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Banden Nijkerk en Schenectady weer
aangehaald
dinsdag 22 september 2009 11:42
NIJKERK/SCHENECTADY - Donderdag zijn 32 Nijkerkers vertrokken naar
de Amerikaanse zusterstad Shcenectady vlakbij New York. Dit jaar is een
speciaal jaar, het staat in het teken van het 400 jaar bestaan. 400 jaar
geleden is de huidige New York State ontdekt. Door deze ontdekking van
dit deel van Amerika door Henry Hudson, in opdracht van de VOC, is er
een sterke band ontstaan tussen Amerika en Nederland. Deze band is
voor de stad Schenectady vooral met Nijkerk sterk omdat de Nijkerker,
Arendt van Curler, deze stad gesticht heeft. In 1909, tijdens de viering van
het 300 jarige bestaan is er ter ere van Arendt van Curler zowel in Nijkerk
als in Scheneactady een bronzen plaat geplaatst.
De basis voor de jaarlijkse uitwisseling is gelegd door Goos Terschegget
met zijn solotocht in 1984 over de Atlantische Oceaan in zijn schip de
“Ostar". Hij wilde hiermee de weg volgen van Arendt van Curler naar het
Nieuwe Land en de stad bezoeken, die Arendt van Curler gesticht heeft.
Om het 400 jarige bestaan van de ontdekking van dit deel van Amerika te
vieren is bij de uitwisseling dit jaar van de jeugd van Schenectady naar
Nijkerk op 13 juli de bronzen plaat in de Grote Kerk opnieuw gehuldigd.
Een zelfde huldiging heeft afgelopen zondag in Schenectady
plaatsgevonden bij de Bronzen Plaat in het Stockade District in
Schenectady. De bijeenkomst werd namens de Schenectady-Nijkerk
Council geopend door Michael Brockbank, die ook in Nijkerk bij de
huldiging aanwezig was. De mayor (burgemeester) van Schenectady,
Brain Stratton richtte zich tot alle aanwezigen en verhaalde van de sterke
band tussen beide steden en de grote invloed, die de Hollanders in dit deel
van Amerika gehad hebben. Deze band moesten we allen in ere houden.
Edith Terschegget verhaalde namens de burgemeester G. D. Renkema en
de Stichting Nijkerk Schenectday over de wijze waarop deze band
ontstaan is en verder versterkt. Mayor Stratton en Goos Terschegget
onthulden gezamenlijk de Bronzen Plaat.
De bijeenkomst gaf duidelijk de band weer die tussen Nijkerk en
Schenectady, het verre Amerika, bestaat. Bij deze gelegenheden blijkt
Schenectady een deel van Nijkerk te zijn en Nijkerk een deel van
Schenectady. Tenslotte zijn Nijkerkers ereburgers van Schenectady.
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