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Het Kruis komt terug!
Wie weet het nog? In 1999 
werden vragen gesteld over 
‘Het kruis’: waar stond het, 
waarom stond het daar, 
waarom is het nu weg en 
waar is het gebleven. Wie 
mijn eerste boek over Zui-
len heeft, weet er alles van. 
Op 16 april 1945 heeft een 
Engelse piloot een voer-
tuig gebombardeerd op de 
Amsterdamsestraatweg, bij 
de Zuilenselaan. De piloot 
dacht een Duits munitie-
transport onder vuur te 
hebben, maar het waren 
drie verzetsstrijders die 
de wapens van de laatste 
wapendropping naar een 
schuilplek brachten. Zij 
kwamen alle drie om het 
leven: J. Been, J. Altena en 
J. van Maurik. Hun namen 
werden gegraveerd in een 
(door Demka geleverd) 
plaatje speciaalstaal, dat 
vervolgens op een houten 
kruis werd gemaakt.

‘Het Kruis’ plaatste men op 
de plek des onheil: tussen 
de derde en vierde boom 
voorbij de Zuilense laan. 

Omdat er daar nog wel 
eens vernielingen werden 
aangericht (en het bij de 
aanleg van de aardgas-
leiding langs de Amster-
damsestraatweg in de weg 
stond) werd ‘Het Kruis’ 
geplaatst op de Algemene 
Begraafplaats Maarssen. 
Inderdaad in Maarssen, 
omdat na de annexatie de 
Zuilenselaan bij die ge-
meente hoorde.

Enige jaren geleden klopte 
de heer J. Snijders aan bij 
de gemeente Utrecht. Hij is 
voorzitter van de Nationale 
Federatieve Raad/Voor-
malig Verzet Nederland 
afdeling Utrecht en wilde 
erg graag dat ‘het Kruis’ 
weer teruggeplaatst zou 
worden, of in ieder geval 
op een plek dichter bij de 
rampplaats. Met mede-
werking van de gemeente 
Maarssen, het Wijkservice-
centrum Noordwest en de 
Werkgroep Directe Voor-
zieningen van de gemeente 
Utrecht is het nu zover dat 
we u kunnen uitnodigen 

Brandsein
Het is 15 april 5 jaar 
geleden dat door de heer 
Vossestein een oproep 
deed in het gastenboek van 
de site van www.zuilen.
net. Hij wilde graag weten 
of iemand hem kon helpen 
met de locatie van de foto. 

foto. Maar wat opviel was 
de lantaarn op de luifel: 
een grote lantaarn met de 
tekst BRANDSEIN.

De betekenis van het 
BRANDSEIN werd opge-
zocht: oproepen in het AD/
UN en het Stadsblad brach-
ten aan het licht dat op de 
locaties met een telefoon 
een bordje BRANDSEIN 
geplaatst werd. Zo wisten 
omwonenden waar ze in 
geval van brand terecht 
konden om de brandweer 
te (laten) bellen.

Het betreffende perceel 
staat midden in de ‘Oude 
Bouw’ (wordt tegenwoor-
dig ook wel aangeduid als 
de ‘De Lessepsbuurt’). Juist 

omdat deze wijk nu bijna 
gereed is van de groot-
schalige renovatie leek 
het een goed idee om zo’n 
oud straatbeeldelement 
weer terug te plaatsen op 
de desbetreffende luifel. 
Er is in opdracht  van de 
Werkgroep Directe Voor-
zieningen van de gemeente 
Utrecht een replica ge-
maakt en deze zal binnen-
kort worden onthuld. Zo-
dra bekend is wanneer de 
onthulling zal plaatsvinden 
en door wie deze gedaan 
wordt zal dit op de site van 
het museum vermeld wor-
den: www.museumvanZui-
len.nl. Houdt de site dus in 
de gaten!

om de onthulling van ‘Het 
Kruis’ op de Zuilenselaan, 
dicht bij de Amsterdam-
sestraatweg bij te wonen.

Op 9 april aanstaande – 
bijna 65 jaar na de beschie-

ting – wordt om 16.00 
uur door de Utrechtse 
burgemeester A. Wolfsen, 
samen met wethouder J. 
Verkroost van de gemeente 
Maarssen ‘Het Kruis’ op de 
nieuwe plek onthuld.

Dat kon: de foto was van 
zijn grootvader die voor 
zijn melkwinkel staat, met 
vrouw en kinderen. De 
plek was goed herkenbaar: 
hoek De Lessepsstraat en 
de Swammerdamstraat. 
Het was een mooie, oude 
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