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StraatReünie Johan van Andelstraat 
Hela! Deze kopregel stond toch ook in de vorige uigave van de Zuilense 
Nieuwsbode? Vergissing zeker? Nee hoor, we willen u alleen even wijzen op 
de prachtige reacties die we op de vorige uitgave kregen, (in de hoop dat ze u 
tot voorbeeld strekken, dat wel natuurlijk). 
Al snel na de verzending kwam een enthousiaste reactie binnen van mevrouw Huisman: 
ze komt naar de reünie, dat is wel zeker… Dus mailde ik haar met het verzoek om haar 
herinneringen aan de straat eens op te halen en ons toe te sturen. Zij ging aan de slag en 
ik moet zeggen, met mooie verhalen. Over mevrouw Schaperdoth die een papegaai had 
die ‘Ouwe taaie’ kon zingen (en dat werd dus ook de bijnaam van de bezitster), de 
alleenstaande moeder die haar zoontje met zijn nieuwe matrozenpakje een tijdlang in de 
deuropening plaatste, zodat de hele straat op de hoogte was van zijn nieuwe kleren. 
Mevrouw Huisman had ook nog een straatfotograaf-foto, dus… hartelijk dank. 
(Maar wie weet nou hoe de buurtvereniging van de Johan van Andelstraat heette???) 
 
 

‘Dit is toch wel een hele leuke foto in de Johan van Andelstraat! Gemaakt in 1947 door een 
straatfotograaf. Je ziet Janny Huisman met haar kleine broertje Peter. Ik zoek verder!’ 

 

 

Foutje, bedankt! 
In de vorige aflevering van de 
Zuilense Nieuwsbode deden we 
melding van de aankomende 
tentoonstelling Vondsten uit de 
Vecht, die in de maanden 
november, december en januari 
in het Museum van Zuilen te 
bewonderen is. 
Deze tentoonstelling wordt niet, 
zoals abuisievelijk vermeld 
werd, door de provincies 
Utrecht en Noord-Holland 
samengesteld, maar door het 
Waterschap en Waternet! 
Excuus. (Maar doet natuurlijk 
niets af aan het feit dat het een 
verzorgde en bezienswaardige 
tentoonstelling is!) 
 

 
. 

Ook gevonden in de Vecht: helm 
van het Nederlandse leger 
 

Burgemeester 
Norbruis weer aan 

het werk 
 
 

Juist naar aanleiding van de 
tentoonstelling Vondsten uit de 
Vecht zijn we de eerste 
voorbereidingen aan het 
treffen. Dat is te zien. De grote 
luchtfoto van Werkspoor, die 
om de biechtstoel uit de St.-
Ludgeruskerk stond, is 

weggehaald en ook directeur 
van Zwet, achter een bureau uit 
de kantoren van Werkspoor, is 
met pensioen gestuurd. 
Burgemeester Norbruis nam 
zijn oude plek weer in en u kunt 
dus weer versteld staan van het 
resultaat van onze grote 
Zuilense kunstenaar Cees 
Achterberg. 
 

 
 

Terug van lange tijd weggeweest: 
O. Norbruis achter zijn bureau 
 

Nieuwe aanwinsten 
En wéér werden we de 
afgelopen periode blij gemaakt 
met nieuwe aanwinsten voor de 
collectie. Tientallen foto’s, van 
Werkspoor, Demka (dit keer 
vooral veel van de protesten 
naar aanleiding van de 
voorgenomen sluiting van de 
fabriek) en verschillende leg-
penningen. Onder andere twee 
van Werkspoor. Van die te 
naam gestelde penningen 
hebben we nu 29 exemplaren. 
In de wetenschap dat ze werden 

uitgereikt bij 25 dienstjaren, 
kijken we bij het zien van deze 
legpenningen dus naar het 
resultaat van maar liefst 725 
manjaren! 
Ook heel welkom waren de 
uitbreidingen die de Demka-
fabrieken betroffen. Kregen we 
van de heer Verkuil al de stalen 
legpenning van zijn grootvader, 
mevrouw Meerveld bracht naast 
een groot aantal foto’s en knipsels 
ook de poster die gemaakt werd 
ter gelegenheid van de 
theatervoorstelling over Demka 
die het Stuttheater maakte. Al die 
jaren bewaard, en nu in het 
Museum van Zuilen gekoesterd.  
 

 
 

De heer Verkuil met de stalen 
legpenning van zijn grootvader.’ 
 

Komt overigens heel mooi uit, na 
de tentoonstelling Vondsten uit 
de Vecht haasten we ons met de 
tentoonstelling over de Demka-
fabrieken! We hebben dankzij 
vele schenkingen al heel wat 
materiaal van die fabriek. Maar, 

we houden ons natuurlijk 
aanbevolen! Mocht u nog in het 
bezit zijn van iets speciaals uit de 
Demka-historie? 
 

 

Het Stuttheater bracht de 
voorstelling Sporen van Staal. 
Mevrouw Meerveld bewaarde de 
poster die werd uitgegeven t.g.v. de 
videodocumentaire 

 
 
 
 

Onze acties op 
internet 

Als u meer van ons wilt 
zien: site: 

www.museumvanzuilen.nl, 
Facebook: 

https://www.facebook.com
/pages/Museum-van-

Zuilen/224105350991481 
en/of Twitter. Ook 

schrijven we iedere week 
een stukje historie op de 
site www.zoiszuilen.nl 

http://www.museumvanzuilen.nl/
https://www.facebook.com/pages/Museum-van-Zuilen/224105350991481
https://www.facebook.com/pages/Museum-van-Zuilen/224105350991481
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http://www.zoiszuilen.nl/

