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ENIGE ECHTE BORSTELWINKEL VAN NEDERLAND AL RUIM 150 JAAR EEN BEGRIP  

‘Alsof de winkel nog van mijn ouders is’
DEVENTER - Zes jaar geleden 
stond Mirjam Nijbroek voor 
een moeilijke keus. Bleef de 
winkel bestaan of was dit het 
einde na een bestaan sinds 
1860? Een bestaan waarvoor 
haar familie zo lang zo hard 
heeft gewerkt. Een bestaan 
dat eigenlijk haar familie ís. 
De Kuiperij anno 1860 A. 
Nijbroek is de officiële naam 
van de winkel, maar onder 
bezoekers is de winkel beter 
bekend als de Borstelwinkel. 
En die bezoekers, die komen 
van ver, van over de hele 
wereld. Daarover verbaast 
Mirjam zich nog vaak. Het 
pand waar de winkel is 
gevestigd, Menstraat 7, is 
het pand waar Mirjam en 
haar broer zijn geboren en 
opgegroeid. Het is de oud-
ste particuliere winkel van 
Deventer en de enige echte 
borstelwinkel van Nederland. 

“Toen zes jaar geleden mijn 
moeder stierf besloot ik 
door te gaan met de winkel. 
Eigenlijk voelt het nog steeds 
alsof het de winkel van mijn 
ouders is en dat terwijl ik hier 
al zes jaar zelf sta. Ik ben hier 
opgegroeid en hielp als meis-
je al mijn vader in de winkel. 
Van hem heb ik geleerd dat 
je altijd uitgaat van waarvoor 
de klant de borstel nodig 
heeft. Het is zo leuk om te 
zien dat mijn dochter, die 
ook wel eens in de winkel 
helpt, dit weer heeft overge-
nomen van mij. Wij hebben 

hier meer dan 150 soorten 
borstels en bezems. Alleen 
geen tandenborstels, die 
hebben we niet.” 
Mirjam runt de winkel 
meestal alleen, maar tijdens 
het Dickens Festijn komt de 
familie weer samen in de 
winkel. “Dan helpt iedereen 
mee en dan staan we in his-
torische kleding in onze his-
torische winkel. Dat is echt 
zo leuk!” Net zoals de winkel 
nog geheel authentiek is, is 
de website dat ook. “De tek-
sten van de website van de 
winkel zijn afkomstig van de 
hand van mijn vader. Hij had 
alles op A4 vellen geschreven 
en aan elkaar geplakt. Ik heb 

alles uitgetypt en dat op de 
website geplaatst.”

Hoe het allemaal begon
Hoe lang deze winkel al 
bestaat? Mirjam: “Mijn 
overgrootvader, Hendrik 
Jan Nijbroek, heeft de zaak 
in 1860 opgericht, destijds 
onder de naam Nijbroek 
aan de Korte Bisschopstraat. 
Het startte allemaal met een 
fabriek en winkel: een kui-
penmakerij, haardoekweve-
rij, zeeftenmakerij en borstel-
makerij. In 1898 volgde een 
verhuizing naar de Menstraat 
met een fabriek aan de 
Bergstraat. Daar legde een 
brand, in de jaren ‘50 van de 

vorige eeuw, de werkplaats 
volledig plat, maar Nijbroek 
ging door. Vanaf nu zon-
der fabriek, maar wel met 
de kwaliteit van natuurpro-
ducten. 
“Klanten kiezen tegenwoor-
dig steeds vaker voor duurza-
me materialen. Dit zie je zowel 
bij jong als oud. Wij verko-
pen geen kunststof, alleen 
natuurproducten. Chinees 
geitenhaar is het zachtst, dus 
voor tere materialen is dit ide-
aal. Voor het echte schoon-
maakwerk hebben we andere 
haarsoorten, zoals zwijnen- of 

paardenhaar. In de win-
kel zijn, ook nu nog steeds, 
alleen borstels te vinden van 
dierlijk haar en plantenvezels. 
“Ik heb nog steeds dezelf-
de leveranciers als die mijn 
vader had. De borstels zijn 
van varkens-, paarden-, gei-
ten-, wildzwijn- en dassen-
haar. Daarnaast worden ook 
struisvogelveren en planten-
vezels gebruikt, zoals kokos, 
fiber, union en colombo. Wat 
je schoonmaakklus ook is, 
huishoudelijk of persoonlijk, 

hier vind je in elk geval het 
juiste product en heb je geen 
zin in schoonmaken…dan is 
het zeker leuk om eens een 
kijkje te komen nemen waar-
bij je echt even terug de tijd 
in gaat.”

De Borstelwinkel is gevestigd 
aan Menstraat 7 te Deventer. 
De winkel is elke zaterdag 
geopend, maar kijk voor een 
bezoekje even op de website 
om er zeker van te zijn dat de 
winkel open is.

Website: www.deventerborstelwinkel.nl, e-mail: mirjam@deventerborstelwinkel.nl,  
telefoon: 0570-612780, b.g.g. 0570-654630.


