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Nijkerk en Schenectady vieren 400 jaar
band Nederland en New York
woensdag 16 september 2009 10:36
NIJKERK/SCHENECTADY - In 1609 trad Henry Hudson in dienst van de
V.O.C. om een noordelijke passage naar China te vinden. Deze
Engelsman, op weg naar Nova Zembla, kwam uiteindelijk met zijn schip
"De Halve Maen" (80 ton, 18 koppen) terecht voor de kust van NoordAmerika. De geschiedenis verbond zijn naam aan een rivier, een baai en
een zeestraat.
Kiliaen van Rensselaer, één van de oprichters van de West Indische
Compagnie, kocht een groot stuk grond ten westen van de Hudson rivier
in de buurt van Fort Oranje, het huidige Albany. Hij kocht het van de
"Mahycans en Maquaas". In 1637 vroeg hij zijn neef Arendt van Curler om
hem te assisteren op zijn uitgebreide bezitting "Rensselaerswijck". Van
Curler was een telg uit een belangrijk geslacht in Nijkerk. Het
gouvernement daar gaf hem het recht een groot gebied ten noorden van
Fort Oranje te koloniseren. In 1662 stichtte hij aan de rivier de Mohawk
een nederzetting, die we nu kennen als de stad Schenectady. De
Nijkerker Arendt van Curler is de reden van de directe band tussen Nijkerk
en Schenectady is ontstaan en er nog steeds is.
Vanaf 1984 vindt er tussen de steden Nijkerk en Schenectady een
regelmatige uitwisseling plaats van groepen jongeren en volwassenen. Het
bezoek bestaat uit een verblijf in Schenectady waarbij men bij
gastgezinnen is ondergebracht. Op deze manier kan men op een heel
bijzondere en directe manier kennis maken met het leven en de
gewoonten van de Amerikanen. In de reis is meestal een bezoek aan the
Big Apple, New York opgenomen.
Begin juli vond er een uitwisseling plaats van een groep van 10 jongeren
van Schenectady naar Nijkerk. Hiervoor is toen een uitgebreid programma
gemaakt. In de periode van 17 september tot 1 oktober 2009, gaat een
groep van 32 volwassenen vanuit Nijkerk gedurende twee weken naar
deze Amerikaanse stad.
Het is dus nu de beurt aan een groep Nijkerkers de oceaan over te
steken, niet per zeilboot maar met het vliegtuig. Het programma van dit
jaar staat in het teken van de 400 jarige oude band tussen Nederland en
New York en de ontdekking van de rivier de Hudson. In 1609 is deze rivier
ontdekt door de Engelse kapitein Henry Hudson in dienst van de
Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC). Daarmee werd de basis
gelegd voor de kolonie Nieuw Nederland.
Deze reis biedt de kans om kennis te maken met een interessant stukje
Amerika. Schenectady ligt midden in een gebied met veel natuurschoon.
In deze periode, die de Indian Summer wordt genoemd, hebben de
bomen schitterende herfstkleuren en is de temperatuur doorgaans
bijzonder aangenaam.
Het programma heeft een aantal belangrijke hoogtepunten. Een
kennismaking met “Mayor" Stratton, de burgermeester van Schenectady,
het onthullen van een plaquette van Arendt Van Curler en een bezoek aan
West Point. Het programma houdt ook een bezoek in aan de “Half Moon"
ofwel de replica van de “Halve Maen", het beroemde schip van waarmee
Henry Hudson de Atlantische oceaan overstak om Nieuw Nederland te
ontdekken. De laatste drie dagen van het bezoek zullen in New York City
doorgebracht worden, een bezoek dus aan “The Big Apple". In New York
City is nog veel van de geschiedenis, de aanwezigheid van de
Nederlanders, terug te vinden.
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