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1 mei StraatReünie St.-Willibrordusstraat 
Op de Dag van de Arbeid werken we bij het Museum van Zuilen gewoon 
door. We nodigen dan de (oud)bewoners van de St.-Willibrordusstraat 
van 14 tot 17 uur uit om in het Museum van Zuilen herinneringen op te 
halen aan toen en/of kennis te maken met de huidige bewoners. 
Uiteraard hebben we ook nu weer een boekje samengesteld met de geschiedenis van 
de straat. Nogal een rijke geschiedenis voor zo’n relatief korte straat. Maar wat wil je, 
er staan/stonden dan ook nog wel een aantal gebouwen die van belang zijn/waren 
voor de geschiedenis van Zuilen. 
Wat te denken van het klooster, het Pastoor Schiltehuis, de Fröbelschool, de 
Naaischool, het gebouw van de verkenners, het Wit-Gele-Kruisgebouw? En dan 
hebben we het nog niet eens over de winkels! 
Het sigarenwinkeltje t’ Hoekje (zo stond het op de ruit), de groentenwinkel van 
Saveur kende iedereen natuurlijk, ook de melkwinkel (die uitgroeide tot een mini-
AH) van de heer en mevrouw van Schaik (en hun kinderen!) kon bogen op grote 
bekendheid in de straat. Het komt allemaal langs in het boekje dat we maakten voor 
de St.-Willibrordusstraat.            De heer en mevrouw van Schaik vullen de melkbus 
 

Het klooster 
De zusters die les gaven op 
verschillende r.k.-scholen in 
Zuilen waren gehuisvest in het 
klooster op de hoek van de St.-
Ludgerusstraat en de St.-
Willibrordusstraat. 
 

 

Net als de kerk, was ook het 
klooster een ontwerp van Wolther 
te Riele 
 

De Naaischool 
Bij ‘de verschillende scholen’ 
hoorde ook de Naaischool (van 
zuster Joachima) 
 

 

Leerlingen van de Naaischool 
kregen les in allerhande vakken die 
met het maken van kleding van 
doen hadden. 

 

Het Pastoor Schiltehuis 
Grotendeels gebouwd met de 
bijdrage die pastoor G.B.W. 
Schilte in zijn testament had 
vastgelegd: f 35.000. Maar wát 
een succes. Persoonlijk denk ik 
dat iedere inwoner van Zuilen 
wel een keertje dit gebouw aan 
de binnenkant gezien heeft. 
Hier werden de kinderdiensten 
van de St.-Ludgeruskerk gehou-
en, maar op zaterdagmiddag 

ook films voor kinderen 
vertoond. De figuurzaagclub 
had op de zolder zijn onder-
komen, de bibliotheek, de 
jaarmarkt van de Zuilense 
Handels Vereniging, in de 
Tweede Wereldoorlog de 
Distributiedienst, enz. En in de 
jaren zeventig stond het bekend 
als het poppodium van Zuilen. 
Wie er allemaal niet op de 
planken van het Pastoor 
Schiltehuis stonden! Van Lou 
Bandy tot The Jugglers, van 
Willy Alberti tot The Jets, van 
The Golden Earrings tot Unit 
Gloria, echt van alles en 
iedereen was in het Pastoor 
Schiltehuis welkom! 
 

 

Het Pastoor Schiltehuis, bekend in 
heel Zuilen en omstreken 
 

De Fröbelschool 
Nog een gebouw van architect 
Wolther te Riele was de 
Fröbelschool, waar de 
leerlingetjes van 4 tot 6 jaar 
werden voorbereid op ‘de grote 
school’. Ook hier waren de 
zusters uit het klooster actief, 
maar ook burger-leerkrachten 
gaven op deze ‘kakschool’ les. 
(Deze term werd gebruikt door 
de leerlingen van ‘de grote 
school’, niet door de leer-
lingetjes van de Fröbelschool 

zelf natuurlijk.)  
 

 
 

De Fröbelschool in nieuwstaat. Later 
maakt smederij van Leusden uit de 
Voltastraat nog andere hekken om de 
tuin van de school 
 

De Stins 
Dat was een minder bekend 
gebouwtje in deze straat. Het was 
het onderkomen van de 
verkenners. Het gebouw werd op 
1 mei 1938 ingewijd door pastoor 
W. van Albach. Vele versieringen 
waren het ontwerp van de heer G. 
van ’t Hout (die trouwens ook die 
muurschilderingen in het Pastoor 
Schiltehuis heeft aangebracht). 
 

 
 

De inwijding door de pastoor werd 
vastgelegd vanuit het Pastoor 
Schiltehuis 
 

Nieuwe aanwinsten 
Deze maand konden we weer 
bijzondere stukken toevoegen aan 
de collectie. Meest markant was 
de klok die we kregen van 
mevrouw Gulitz. Zij lag als baby 
van 4 maanden in de 

kinderwagen van de woning Van 
Hoornekade 63bis, toen op 23 
september 1944 een Engelse 
piloot enkele bommen liet vallen, 
om aan de Duitse jager die hem 
achterna zat te kunnen ontko-
men. De bedoeling was dat de 
bommen in het water in de mid-
denberm zouden vallen, maar er 
werden verschillende woning-en 
geraakt. Hierbij kwam de zoon 
van de familie Van der Woude om 
het leven. 
Omdat de pendule van de familie 
Gulitz door de klap op de grond 
terecht kwam, lag hij op de grond 
in de weg, zodat de kinderwagen 
met de kostbare inhoud niet naar 
beneden rolde! 
 

 
 

De klok die het leven redde van de 
baby Gulitz 
 

Op de valreep vandaag een 
gietmonster gekregen van de heer 
Verkuil. Werd bij Demka uit de 
gietpan geschept om in het 
laboratorium op kwaliteit 
gecontroleerd te worden 

 
  


