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Nog meer Museum van Zuilen 
Vanaf vandaag is het Museum van Zuilen nog beter te 
volgen. Alle nieuwe ontwikkelingen van belang komen 
op de Museum van Zuilen facebook pagina. 
Onze site blijft natuurlijk gewoon te bezoeken. Facebook biedt 
meer gelegenheid (nog) sneller melding te doen van nieuwe 
aanwinsten. Zo vindt u op facebook de foto’s van de 
StraatReünies en kunnen we in thema-albums foto’s plaatsen 
van een actueel onderwerp. Het zal u niet verbazen dat op dit 
moment het album 200 jaar Amsterdamsestraatweg onze 
belangstelling heeft en de eerste tien foto’s geplaatst zijn. Elke 
week komen daar twee foto’s bij. 
Een voordeel voor u (en ons) is dat u bij de foto’s van 
interessante wetenswaardigheden kunt schrijven, en eventueel 
ook namen kunt zetten bij de personen die op de foto’s staan. Veel belangstelling tijdens StraatReünie St.-Win(l)fridusstraat 
 
Heeft u (g)een facebook 

account? 
Als u een account heeft kunt u 
‘vrienden zoeken’ en als u 
‘Museum van Zuilen’ invoert 
komt u ons vanzelf tegen. Geen 
facebook account? Ga naar 
http://www.facebook.com en 
voer uw gegevens in. Als u 
daarna klikt op ‘vrienden 
zoeken’ en u net als hierboven 
omschreven ons museum 
invoert, heeft u de komende tijd 
extra plezier van het Museum 
van Zuilen. Het kost u niets! 
 

200 jaar Amsterdamse-
straatweg 

Amsterdamsestraatweg 1904 
 

Het zit er nu toch echt aan te 
komen. Zaterdag 14 januari 
gaan we van start met het 
vieren van 200 jaar Amster-
damsestraatweg. 
Napoleon en zijn vaandeldrager 
arriveren om 12 uur bij het 
WijkserviceCentrum Noordwest 
waar zij de voor deze gele-
genheid ontworpen vlag aan 
burgemeester A. Wolfsen 
overhandigen. Na het hijsen 
van de vlag, onder het zingen 
van het ‘straatweglied’, 
verplaatst de stoet zich naar het 
Museum van Zuilen, waar de 
burgemeester de tentoon-
stelling 200-jaar Amsterdam-
sestraatweg opent. Meer details 
volgen in de volgende Zuilense 

Nieuwsbode. 
 

Nieuwe aanwinsten 
We kregen al weer een uniek 
stuk: de dirigeerstok van de 
heer A. Sigterman, dirigent 
van het Zuilens Fanfarecorps 
van 1924 tot 1957. Uitgevoerd 
in zwart, met zilver en ivoor, 
was het een feest om mee te 
dirigeren dunkt ons. Hartelijk 
dank aan kleinzoon Sigterman. 
 

Extra feestelijk dirigeren met 
zo’n chique stok. 
 

Daar bleef het niet bij, naast 
foto’s – waaronder een serie 
opnames van Evert de Jongh, 
lid van de Toneelvereniging ’t 
Zand, tijdens optredens in het 
Pastoor Schiltehuis – en 
verhalen, werd ook een oude 
belofte ingevuld. De heer Boot 
bezocht ons museum al lang 
geleden: toen we in 2007 de 
winkel een week lang als 
museum hadden ingericht.  
In de kast met stukken van de 
Demka stalden we een doosje 
uit waarin een verpakking voor 
5 sigaren, een sigarettendoosje 
voor 10 sigaretten, samen met 
de bekende verzilverde 
sigarettenbeker verpakt zaten. 
De heer Boot wees ernaar, en 
vroeg me: ‘Die doosjes zijn 
natuurlijk leeg?’ Dat kon ik 
beamen. Daarop zei hij: ‘mijn 
vader werkte ook bij Demka, 
maar hij rookte niet!’ 

Mogelijk kwam het omdat mijn 
ogen toen zo begonnen te 
glimmen, dat hij me beloofde 
dat hij zijn doosje aan het 
museum zou schenken. Het 
heeft even geduurd, maar 2 
november stapte de heer Boot 
naar binnen. Naast de vele 
bescheiden als toegangsbewijs, 
consumptiebonnen, feestpro-
gramma, die bij de feeste-
lijkheden van ‘50 jaar Demka 
Staal’ horen, schonk hij ook het 
doosje met de bijzondere 
inhoud, 5 sigaren (met Demka-
sigarenbandje) en 10 sigaretten! 
 

Op de foto natuurlijk niet te 
zien, maar de doosjes zitten 
echt nog vol! 
 

Veel minder lang hoefde ik te 
wachten op de invulling van de 
belofte van mevrouw v.d. N. Zij 
kwam twee weken geleden 
vragen of ik voor het museum 
van Zuilen interesse had in het 
geschenk dat haar vader kreeg 
bij zijn 25-jarig jubileum bij 
Werkspoor. Hij was lasser en 
zijn collegae maakten een 
miniatuur lastrafo voor hem. 

Mevrouw v.d. N. stapte deze 
week naar binnen en sindsdien 
staat de lastrafo te pronken op 
de balie. 
Last but not… Vlak voor het ter 
perse gaan van dit nummer 
kwam de heer van Kooten ons 
nog even blij maken: hij bracht 
een door hem vervaardigd 
schaalmodel van de Oranjekerk, 
zoals die vroeger was. 

 

De Ned. Herv. Oranjekerk aan 
de Amsterdamsestraatweg 
gemaakt door C. van Kooten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

We hebben de Straat-
Reünie voor de Nico-
laas Sopingiusstraat 
moeten verplaatsen 
naar 18 december 
aanstaande. Verder 
blijft alles zoals in het 
verleden: Van 14 tot 15 
uur heten we u welkom 
met een drankje, om 15 
uur een kleine lezing 
en om 15.30 uur een 
rond-leiding langs de 
meest markante 
stukken in het Museum 
van Zuilen.

http://www.facebook.com/

