kijkend. Na een kwartier kwam ze tot 
de conclusie dat ze het zich ingebeeld moest hebben en ze versnelde haar 
pas weer en liep verder op haar doel af.  
Nog maar een paar honderd meter, dan had ze de toren bereikt. Ondanks 
dat de toren al zo’n 1500 jaar niet meer was onderhouden, zag hij er zeer 
goed uit, verbazingwekkend goed. Vreemd, net alsof iemand hier regelmatig 
kwam en de toren had onderhouden. Van verder weg had de torenspits er 
lang niet zo goed uit gezien. Charisse stopte en keek omhoog… dat was 
vreemd, de bovenkant was niet onderhouden. Als het licht tussen de mist 
doorkwam, kon je zien dat de hele torenspits ooit wit geweest moest zijn.

“Wie ben je en wat doe je hier?” hoorde Charisse opeens achter zich. 
Geschrokken draaide ze zich om richting de agressief klinkende stem. Haar 
mond viel open van verbazing. Ze kon niet geloven wat ze zag. 
“Wie ben je en wat doe je hier?” herhaalde de man, in middeleeuwse kledij 
met een boog op haar gericht. “Eh… ik… wie …,” stamelde Charisse. Naast 
de man, die veel weg had van een ridder, stonden nog meer historisch 
uitziende mensen: een Egyptische dame met een serene uitdrukking en een 
staf in haar hand, een boekanier of piraat zoals oma dat noemde in haar 
verhalen, en iemand die leek op een monteur of bouwvakker zoals je in oude 
films zag van de 20e en 21e eeuw. Een raar gezelschap, maar allen zagen 
haar als de indringer, dat was overduidelijk.

De man die had gesproken, nam weer het woord. Nog dreigender: “Als je 
niet snel antwoordt dan laat ik mijn pijl spreken!” Charisse trok wit weg, 
van schrik hield ze het dagboek van haar oma voor haar borst en omklemde 
het als een schild dat haar moest beschermen. De Egyptische dame zag 
het boek en legde haar hand op de arm van de ridder, zei zacht iets tegen 
hem en daarna liet hij zijn boog half zakken. De Egyptische dame kwam op 
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Charisse aflopen en zei met kalme maar doordringende stem: “Wie ben je, 
wat doe je hier en hoe kom je aan dat boek?” 

“Het boek? Wat is er met oma’s dagboek?” zei Charisse in volle verbazing. 
Ze had haar stem weer teruggevonden en nu de boog niet meer op haar 
gericht was, kreeg ze weer wat zelfvertrouwen en moed. Zachtjes zie ze: “Ik 
ben Charisse Fontaine, dit boek is… nee was van mijn oma Charlotte. Ik heb 
het van haar gekregen, net voor zij overleed. Ik heb haar op haar sterfbed 
beloofd hier naar toe te komen. Ik heb haar beloofd, net als zij door het 
verleden te reizen en bij te dragen aan de toekomst.”

Nu keken de vreemd uitgedoste mensen haar met open ogen vol verbazing 
aan, tenminste drie van de vier. De man met de pijl en boog stond nog 
steeds argwanend te kijken. Hij was ook de eerste die weer sprak en op een 
spottende toon vroeg: “En waarom denk je dat je hier naar het verleden kan 
reizen?”

Daar stond ze dan midden in het mistige en drassige moeras, onder wat 
haar oma de Toren van Nijkerk had genoemd, tegenover vier mensen die 
haar aanwezigheid duidelijk niet op prijs stelden. Vastberadener dan ze zich 
van binnen voelde en iets luider dan daarvoor antwoorde Charisse: ”Omdat 
mijn oma in haar dagboek schrijft: In Nijkerk kan dat!”

Daarna volgde een lange stilte waarin ze elkaar aanstaarden...
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J eugd is onrustig zijn en een verdwaasd hunkeren naar een 
kattebel uit Praag, daar is zoveel te doen. Zij kennen geen 

andere stad dan waarin zij leven, de Nijkerkse Boogie Woogie.
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Belevenissen in Hoevelaken

Jan Sammels

Zevenenvijftig jaar geleden kwamen wij voor het eerst in Hoevelaken, wat 
een heerlijke rust, klein bakkertje, klein kruideniertje, weinig auto’s en 

bomen langs de Dorpsstraat. Job de groenteman kwam aan de deur, door 
ons achterraam konden we tot aan de Veenwal kijken en we hadden een 
douche. Maar dingen veranderen. Bijvoorbeeld, ik geloof in ’62, moesten 
we stemmen. De uitslag van Hoevelakers zou bij het stadhuis bekend 
gemaakt worden. Ik ging kijken en jawel op een schoolbord stond de uitslag, 
netjes met krijt geschreven. Om mij heen hoorde ik dat er twee partijen 
op stonden die er nog nooit eerder geweest waren, zodat het einde van de 
wereld nu toch in zicht kwam. 

Ik rende naar huis om wat spullen bij elkaar te pakken, want je weet maar 
nooit waar je terecht komt. Uiteindelijk viel het mee, wat niet het geval 
was voor het kleine schoenenwinkeltje, dat gevestigd was aan de voorkant 
van een lange boerderij, die haaks op de weg stond. Uit de voordeur 
kwamen zwarte rookwolken en een brandweerman stond fanatiek door 
de deuropening te spuiten, de schoenen vlogen als vliegende schotels in de 
rondte.  Plots kwam van de achterkant brandweerman twee aanrennen, 
“Man je zit verkeerd, het brandt achter.” Dat heb je er nou van als je zo ń 
lange boerderij hebt.

Wat jaartjes later hadden we nog zo ń bijzondere brand. Op de plaats van de 
Klepperman had die boerderij een hooiberg staan. Op een avond een drukte 
van belang, brandweermannen pookten met lange staven in het hooi, om 
de temperatuur te meten, hoorde ik, want er was hooibroei. Met plannetjes 
uitbroeien was ik wel op de hoogte, maar dit werd iets heel bijzonders. Op 
een gegeven moment ging de halve hooiberg de lucht in en werd het halve 
dorp bedolven onder half afgebrande strootjes. Weer wat geleerd.

Een feestelijk begin was de oprichting van de bibliotheek, eerst boven in de 
brandweerkazerne, daarna in een gebouwtje ernaast en nu in een beauty-
stulp op de Van Meerveldlaan. 
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Maar dingen veranderen. We zijn gegroeid van 1.000 naar 10.000 inwoners, 
je moet je uiterste best doen om nog een autochtoon tegen te komen. De 
rust… laat maar zitten. 
Rest mij nog te vermelden, dat Nijkerk bijvoorbeeld zonder blikken of 
blozen de toegangsweg van de A1 naar Hoevelaken dicht doet, met als 
gevolg dat ik al meerder bezoek vanuit Barneveld naar mijn stulpje heb 
moeten loodsen. “In Nijkerk kan dat,” maar voor dit soort zaken hebben we 
een ander boek.
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Gezellig en oké

Maartje Koopman

Er is bij ons 
twee jaar geleden

een kat aan komen lopen, 
En die was, 
zo werd er verteld, 
van een man 
die was verhuisd. 
Dus hadden we opeens twee katten. 

Heel gezellig.
Kom er maar bij, 
in Nijkerk kan dat. 

En toen een lieve vrouw 
aan de deur 
die haar kat herkende; 
ze was hem al een hele tijd 
kwijt 
en nu komt hij zo nu en dan logeren. 

Helemaal gezellig. 
En ook zijn vrouwtje 
is helemaal oké.  
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De schrijver en de vlieg

Leendert de Boer

Boven het ronde gewelf van het schip van de Catharinakerk, de kerk 
met de mooiste toren van Nederland, timmerde Henk van Sligtenhorst 

met toestemming van het kerkbestuur een kamertje. Dit eenvoudige 
vertrek werd overdag verlicht via een ventilatieraam en ’s avonds door het 
elektrisch licht van een peertje. Vanuit dit vertrek had hij uitzicht op de 
landschappen, zoals het altijd groene polderlandschap, het in onregelmatige 
akkers en weilanden verdeelde hoevenlandschap, de heideontginningen 
van Kruishaar en in de verte de met elzensingels omzoomde stroken 
van de veenontginning van Nijkerkerveen. ’s Nachts bewonderde hij de 
sterrenhemel.
Henk wilde schrijver worden en het kerkbestuur had vertrouwen in zijn 
talent. Mogelijkheden creëren voor talent was niet alleen in oude tijden zo, 
in Nijkerk kan dat nog steeds. 
Verheven boven de aarde zou Henk tot grote literaire hoogte kunnen stijgen. 
Het schitterende landschap, het gebeier van de kerkklokken, het carillon, de 
markt, de mensen op straat en de oude, statige huizen, dit alles inspireerde 
hem tot het verzinnen van talloze verhalen. Die verhalen zaten al in zijn 
hoofd, klaar om opgeschreven te worden. Maar helaas, er was een groot 
probleem: hij kreeg geen letter op papier. Dit probleem zou echter op een 
onverwachte manier worden opgelost. Dat ging zo.  

Toen Henk voor de zoveelste keer zuchtend boven zijn papier gebogen 
zat, verscheen er plotseling vanuit het niets een vlieg, bijna zo groot als 
een klein vogeltje. Het beestje streek neer op de schrijftafel zo van: hier 
ga ik nooit meer weg. De vlieg scharrelde over het kale hout. De kleuren 
van zijn vleugels veranderden bij iedere beweging. Van hemelsblauw, 
korenbloemblauw, kobaltblauw, staalblauw, grijsblauw, lichtblauw naar 
donkerblauw. Zijn carneoolkleurige ogen deden Henk denken aan de 
kralenketting van zijn oma. Met twee voorpootjes poetste de vlieg met 
uiterste precisie zijn kopje schoon. 
De vlieg werd Henks vaste metgezel. Hij voerde Vlieger, zoals hij hem 
genoemd had, korreltjes suiker.
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Het beestje maakte op zijn rondvluchten door de kleine kamer verschillende 
geluiden: als hij honger had produceerde hij een lichte bromtoon, die 
overging in een donkere, volle toon als hij gegeten had. Bij het bespelen van 
het carillon door de stadsbeiaardier op maandagochtend, leek het of Vlieger 
de klanken probeerde te imiteren. 
In de lucht maakte Vlieger de wonderlijkste capriolen: met hoge snelheid 
vloog hij zich net niet te pletter tegen de kamerwand. Na een keurige 
landing cirkelde hij even later weer om de lamp. Hij maakte loopings, 
duikvluchten en kon een tijdlang als een kolibrie stil in de lucht boven het 
hoofd van Henk blijven hangen. 

Henk kocht een loep. Hiermee bestudeerde hij alle onderdelen van Vlieger. 
Hij verwonderde zich over de vele zeskantige vlakjes in zijn ogen, de 
haartjes op zijn kop, en de veelkleurigheid van achterlijf en borststuk. 
Uit het leven van Henk was Vlieger niet meer weg te denken. Vrouw of 
vrienden werden niet gemist. 
Het was Vlieger die de doorbraak tot zijn creatieve vermogens veroorzaakte 
en zo kon het gebeuren dat Henk op een dag als een razende begon te 
schrijven. Het ene boek volgde op het andere. De ene gedichtenbundel na 
de andere. En zijn lezers waren laaiend enthousiast. Over de hele wereld 
werden zijn boeken verkocht.

Toen kwam het noodlot. 
Er kwam een uitgever uit Amerika om te spreken over een nieuwe opdracht 
met een grote oplage. Al spoedig werden ze het eens.
Dat moest gevierd worden. Dat moest beklonken worden. Henk daalde 
af naar de begane grond waar hij in de crypte een kleine wijnkelder had 
aangelegd. Met één van zijn beste wijnen onder de arm ondernam hij weer 
de klim naar boven. Daar trof hij een enthousiaste uitgever aan. 
“Ik heb,” zei deze, “toen je even weg was, een goede daad verricht. Op je 
schrijftafel zat een gore, grote, blauwe, vieze vleesvlieg. Toen hij vervolgens 
op de houten vloer zat, moest hij dat met de dood bekopen. Ik heb hem met 
mijn voet vermorzeld.
Kijk maar.”
Bij het zien van die grote, zwarte, uitgesmeerde vlek op de vloer werd Henk 
door een hevige duizeling overvallen en hij was zeker onderuit gegaan als 
hij zich niet stevig aan de stoelleuning had vastgehouden. 
Hierna ging het bergafwaarts met Henk. Hij miste zijn metgezel, zijn kleur, 
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snelheid, gratie, beweeglijkheid, onvoorspelbaarheid, kortom, hij miste het 
leven en tenslotte werd hij ziek. 
Henk kwam niet meer van zijn bed. 
Niet lang daarna hield zijn hart op met kloppen. 
Zijn roem verbleekte.
Na verloop van tijd verdween hij uit de herinnering van zijn lezers. 
Echter, uit de herinnering van vele Nijkerkers zal hij nooit verdwijnen.
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Mijn bibliotheek – terugblik

Patrick Burgers

Vrijwillig lezen begon voor mij pas echt in de bibliotheek, vijfendertig 
jaar geleden. Voor boekenwurmpjes en nieuwsgiertjes was het telkens 

schatzoeken in krochten en lange gangen die letterlijk boven je uittorenden. 
Opgetogen als je de schat had gevonden – helemaal als het een boek betrof 
waarop stond ‘Wordt Niet Uitgeleend’. Dat moet wel iets bijzonders zijn. 
Avondeten kon wel wachten tot moeder je kwam halen. “Een maximum aan 
boeken? Hoeveel mag ik er dan lenen?” Jeugdboeken twee, stripboeken 
drie, volwassenboeken één, binnen een week terug. Hoe kon ik deze regel 
omzeilen, dacht ik, gretig als in een snoepwinkel. Door de stapel slim te 
rangschikken en mijn charmes als tienjarige in de strijd te gooien kwam ik 
er nog wel eens mee weg. Als de stapel echt te groot was lukte het misschien 
om in twee keer langs de balie te gaan. Maar nee, de bibliothecaris had al 
door dat mijn limiet bereikt was die week. Wist ik veel… 
Bibliotheek Hoevelaken had begin 80er-jaren een homecomputer, één van 
de weinige in het dorp. In een aparte kamer, linksom na de ingang, daar 
stond-ie, compleet met boeken, cassetterecorder, bandjes, kabels en ook 
een inschrijfmap. Want er moest gereserveerd worden om er gebruik van te 
maken. 
Achter dat blauwe felverlichte scherm was ik vaak te vinden, proberend 
en zoekend naar de bediening van dat apparaat, stap voor stap, knop voor 
knop. Het bibliotheekpersoneel was ook toen heel coulant: dankzij hen heb 
ik uren mogen zwijmelen, proberen en ontdekken welke wereld ik met deze 
computer kon fantaseren. Ieder vrij uur in de inschrijfmap wilde ik vullen 
met mijn naam. 
Later, als ik groot was, dan zou ik in de computers gaan. En dat gebeurde 
uiteindelijk ook, in de klas en voor de klas. Het ging met een omweg net 
zoals het vinden van prachtige boeken anders dan degene waarnaar je 
zocht. Na studies Informatica via technisch specialist door naar ICT 
adviseur tot sinds een aantal jaar geleden Docent Informatica. Het 
leraarschap is één van de mooiste gewaarwordingen en een heel belonende 
beroepskeuze gebleken. 
Fantastisch om een steentje bij te dragen in het verhandelen van gegevens, 
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informatie, computers vol met kennis over heden en verleden, zowel voor 
werk als voor hobby. Want wat mooi is het om in papieren archieven, 
boeken en digitale dossiers te speuren en te ontdekken over achtergrond 
en geschiedenis van een dorp of een periode, wat was waar, waar staat het 
geschreven, wie weet het nog? Heerlijk om soms van je hobby je werk te 
maken of andersom. In Nijkerk kan dat helemaal. 
En dat allemaal dankzij mijn bibliotheek. Want de bieb die biedt rust, die 
biedt verrijking door wat is te vinden aan feiten, kennis en kunde, over lezen 
en schrijven met respect, door er te zijn voor iedereen. De bibliotheek is als 
een oase voor letter en geest. De rust, zo heerlijk gedempt, zo beleefd. Stil 
genieten van het lezen, willen juichen bij het vinden. Sssst! Stilte…
Het is nu woensdagmiddag. De vertrouwde indeling en geborgenheid, de 
vriendelijke sfeer. Een bekertje warme koffie, een kind kraait ingetogen 
van opwinding, in de zitstoel leest iemand ontspannen de krant en ook de 
postbode schuift aan. Een schrijver mijmert over vijfendertig jaar geleden, 
daar waar hij voor het eerst van zijn leven achter de knoppen kroop. Buiten 
regent het heerlijk, binnen schijnt de zon. Zo, weer een bladzijde verder. 
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Het geheim van Hulckesteijn

Harriët Horlings

Soms, heel soms kun je het zien. Het kasteel van kapitein Pierewiet. Loop 
je op het strand of over de Zeedijk dan zie je een lichtje branden. In 

Nijkerk kan dat. Want daar onder water staat kasteel Hulckesteijn en daar 
wonen Pierewiet en matroos Hopeloos.
Hoe ze daar terecht zijn gekomen? Dit is wat kapitein Pierewiet vertelt:
,,Lang, lang geleden voeren matroos Hopeloos en ik met onze duikboot op 
het Nijkerkernauw toen er een vreselijke storm opstak. De wind bulderde en 
de golven werden steeds hoger. We doken onder water. Maar het meer was 
zo woest dat de duikboot met een enorme klap op de bodem vastliep. Daar 
zaten we dan, we konden niet voor- of achteruit. “Kappie,” zei Hopeloos, “we 
moeten naar buiten, zo komen we niet verder.” Zo gezegd, zo gedaan. De 
boot was niet te repareren, dat hadden we al snel gezien. Wat nu? Hopeloos 
tuurde door de verrekijker en zuchtte diep. Niets dan zand en stenen. Maar 
wacht even, stenen? 
“Kapitein, ik weet het niet, zei Hopeloos, maar het is net of ik daar in de 
verte een gebouw zie.” 
“Je bent scheel, dat kan helemaal niet,” zei ik. Ik pakte de verrekijker af en 
keek om me heen. Ja hoor, typisch Hopeloos! Niets te zien, natuurlijk.
“Ha, zijn jullie verdwaald?” hoorde ik ineens. Twee prachtige zilveren vissen 
zwommen naar ons toe. 
“Is dat jullie duikboot, wat is er gebeurd?” 
“Oh, ja, wij zijn de zusjes Snoek, gezellig he?“ 
Nadat ik het hele verhaal aan de zusjes had verteld keken ze elkaar aan. 
“Hopeloos heeft gelijk,” zeiden ze. “Er staat een gebouw op de bodem van 
het Veluwemeer. In het jaar 1427 liet hertog Reinoud van Gelre een kasteel 
bouwen, dat honderden jaren later onder water verdween. Hier dus, kom, we 
brengen je er naar toe.”
De toren dook als eerste uit de duisternis op, daarna zagen we ook de rest 
van het gebouw. 
En zo is het gekomen. Met hulp van de Snoekjes en hun vrienden hebben 
we bedden, stoelen en een tafel gemaakt van het afval dat we in het water 
vonden en zijn matroos Hopeloos en ik in het kasteel gaan wonen. Van de 
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duikboot hebben we een kleine onderzeeër gemaakt waar we soms mee 
op stap gaan. De zusjes Snoek, Berend Brasem, Piet Paling en alle andere 
vrienden komen vaak op bezoek. In de zomer houden we de zeebodem 
schoon en Hulckie, de zeehond, komt ons elk jaar een kerstboom brengen. 
We willen hier nooit meer weg.’’
Wil je gaan kijken, het zal je niet lukken. Jij kunt niet onder water wonen. 
Maar, als je aan het strand in Nijkerk bent, kijk dan goed. Misschien heb je 
geluk en zie je de lichtjes van het kasteel. Dan weet je dat de kapitein thuis 
is. En dat alles goed is op kasteel Hulckesteijn. 



40

Buurman

Geke Hoolsema

Eenentwintig jaar geleden kwamen wij, gezin met vier kleine kinderen, 
in Nijkerk wonen. In een hoekhuis met een grote tuin. Er moest veel 

worden opgeknapt aan huis én tuin, maar gelukkig heb ik een handige 
man. Al gauw gingen we kennismaken met onze naaste buren, een ouder 
echtpaar. Ze bleken al gauw goede buren te zijn! Ze klaagden nooit over 
harde jongensstemmen, en ballen die geregeld over de schutting vlogen 
gooide de buurman glimlachend weer terug. Na een paar jaar overleed 
onze buurvrouw aan complicaties na een gebroken heup. Het contact met 
de buurman nam daarna vastere vormen aan. We nodigden hem af en toe 
uit voor een kopje koffie bij ons thuis. In Nijkerk kan dat. En omdat ik veel 
thuis was en zorgde voor ons gezin vroeg hij me ook geregeld bij hem ‘op de 
koffie’. Hij ging dan speciaal naar de bakker om iets lekkers te kopen. Voor 
mij echt een traktatie! Hij had altijd veel te vertellen, vooral over vroeger. 
Over de oorlog die hij had meegemaakt bijvoorbeeld. Toen hij steeds ouder 
werd werd hij ook wat hulpbehoevender. Maar geen nood: alle buren 
stonden voor hem klaar. Er was iemand die zijn tuin netjes bijhield. Iemand 
anders bracht hem af en toe een bakje soep, een achterbuurvrouw deed 
de boodschappen en wij brachten het oud papier, dat hij altijd in keurige 
pakjes klaar had staan in de schuur, voor hem weg. Zo was de buurman 
jarenlang een samenbindende factor in onze buurt. In Nijkerk kan dat. Zijn 
verjaardag vierde hij altijd uitbundig. Hij nodigde dan alle buren uit voor 
koffie met gebak. Ik moest van te voren zeggen hoeveel kinderen er mee 
kwamen, dan wist hij hoeveel gebakjes hij moest kopen. Toen hij negentig 
jaar werd besloten we zijn huis te versieren. We hingen vlaggetjes op en 
kochten twee ballonnen: een negen en een nul die we aan zijn raam hingen. 
Met als resultaat een heleboel mensen die even een kaartje bij hem in de 
brievenbus deden. In Nijkerk kan dat. Nu is de buurman er niet meer. Een 
paar jaar geleden is hij gestorven. Alle buren gingen naar de begrafenis. En 
nog steeds groeten we elkaar als we elkaar op straat tegenkomen. Want we 
hebben elkaar leren kennen bij de buurman in huis.
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Elfje

Anneke Spijker

Buitengebied
verrast buurman

met originele Abraham
in Nijkerk kan dat
nog...
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Heel even in Amsterdam

Loek Meijer

Astrid en ik moesten even in Amsterdam zijn. Ons uitgestelde tweede 
kopje koffie gingen we in een zaakje op de Nieuwezijds Voorburgwal 

drinken. De zon was net doorgebroken, de serveerster was bezig met het 
gebruiksklaar maken van het terrasmeubilair. 
We namen tegenover elkaar plaats aan de picknicktafel. Terwijl onze 
bestelling werd behandeld, nam achter mijn rug de volgende gast plaats. 
Hij leek een goede bekende van de serveerster te zijn; ik hoorde haar 
bewonderend zeggen dat ze vond dat hij er mooi uitzag. Terwijl wij het 
biologisch-dynamische gebak eer bewezen, hoorde ik achter mij een 
vrouw aanschuiven. Zo te horen was zij een stuk jonger dan hij. Zwijgend 
gebak etend en koffie drinkend ving ik zoveel flarden van het achter mijn 
rug gevoerde gesprek op, dat ik eruit kon opmaken dat de man zich als 
therapeut verdienstelijk maakte en dat de vrouw bij hem in behandeling 
was geweest of dat nog was en dat zij ook andere cliënten van hem kende. 
De aard van de behandelde problematiek bleef voor mij helaas verborgen, 
evenals de behandelwijze. Misschien was ik erachter gekomen als we nog 
een kop koffie hadden besteld, maar het tijdverlies dat daarvan het gevolg 
zou zijn geweest, had ik er niet voor over. Thuis wachtten twee honden op 
ons.

We verwijderden ons richting Rozengracht. Ik vroeg Astrid of zij had 
begrepen wat voor problemen de man achter mij probeerde op te lossen. 
“Misschien zijn eigen,” zei ze met een lachje. 
“Wat bedoel je?” 
“Hij zag eruit als een vrouw. Ik heb mijn ogen uitgekeken.”
Ik ben echt niet altijd vlug van begrip, maar deze keer combineerde 
ik meteen Astrids opmerking met de bewonderende uitroep van de 
serveerster. Die uitroep was trouwens ook maar de enige aanwijzing voor 
mij, want de man – pardon, de vrouw – had ik geen moeite horen doen om 
met zijn/haar stem of spraak een vrouwelijke – dus verwijfde – indruk te 
maken. De man had een mooie bariton gehad. Voor de vrouw voldeed de 
bariton in mijn oren niet zo goed. 
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Wat we niet zeker wisten was of we met een transseksueel of met een 
travestiet te doen hadden. In geen van beide gevallen zou een “Prettige dag, 
meneer” passend geweest zijn. Om zo’n misser te vermijden, spreek ik als 
blinde veiligheidshalve al jaren niet meer met twee woorden. 

Om nog even terug te komen op de problemen waarop Astrid doelde: 
haar verwijzing ernaar was ongetwijfeld slechts een opstapje voor haar 
informatie over het uiterlijk van de persoon in kwestie, want het kon ook 
haar niet zijn ontgaan dat deze voldoende zelfbewust overkwam om in staat 
geacht te kunnen worden mensen met psychische problemen te helpen. Zijn 
problemen waren waarschijnlijk verleden tijd.

Nadat we onze boodschap in Amsterdam hadden gedaan en op de trein 
naar Amersfoort stonden te wachten, memoreerden we nog een keer ons 
gezelschap op het terras. Ik probeerde me een voorstelling te maken van de 
vrouw met de bariton, maar ik kon me nog niet eens een idee vormen over 
haar kleding, laat staan over andere uiterlijke kenmerken. Kon dit alleen in 
Amsterdam, vroeg ik me hardop af, of kon dat ook bij ons? 
“Ja, in Nijkerk kan dat ook,” vond Astrid. 
In het voetspoor tredend van de echte Nijkerker, zei ik weifelend: “Of níé?”



44

Brieven
Nel Schoon en Diny Evers
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Opa vertelt

Piet Helmus

Opa is dat echt waar, hebt u de koningin gezien?”
Half verborgen achter zijn donker omrande bril verraadt een lichte 

glimlach op zijn met rimpels doorgroefd gelaat dat hij zich een beetje moet 
inhouden. Zijn beide kleinkinderen zitten aan zijn voeten en hangen aan 
zijn lippen. Hij heeft hen net verteld dat hij met Maxima aan het skiën is 
geweest in de bergen heel ver weg, in Canada.
Peter en zijn vrouw met hun beide kinderen zijn een dagje op bezoek bij 
zijn ouders. Het is eind van de middag en opa heeft uit een spannend 
kinderboek enkele verhalen aan zijn beide kleinkinderen voorgelezen 
en daarna is hij aan het vertellen geslagen. Opa op de praatstoel: niks 
bijzonders voor de kleintjes.
“Ik heb zelfs even met haar gesproken want zij was aan het skiën op dezelfde 
baan als ik.”
“Wanneer was dat, opa?” vraagt een bedeesd stemmetje. Daniël, normaal 
nogal dominant aanwezig, is erg onder de indruk van opa’s woorden. 
“Dat vertel ik straks.” 
Hun ernstige gezichtjes verraden dat zij heel erg aan het nadenken zijn over 
wat ze, intensief met open mond luisterend daarnet uit opa’s mond hebben 
gehoord. Ze geloven opa op zijn woord, natuurlijk. Alleen ze kunnen het 
niet echt bevatten, dit kan toch niet. Zij weten wel dat opa en oma geregeld 
naar Canada gaan om hun daar wonende kinderen en overige familieleden 
te bezoeken, maar om dan de koningin te ontmoeten dat is wel heel veel 
informatie te verwerken voor deze kleine mensjes. Opa op de ski’s en dan 
op zijn leeftijd? Noortje, de oudste van de twee heeft de grootste moeite, 
dat is aan haar vragende blik duidelijk te zien. En al helemaal als Peter zich 
ermee gaat bemoeien, hij zit in de tegenoverliggende hoek van de kamer 
terwijl moeder en schoondochter druk bezig zijn in de keuken om de warme 
maaltijd te bereiden.
“Pa, je duim is vanmiddag wel erg dik; overdrijven is nog daaraantoe maar 
je moet het niet te gek maken.” 
“Bemoei je even niet met ons en ga maar verder met je eigen 
werkzaamheden, je zei immers dat je nog veel te doen had.”
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“Maxima was sneller dan ik, maar aan het eind van de baan hebben wij 
nog even gezellig staan praten. Ik heb haar ook verteld dat ik twee lieve 
kleinkinderen heb in Amersfoort.” Glunderende kopjes als gevolg van deze 
laatste opmerking.
Opa gaat verder met vertellen, Maxima had tegen hem gezegd dat de koning 
een bezoek bracht aan een kennis en zij wilde graag deze middag enkele 
uren haar favoriete sport beoefenen. En in het verre westen van Canada 
zijn veel hoge bergen met een vracht sneeuw op de toppen. Waar kun je 
beter skiën dan hier, het lijkt Zwitserland wel. Maxima had aan een kleine 
rood/wit/blauwe button op de mouw van mijn skipak gezien dat ik een 
Nederlander was.
“Rood/wit/blauw zijn de kleuren van onze nationale vlag, hè opa.” 
Noortje zit al in groep vier van de basisschool.
“Opa is veel ouder dan onze koningin, toch?” 
Kleinzoon Daniël wil ook graag nog wat vragen. Hij heeft tot dusver 
kennelijk nog niets gehoord wat hij niet gelooft of hem aan het twijfelen 
brengt. Opa liegt toch niet, die spreekt altijd de waarheid, zeker weten.
“Dat is zo jongen, ik ben bijna twee keer zo oud als zij.”
“Pa is gelukkig nog niet verleerd om ook af en toe de waarheid te spreken.”
Peter, gebogen over zijn laptop kijkt zijn vader hoofdschuddend aan.
“Eénmaal ging ik zo hard dat ik...”
“Pa, allemaal goed en wel maar jij vertelt mijn kinderen...”
“Ik ging zo hard dat ik bijna in de rulle sneeuw naast de baan terecht 
kwam.”
Opa laat zich, iets luider sprekend niet van de wijs brengen en vertelt 
onverstoorbaar verder. Peter doet er daarom maar het zwijgen toe, hij is met 
een lastig internetvraagstuk bezig dat zijn volledige aandacht vraagt. Het is 
behaaglijk warm in de woonkamer en de kleintjes hebben dorst gekregen 
van het intensief luisteren naar opa.
“Mogen we wat te drinken vragen aan oma?” 
“Natuurlijk mag dat, maar neem dan voor mij ook wat mee, ik krijg een 
droge keel van het praten. Misschien is er voor opa nog een mok thee, wel 
graag met suiker, maar dat weet oma wel.”
Het vertellen wordt voor even onderbroken als de kinderen naar de keuken 
gaan om wat drinken te halen voor henzelf en ook voor opa. 
“Jullie vergeten mij toch niet, ik wil ook graag nog wat thee,” roept Peter hen 
na.
Een poosje later komen Noortje en haar broer weer de kamer binnen. Zij 
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dragen elk een klein dienblad, op het ene staan twee glazen frisdrank en op 
het andere twee mokken thee. De drankjes blijken vergezeld te gaan van een 
tweetal bakjes met diverse nootjes, bij een sapje hoort immers een hapje. 
“Het is ook nog lang geen etenstijd en daarom kan dit er wel mee door, het 
zal de eetlust niet bederven.” 
Die laatste opmerking komt vast en zeker bij oma vandaan.  
Daniël is al weer aan het woord voor hij goed en wel zit: “Opa, hebt u nog 
meer beleefd?”
Opa gaat rustig verder met zijn skiverhaal, hij is nog lang niet uitverteld.
“Ja jongens, het mooiste komt nog.”
Hij blijkt inderdaad nog veel meer te hebben beleefd. Op zijn leeftijd kan 
hij niet meer zo lang achtereen skiën en daarom stopte hij, na twee keer de 
piste te hebben afgelegd er weer mee. Hij was moe, erg moe. 
“Ik deed mijn ski’s af en ging mij verkleden in een clubgebouw aan het begin 
onderaan de piste. Het bruin geschilderde houten gebouw zag er heel leuk 
uit met een reusachtig grote opgezette grizzlybeer rechts van de ingang, echt 
Canadees. Ik was klaar met omkleden en ging het restaurant binnen met de 
bedoeling een kom warme chocolademelk te kopen, die ik wilde opdrinken 
aan de bar. Er zaten veel mensen, oud en jong, mannen en vrouwen. Het 
was zo druk dat ik geen vrij plekje meer kon bemachtigen. Ineens hoorde 
ik een stem roepen: “Komt u hier maar naar toe meneer. Hier kunt u wel 
bij mij aan de tafel zitten.” En inderdaad, de stem die ik had gehoord was 
van onze koningin, Maxima. Maar wat schetste mijn verbazing: er zat nog 
een persoon aan haar tafel die mij bekend voorkwam, heel bekend zelfs. Hij 
stond op en met een vriendelijke uitdrukking op zijn gezicht en uitgestoken 
hand verwelkomde hij mij aan hun tafel waar nog twee personen zaten die 
niet zo vriendelijk keken en mij geen hand gaven.”
Opa pauzeert even en gaat dan verder en terwijl hij de kinderen recht aan 
kijkt vraagt hij: “Kunnen jullie misschien raden wie die meneer was, die mij 
zo vriendelijk begroette?”
Daniël weet dat er ook twee broers van opa in Canada wonen.
“Die meneer, was dat oom... eh... oom Henk misschien?”
“Nee, die was het niet,” zegt opa.
Het blijft daarna eventjes stil. Noortje wil haar vinger opsteken maar ziet 
daar na enige aarzeling vanaf. Heel voorzichtig en bescheiden klinkt het uit 
haar mondje: “Opa, was die vriendelijke meneer misschien de koning?” 
Opa knikt uitbundig: “Inderdaad, dat heb je goed geraden.” 
“Nu is het wel genoeg, straks geloven de kinderen je nooit meer door ze 
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zoveel op de mouw te spelden, het is mooi geweest.” 
De stem van Peter is de vriendelijkheid voorbij, hij kijkt nors over zijn 
laptop heen in de richting van zijn vader in zijn luie stoel aan de overkant 
van de kamer. De kinderen kijken elkaar met grote vraagtekens in de ogen 
aan en ook opa krijgt een beurt, zij snappen er niks meer van. Papa maakt 
hen met zijn boos uitgesproken woorden helemaal in de war.
Maar opa is niet in de war, zijn glimlach verandert in een gulle lach.
“Het is echt gebeurd, gisternacht. Ik kon niet slapen en heb nog een paar 
extra melatonine tabletjes ingenomen waardoor ik uiteindelijk wel in slaap 
viel, en steeds weer wakker werd. Ik sliep heel onrustig erg onrustig, dat 
wel. 
Maar... in Nijkerk kan dat... ja toch?”
“O, dan heeft opa natuurlijk gedroomd.” 
De kleinzoon heet ook niet voor niets: Daniël.



54

Nijkerkers op hun best

Leendert de Boer

Als gevolg van de renovatie van mijn tuin bracht ik een verrotte biels van 
een meter lang naar de milieustraat in Nijkerk. 

Bij de kassa aangekomen keek de man op het scherm van zijn computer en 
zei: dat is dan tweehonderdzesennegentig euro en acht eurocentjes.
Dat kan nooit, protesteerde ik, het was een half verrotte biels van nauwelijks 
één meter lang. Ik kan zo laten zien waar die ligt. 
Dat is dus tweehonderdzesennegentig euro en acht eurocent, zei de man 
onverstoorbaar, de computer liegt niet. Rustig ging hij door met vegen over 
zijn smartphone.
Ik leunde tegen een muur en dacht na. Dit kon best eens heel lang gaan 
duren. Alleen als ik die kleine auto van mij volgepropt had met lood, zou ik 
misschien aan dat bedrag toekomen, probeerde ik nog.
De man keek niet eens op, hij bleef maar vegen. Ik hoorde hem nog iets 
mompelen van tweehonderdzesennegentig eurootjes…
Na ongeveer vijf minuten kwam er een jongeman binnen wandelen: 
verheugd stak hij mij de hand toe en riep “hallo mijnheer de Boer, hoe is het 
toch met u?” We raakten in gesprek. Het werk op deze werf bleek hem goed 
te bevallen. Uiteindelijk vroeg mijn oud-leerling: “Waar wacht u eigenlijk op, 
is er wat?” 
“Ja, ik moet volgens de computer zowat driehonderd euro betalen voor een 
half verrotte biels van nauwelijks één meter lang.”
“Aha,” zei hij rustig, “ik snap het al, toen u met de auto op de weegbrug 
stond, zag ik er net een vrachtwagen van ons bedrijf over heen rijden. In 
Nijkerk kan dat iedereen wel eens een keer overkomen.”
Na hem hartelijk bedankt te hebben kon ik uiteindelijk zonder mijn 
portemonnee te hoeven trekken de milieustraat verlaten.
Vervolgens zette ik koers naar het tuincentrum.

Ik had een houten paal nodig van meer dan twee meter lengte voor het 
bouwen van een vlonder boven de sloot. Bij de kassa aangekomen zei ik tegen 
de kassamedewerkster: “Zou u deze paal kunnen inpakken? Mijn vrouw is 
namelijk paaldanseres.” (In Nijkerk kan dat allemaal gezegd worden.) 
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“Morgen is het haar verjaardag en het cadeau moet een verrassing blijven.”
“Natuurlijk,” zei de kassamedewerkster met een stalen gezicht, “zeg maar 
welke kleur pakpapier uw voorkeur heeft.”
Grinnikend verliet ik het tuincentrum en legde de paal in mijn auto. 

Op naar de supermarkt. Daar kocht ik een prachtige 
aardbeienslagroomtaart in een rechthoekige doos. Toen ik voorzichtig de 
doos in mijn fietstas wilde zetten, raakte de doorweekte bodem los en zakte 
tot onderin de fietstas. 
Ik probeerde nog te redden wat er te redden viel, maar het werd een grote 
kliederboel. 
Dan maar weer terug om een nieuwe taart te halen. Ik trof dezelfde 
kassière. “Die vorige taart is wel heel snel verorberd,” lachte ze. Ik vertelde 
wat er gebeurd was.
“O, wacht maar even,” zei ze met een verschrikt gezicht. Ze pakte een plastic 
tas en een doek en riep iemand anders om de kassa over te nemen. Samen 
liepen we naar buiten. Met haar volle hand schepte ze de slagroomtaart 
uit de fietstas in de plastic tas en poetste daarna met de doek de fietstas 
schoon. Ik bedankte haar hartelijk. Ach, zei ze, in Nijkerk kan dat bij 
iedereen zomaar gebeuren.
Ik kreeg een nieuwe taart en mij werd nog een prettige dag gewenst.

Een paar dagen later moest ik naar de retourette van de supermarkt om de 
lege flessen van de verjaardag van mijn vrouw te retourneren. Voor mij was 
een dame bezig drie kratten met lege bierflesjes in de automaat te duwen 
en een flink aantal flessen. Vervolgens gooide ze het oud papier door de 
opening van een container. Tot haar grote schrik bemerkte ze even later dat 
ze de statiegeldbon van de flessen bij het oud papier gegooid had. Ze drukte 
op de bel van de retourette en de magazijnmeester kwam tevoorschijn. 
“Ik heb per ongeluk mijn bon in de papiercontainer gegooid,” riep zij. “Er 
staat wel meer dan dertig euro op. Zou u even willen kijken?”
“Natuurlijk mevrouw, in Nijkerk kan dat iedereen wel eens overkomen.”
Een minuut of tien later kwam de man weer tevoorschijn. “Helaas, ik kan 
uw bon niet vinden, maar ik heb een goed idee. Ik zet die papiercontainer 
wel even buiten en dan kunt u zelf zoeken.” 
Bij het wegrijden keek ik nog even opzij, daar stond de dame in de 
container, wanhopig graaiend tussen het oud papier.
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Buurtzorg

Ine Hofsink

Dit is uw huis
waar ik

over de drempel stap
in uw leven
uw intimiteit

U hebt mij nodig
ik kom
onbevangen
en respecteer
uw identiteit

Ik luister, geef,
verzorg
en denk mee
samen beslissen
over het hoe en wat
in Nijkerk kan dat.
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Opa en Nijkerk

Gerda Roeten

1990. Opa was al in de negentig, maar nog prima van geest. Lichamelijk 
wat stijf en stram, maar toch nog goed. Iedere zaterdagavond haalde mijn 
verloofde hem op uit het verzorgingshuis en dan bracht hij die avond bij 
mijn ouders thuis door. Genietend van een goede sigaar, een borreltje en een 
gezellig televisieprogramma. Heel soms ging ik naar hem toe en dan dronk 
ik een kopje thee met hem. Erg spraakzaam was opa niet. Ik vertelde hem 
dat we op zoek waren naar woonruimte, dan zouden we kunnen trouwen.
Hij knikte maar zei verder niets. 
Onze huizenjacht bracht ons naar Huizen, Barneveld, Voorthuizen. Tot we 
van een sportvriend hoorden: “Je moet eens in Nijkerk kijken, daar worden 
mooie, betaalbare huizen gebouwd. In Nijkerk kan dat.” 
En ja hoor, aan de Steenbeek vonden wij een heel mooi huis. Ook mijn 
vader, afkomstig uit de bouw, was enthousiast. Dat moest opa weten. De 
eerstvolgende keer dat we hem zagen, vertelden we het grote nieuws.
“Opa, we hebben een huis gekocht. In Nijkerk.”
“Nijkerk?” vroeg opa. “Daar heb ik goede herinneringen aan.”
“Oh, vertel!” was onze reactie.
En opa, die nooit veel zei, begon te vertellen. “Het was in de hongerwinter, 
1944-1945. Ik ging ook op de fiets vanuit Bussum, naar wat boerderijen op 
jacht naar een beetje eten. Bij ons in de buurt viel het tegen, dus moest ik 
verder. Ik fietste door en reed voorbij Bunschoten. In de verte zag ik een 
molen. Dat werd mijn doel. Ik hoopte dat daar iets voor me zou zijn, want ik 
begon honger en dorst te krijgen. De Holkerweg, ik weet het nog goed. En 
weet je wat ik kreeg daar bij die molen: koffie en een boterham met spek. 
Nog nooit heeft iets zo lekker gesmaakt. Ik feliciteer jullie met je nieuwe 
woonplek.”
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Struinen langs de schuimende zee

Veel wind
Zee

Wolken
Meeuwen

Lekker licht
Zee, zout

Schuim op het strand
Windje mee

Struinen

Bart Kamphuis
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Struinen langs de zee

Veel meeuwen op het strand
Grote en kleine door elkaar

De grote zien er rommelig uit
De veren zitten schriks en dwars

De grote meeuwen komen uit een storm
Een storm bij Ierland

En nu zitten ze op het Noordzeestrand
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We struinen wat over het strand

Najaar
Wat is dat, een klein hoopje zand

Beetje purken
Er zit een krab

Verstopt
Vlakbij zitten meeuwen

Gek op krabbenvlees

Gauw weer onder het zand
Slaap jij maar krab

Tot de vloed weer komt
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Struinen langs de waterkant

Het is eb
Op zijn ebst

Soms moet je over een geultje springen
Soms is het zand hard

Soms zak je weg
Drijfzand

Zachte smurrie
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Struinen langs de waterlijn

De grote meeuw wil wat 
Rond gaan vliegen

Flap Flap Flap, komt niet van de grond
FF rusten

Flap Flap Flap, met de vleugels
En hardlopen erbij

Ja hoor, de meeuw kan vliegen langs de duinenrij en weer terug

Vliegen
Dat gaat vlug
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Struinen langs het strand

In Nijkerk kan dat
Bij Hulckesteijn

Alleen zie je de overkant

Toch spreken we nog vaak
‘we gaan naar zee’

Zee is nu Randmeer
We doen het er maar mee
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Elke avond een ander rondje 
Nijkerk…

Gea Grotenhuis

Voor mijn werk kom ik veel bij oudere mensen thuis. Vandaag ga ik naar 
wat blijkt een oud Nijkerkse, een dame van 83. 

“Mijn geheugen is niet zo goed meer, dat baart mij wel zorgen, maar van 
vroeger weet ik nog alles...” 
Ik neem de aangeboden kop koffie aan en ik ga er eens voor zitten. “Waar 
bent u opgegroeid?” vraag ik.
“Ik ben op mijn vierde in de Groenestraat komen wonen en op mijn 24e ben 
ik vanuit mijn ouderlijk huis getrouwd. Vervolgens zijn mijn man en ik in de 
Holkerstraat gaan wonen tegenover de katholieke kerk,” vertelt ze.
“Wat leuk,” zeg ik. “Daar ben ik ook opgegroeid!” 
Er volgt een heel scala van namen van families die daar in de jaren 50 
woonden, die  zelfs mij, met een leeftijdsverschil van bijna 50 jaar, ook nog 
wat zeggen.

“Dan zag je op zondagochtend de nonnen met kappen, om half 8 richting 
de kerk gaan,” vervolgt ze. “Mooi gezicht was dat. Mijn vader zat op de boot, 
mijn hele familie had een boot. Maar op een gegeven moment koos mijn 
vader ervoor om de boot te verkopen en een grote vrachtwagen te kopen. Hij 
begon zo de goederen te transporteren. Hij had zijn eigen transsportbedrijf, 
maar toen kwamen de Duitsers en zo werd de vrachtwagen afgepakt.  
Weet je, toen ik nog een klein meisje was en dat was in de jaren ‘40, 
woonden we tegenover St. Jozef. En ‘s avonds als het  donker was, dan was 
het echt donker. Er waren toen nog van die gaslantaarns die aangestoken 
moesten worden, maar dat gaf niet zoveel licht als de straatverlichting 
van nu. Het was vlak voor de kerst en er lag sneeuw. Ik was met mijn 
vriendinnetjes uit de straat buiten en we waren elkaar een beetje aan het 
opstoken of iemand bij St. Jozef aan durfde te bellen om te vragen of ze het 
kindje in het kribje mochten zien. Wij waren protestant dus dat was heel 
bijzonder. Niemand durfde dat maar ik zei dat ik dat wel durfde. 
Voor St. Jozef stond een groot hek dat kraakte als je hem opdeed. In het 
donker slopen we naar de grote deur. Ik belde aan. Het duurde lang voordat 
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er iemand kwam, en met knikkende knieën stonden wij daar, want dit was zo 
spannend. 
Daar ging de deur open en een non met kap keek door de kier naar buiten. 
‘Goedenavond,’ zei ik, ‘Mogen wij misschien het kindje in het kribje zien?’ 
Nou dat mocht. Voorzichtig en bedeesd stapten we naar binnen. Daar 
was het vrij donker en het rook er vreemd, naar kaarsen denk ik nu. We 
mochten de trap op en boven hoorden wij de nonnen bidden. Wij gingen een 
kamer binnen en daar stond het kribje met de Heere er in. Nadat we een 
versje gezongen en de situatie eens goed bekeken hadden, moesten we maar 
weer naar huis.” 
Wat een heerlijk verhaal, denk ik en ik wil eigenlijk nog wel meer horen.

“Elke avond neem ik een andere route,” gaat mevrouw verder. “Dan lig ik in 
mijn bed en dan denk ik: vandaag ga ik naar zee. Ik loop de Groenestraat 
uit, kom ik op het Verlaat, langs de koeienmarkt de Kolk over, waar ik op 
school zat, naar de haven, langs De Boer (daar vervoerde mijn vader vroeger 
houten kisten voor met de boot naar Amsterdam), langs de rietkragen 
naar de zee.” En ze noemt alle namen van de families die vlakbij de zeedijk 
woonden.
“En soms trek ik mijn schaatsen aan en doe ik een rondje op de haven,” en 
ze lacht. “Wat een gek mens ben ik hè?”
“Gek mens?” denk ik, “heerlijk mens, wat een prachtige verhalen, u zou een 
aanwinst zijn voor Museum Oud Nijkerk.” 
“Ja zou je denken?” zegt mevrouw stralend. “Ik heb mij laten inschrijven 
voor St. Jozef, terug naar mijn roots, dat lijkt mij wel leuk.” 
“Dat lijkt mij een heel goed plan en dan vertelt u daar het spannende 
verhaal van de Heere in en kribje en de nonnen, dat kennen ze daar vast 
niet.”
“Wat ben ik toch een gek mens hè, van nu weet ik niets meer, maar van 
vroeger alles in detail.”
“Koester deze mooie herinneringen, want die pakt niemand meer van u af.”

Elke avond een ander rondje Nijkerk... In Nijkerk kan dat!
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Over de inzenders

Leendert de Boer
Ik woon 47 jaar in Nijkerk. Mijn eerste boek kwam in 2008 uit, 
het heet: ‘Zeven kinderen en een orgel’. Mijn tweede boek heet: 
‘Landschapsjuwelen’. Mijn derde boekje heet: ‘Nijkerk. Een 
cultuurhistorische fietstocht’, en het vierde ‘De Over-Veluwe’ over 
de cultuurhistorie van het noorden van de Gelderse Vallei. Ik 
schrijf regelmatig artikelen in het kwartaalblad van het IVN van 
Nijkerk over bijzondere natuur. Heel vaak zijn dat verhalen over de 
natuur in mijn eigen tuin, zoals ijsvogeltjes, eekhoorntjes en egels. 
Verhalen schrijf ik voor mijn eigen plezier.

Patrick Burgers
45 jaar. Docent, adviseur. Woonplaats Hoevelaken, vanaf 1982. 
Sinds kort weer terug in Hoevelaken na een tijd elders gewoond 
te hebben. Ik schrijf ondermeer gastcolumns in Nijkerk Nu (2017). 
2016: Trouw online, diverse proza. Recent 2017: ‘Cyberaandacht’, 
niet gepubliceerd. ‘Alfabetsoep’, Nijkerk Nu. Facebook Inwoners 
van Hoevelaken over Halloween.

Gea Grotenhuis
Ik ben 38 jaar oud en woon mijn hele leven al in Nijkerk. Mijn 
familie is ook een echte oude Nijkerkse. Vanwege mijn baan in 
de zorg ken en spreek ik veel oude Nijkerkers. Ik geniet van alle 
verhalen die ik hoor. Naast mijn eigen Facebookpagina op mijn 
blog “Thuis by G.G.” heb ik nog nooit eerder iets gepubliceerd.

Piet Helmus
Woonplaats: Nijkerk. Ik heb een drietal boeken geschreven: ‘Voor 
en achter’, ‘Goed Volk’ en ‘Noordhorn vanaf de schamel’. Daarna 
één boek samen met een aantal andere auteurs, ‘Van bezetting tot 
bevrijding’. Ik publiceer maandelijks ook een historisch artikel in 
een maandblad. Bovendien was ik in de plaats Zuidhorn waar ik 
eerder – tot december 2013 – woonde, actief in het onderzoek naar 
en publicatie van historische regionale feiten en gebeurtenissen.
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Ine Hofsink
Ik ben geboren in de stad Groningen. Woon sinds 1983 in Nijkerk. 
Op mijn 18de ben ik in de verpleging gegaan. Ik heb in het 
ziekenhuis gewerkt, op de ambulance, in het hospice en nu sinds 
20 jaar in de wijkverpleging. Om mijn hoofd ‘leeg’ te maken schrijf 
ik graag stukjes en gedichtjes over wat ik mee maak. Als een soort 
bezinningsmoment. Ieder mens en elke situatie is uniek, en ik mag 
even meekijken. Soms doe ik mee aan een wedstrijd en soms win 
ik wat. En dat is leuk, zoals nu ook met ‘heel Nijkerk schrijft’.

Geke Hoolsema-Bolks
Ik ben geboren in 1958 in Enschede. Samen met mijn man woon 
ik al 21 jaar in Nijkerk. Ik ben moeder van vier nu volwassen 
kinderen en oma van twee kleinzoons. Schrijven is altijd een 
hobby van me geweest. Ook schilder ik graag. Mijn verhaaltjes 
gaan over kleine, alledaagse dingen. Ik stuur ze vaak op naar het 
Nederlands Dagblad. Ik heb inmiddels drie boekjes geschreven en 
ze zelf geïllustreerd. Ze zijn uitgegeven bij Uitgeverij Boekscout in 
Soest. De titels zijn: ‘Tassen vol geluk’, ‘Een paraplu van liefde’ en 
‘Een rugzak met dromen’. 

Harriët Horlings
Woonplaats: Nijkerk, 29 jaar. Schrijven doe ik al lang, ik heb een 
schrift vol experimenten:); korte verhalen en gedichten. Het enige 
verhaal dat eerder van mij gepubliceerd werd heet ‘Liefde laat 
leven’, verschenen in een uitgave van Pink Ribbon ‘Door het lint’.

Belinda van der Horst
Ik woon sinds 1980 in Nijkerk. Sinds 1987 werk ik als freelance 
correspondente bij nieuwsblad De Stad Nijkerk.

Bert Jurling 
Geboren in Utrecht, 1959. Ik woon sinds 1986 in Nijkerk. Ik begon 
mijn loopbaan als leraar in het basis- en voortgezet onderwijs. Als 
Neerlandicus ben ik tegenwoordig verbonden aan de Hogeschool 
Utrecht, geef colleges en begeleid studenten. Ik publiceer verhalen 
en gedichten. Sinds 2017 ben ik Stadsdichter van Nijkerk. Twee 
van mijn bekendste publicaties zijn: ‘Menselijk Bedrijf, van 
werkplaats tot eeuwigheid’ (2012) en ‘Het Grote Boek’, Een 
Sinterklaasverhaal voor volwassenen (2015). De foto van de brug is 
gemaakt door Jacinta Worst.
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Bart Kamphuis
Vanaf mijn 7e jaar woon ik in Nijkerk. Ik heb instructieboekjes 
geschreven. ‘Basiszeilen’, ‘Motormanoeuvreren’, en ‘Zeilen in de 
zon’. In deze boekjes leg ik manoeuvres uit op het gebied van zeilen 
met een kajuitzeiljacht. In mijn werk gebruik ik veel tekeningen ter 
illustratie. Daarnaast maak ik tekeningen voor het verenigingsblad 
van zeilvereniging De Zuidwal.

Maartje Koopman 
Woonplaats: Nijkerk, sinds 30 jaar, hiervoor Nijkerkerveen. Ik heb 
een keer eerder iets gepubliceerd, in een Meander-boekje. 

Kunstenaars KC De Brink 
Samenstellers beeldverhaal: Marianne Nijzink, 
Dascha Sekeris, Marco van der Wielen, Dieke 
Buitink. Allemaal wonen wij in Nijkerk: Dascha 
al sinds 1972, Marianne sinds 1975, Dieke is er 
geboren en getogen, Marco woont het kortst in 
Nijkerk maar al wel vanaf 2005. Marco publiceert 
maandelijks in de KicXstart met de strip NUL CC. 
En heeft in een Rotterdams huis aan huisblad de 
strip Sjaak Blaak gemaakt. Dascha, Marianne en 
Dieke hebben individueel nog niets gepubliceerd. 
Wel hebben zij namens Kreativiteitscentrum ‘de 
Brink’ artikelen in de krant, de cursusfolder en op 
de website/facebook geschreven.

Annie Lausberg-Pater
Ik woon sinds 2008 in Nijkerk. Als kind schreef ik graag verhalen. 
Heel soms las een goede vriendin een verhaal, maar meestal 
verdwenen ze in de la en daarna bij het oud papier. Tegenwoordig 
schrijf ik veel offerte- en advertentie teksten voor mijn werk. Een 
verhaal schrijven en zien waar het verhaal je mee naar toe neemt, 
dat was iets uit een grijs verleden. ‘Heel Nijkerk Schrijft’, deed mij 
denken aan de verhalen die ik als kind schreef. Het voelde vreemd, 
maar gelijk ook leuk en spannend om sinds lange tijd een verhaal 
te schrijven. Nog leuker is dat dit mijn eerste gepubliceerde verhaal 
wordt. 
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Esther Mazereeuw
Ik woon in Nijkerk, al 41 jaar (mijn hele leven). Schrijven is voor 
mij als ademen en voelt als een ultieme vorm van ontspanning. 
Ik schrijf graag over alledaagse gebeurtenissen, maar ook het 
schrijven van gedichten is een hobby van me. In het verleden heb 
ik teksten voor de nabestaanden van overledenen geschreven, 
zodat zij deze konden voordragen tijdens de uitvaart. Daarnaast 
help ik anderen met sollicitatiebrieven, cv’s en het aanschrijven 
van diverse instanties bij misstanden. Een enkele keer is er 
wel eens een financieel artikel (ZZP jaarboek), een column (De 
Telegraaf; De huismus) of een gedicht (op internet: ‘Net niet’) van 
mij gepubliceerd.

Loek Meijer
Woonplaats: stadsdeel Nijkerk sinds juli 1998. Publicaties: ‘Teken 
van leven’, gedichten (1967), ‘De dansende meisjes’, een novelle 
(1985) ‘Anders toch tamelijk gewoon’, korte verhalen (1996). 
Zie voorts: www.pengaarde.nl. 

Katja van Meurs
Ik ben opgegroeid in Nijkerkerveen (1982 t/m 2010) en woon nu 
in Nijkerk sinds 2011. Schrijven is zeker een hobby van me! Ik 
heb een cursus ‘Creatief schrijven’ gedaan en werk aan een aantal 
boekideeën van me. Ik heb een vaste column in het ledenblad 
‘Prikkels’ van de PDSB (belangenvereniging voor patiënten met 
het prikkelbaar darmsyndroom) en er is een column van mij 
gepubliceerd op de site van ‘Praten over Verlies.’ Ik ben lid van het 
‘Schrijven magazine’, wat me altijd inspiratie geeft, en ben lid van 
de Roodbeen boekenclub in Nijkerk. Ik lees dan ook heel graag en 
kom regelmatig in de bibliotheek!

Marloes Migchelsen
Ik woon sinds een jaar met heel veel plezier met mijn man en drie 
kinderen in een klein nieuwbouwhofje in Nijkerkerveen. Ik heb 
eigenlijk nog nooit serieus geschreven. Voor mijn werk stel ik twee-
maandelijks een nieuwsbrief samen waarin ik stukjes schrijf. Af 
en toe schrijf ik een gedichtje en daar is het tot nu toe bij gebleven. 
Lezen doe ik graag en veel van thrillers tot poëzie.
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Gerda Roeten 
Ik woon sinds 1971 in Nijkerk. Ik ben journalist en heb vele jaren 
voor De Stad Nijkerk en het katern Bedrijven Nijkerk geschreven. 
Titels van mijn boeken zijn: ‘Door de ogen van een vrouw’, ‘De 
gouden armband’, ‘Verwoorden = verwerken’ (gedichten) en ‘Met 
een knipoog’ (een bundel verhaaltjes die in De Stad Nijkerk hebben 
gestaan toen mijn kinderen klein waren). De bundel ‘Opvoeden 
met geloof, hoop en hééél vééél liefde’ bevat teksten die ik schreef 
voor het Parochieblad Bussum. 

Jan Willem Sammels
Ik woon in Hoevelaken sinds 1962. Ik heb een blog, fanatiek 
ondersteund door mijn dochters, typen en correctie: 
hetverhaalvandeweek@blogspot.nl. Er staan nu 40 verhalen op 
over van alles en nog wat. Wilt u, als aanvulling op mijn verhaal, 
bij voorbeeld een vrolijke confrontatie lezen tussen een autochtoon 
en de import, ga dan naar mijn blog, datum: 13-2-17.

Nel Schoon en Diny Evers
Nel: ik woon – op vijf jaar na – al mijn hele leven in Nijkerk. Ik 
schreef ooit het boekje ‘Eindje Om’ met korte wandelingen in 
Nijkerk. Verder schrijf ik af en toe bijdragen voor ‘Vrogger’, het 
blad van Museum Nijkerk. Diny: ik woon in Hoevelaken sinds 
1999, geboren in Nijkerk. 
Diny en Nel waren tot 1982 buurmeisjes en zien elkaar sindsdien 
slechts een keer per jaar. Al drie jaar geleden namen we ons voor 
om een correspondentie op te zetten. Dankzij dit project is het 
echt gebeurd.  Allebei schrijven we in het dagelijks leven vooral 
zakelijke teksten.

Anneke Spijker
Ik ben geboren in Nijkerk. Met een onderbreking van 13 jaar 
vertoeven in Amsterdam woon ik hier (69-13) 56 jaar. Ik heb nooit 
iets gepubliceerd, maar dagelijks hou ik een dagboek bij, en tijdens 
lange reizen deel ik reisverslagen met vrienden en familie.
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Bedankt!

Dit boek is samengesteld in het jubileumjaar van de bibliotheek in Nijkerk. 
In 2017 vieren we 155 jaar bibliotheekwerk in de gemeente Nijkerk. 
Het boek bevat korte verhalen, columns, herinneringen, gedichten en 
beeldverhalen van inwoners van Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Bij 
elkaar vergaard door een team van medewerkers en vrijwilligers. 
Bibliotheek Nijkerk is zeer erkentelijk aan iedereen die heeft meegewerkt en 
bijgedragen aan dit boek. Hartelijk dank voor dit fijne jubileumcadeau aan 
ons, onze leden en alle inwoners van de gemeente Nijkerk.

Redactie:
Wethouder Marly Klein-Schuurs, Gemeente Nijkerk
Marina Lanting, Boekhandel Roodbeen
Bert Jurling, docent en stadsdichter Nijkerk
Arie Kok, auteur, uitgever en schrijfdocent
Ineke van Oort, Bibliotheek Nijkerk 

Advies en tekstbegeleiding:
Ineke Zuidhof, auteur, redacteur en videomaker

Advies en workshops:
Annie Lausberg, Volksuniversiteit Nijkerk
Docent Schrijftechniek Arie Kok, studio Momik 
Docent Wilma Poolen, Love to write
Docent Bert Jurling, stadsdichter Nijkerk
Merit Roodbeen, Nabij Producties

Organisatie:
Bibliotheken Gemeente Nijkerk: Nel Schoon, Roel Zuidhof
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