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Museum van Zuilen had een drukke maand 
De maand mei begon goed. Al op 1 mei was het raak: de StraatReünie van 
de Van Egmontkade (wij gaan voor de ‘t’). Het werd een gezellige reünie 
met weer veel dankbare gasten. Dus gaan we door. 
De De Bazelstraat staat op het programma voor 5 juni aanstaande. Dankzij de vele 
verhalen die L. van den Heuvel optekende, compleet met foto’s, hebben we weer een 
zeer leesbaar boekje over de geschiedenis van de straat kunnen maken. 
De StraatReünie is van 14 tot 17 uur in het Museum van Zuilen. Van 14 tot 15 uur heten 
we u welkom met een drankje, om 15 uur een kleine lezing en om 15.30 uur een 
rondleiding langs de meest markante stukken in het Museum van Zuilen. 

 Leen van den Heuvel in een ‘leenauto’ 

 

Vergeten stukje 
Daalseweg 

Tijdens het ‘Bevrijdingsbal’ 
op 5 mei bij het Vorstelijk 
Complex sprak de heer H. 
Hoogenboom me aan, ‘weet 
jij van dat stukje Daalseweg 
daar, aan de Huis te Zuylen-
laan?’ Nee dus, daar wist ik 
niets van. ‘Kom, dan laat ik 
het je zien’. Inderdaad ligt 
aan de Huis te Zuylenlaan 
(vroeger ‘Fortlaan’) een klein 
stukje weg, waaraan twee 
woningen staan. Door 
‘kanalisatie’ van de Daalseweg 
kwam hiervóór de Prins 
Bernhardlaan te liggen. En 
toen men aan deze laan ook 
woningen bouwde, lagen de 
oude nummers 139 en 141 van 
de Daalseweg ‘nogal’ uit het 
zicht. Hier komen we binnen-
kort op terug. 
 

Pastoor Schiltehuis 

Eindelijk was het dan zover. 
Op 16 mei konden mevrouw 
van Heteren-Hogenhuis 
(Voedselbank Utrecht-Noord) 
en de heer Pompe (achterneef 
van pastoor Schilte) de heer 
F. Lintmeijer (wethouder 
voor Zuilen) assisteren bij de 

onthulling van het bordje dat 
uitlegt waarom de tekst ‘Pastoor 
Schiltehuis’ op de gevel van het 
Buurthuis Zuilen prijkt.  
Van bands die optraden in het 
oude Pastoor Schiltehuis waren 
vertegenwoordigers van Unit 
Gloria, The Jets en The Jugglers 
present. 
 

Boekje Pastoor 
Schiltehuis 

Omdat het deze maand vijf 
weken duurt tussen de twee 
StraatReünies had ik dus ‘ruim 
de tijd’ een boek(je) te maken 
over de vele herinneringen aan 
het Pastoor Schiltehuis.  
Een leuke taak, juist omdat 
tijdens het onderzoek naar de 
enorme diversiteit van aldaar 
optredende artiesten, de lijst 
alsmaar verbazingwekkender 
werd. (Ook ondankbaar: deze 
week hoorde ik nog weer van een 
bekende artiest die optrad in het 
Pastoor Schiltehuis, Willy 
Alberti. De lijst lijkt voorlopig 
nog niet compleet.) Het werd 
een boekje van 80 pagina’s 
historie, dat dankzij de 
fantastische medewerking van 
de heer en mevrouw Ketelaars 
nog op tijd gereed was. 
 

Werkgroep Directe 
Voorzieningen 

Natuurlijk: het Wijkservice-
centrum Noordwest betaalde de 
de- en montage en het herstel 
van de tekst, Portes zorgde voor 
de koffie en thee. Maar de pluim 
op de hoed gaat deze keer naar 
de leden van de Werkgroep 
Directe Voorzieningen, die altijd 
maar weer ‘handen en voeten’ 
weten te geven aan de ideeën die 
met enige regelmaat opduiken 
en steevast een stukje historie in 

beeld brengen. Hartelijk dank 
aan alle leden van deze buiten-
gewoon actieve werkgroep. 
 

Brandsein eindelijk 
geplaatst 

Dat een en ander ook wel eens 
mis kan gaan, is jammer, maar 
hoort bij ‘mensenwerk’. Al zes 
jaar geleden opperden we het 
idee om ‘als straks de renovatie 
klaar is’ een replica van het 
Brandsein, zoals dat vroeger op 
de luifel hing van het pand op de 
hoek De Lessepsstraat en de 
Swammerdamstraat, te plaat-
sen.  

 

Enkele maanden geleden bleek 
dat ook de bewonersgroep met 
dit idee kwam. Door slechte 
interne communicatie is danig 
langs elkaar heen gewerkt. 
Jammer, dan gaat er veel energie 
verloren. Toch is het gelukt, op 
23 mei werd de lantaarn 
geplaatst, in aanwezigheid van 
(weer) wethouder F. Lintmeijer 
en verschillende familieleden van 
de familie Vossestein. Deze 
familie liet ooit de oorspron-
kelijke lantaarn aanbrengen. 

Putdeksels Zuilen 
Dat ging een stuk sneller: al 
fietsend door de voormalige 
gemeente Zuilen ontdekte ik 
een paar weken geleden nog 
twee putdeksels uit de Zuilense 
periode. Die werden inmiddels 

al vervangen en de originelen 
kregen op 24 mei een plek 
naast de al eerder geplaatste 
Zuilense putdeksel in het 
trottoir voor het Museum van 
Zuilen. Het is nu toch een 
uniek rijtje van drie verschil-
lende ‘Zuilense’ putdeksels. 
 
 

Nieuwe aanwinsten 
Het langver-
wachte werk-
stukje van de 
A.E. Dudok 
van Heel-
school: ‘De 
Eekhoorn’ 
bracht de heer 
W. Okhuijsen 
tijdens de StraatReünie van 1 
mei. 
Een prachtfilm over de test-
ritten voor de Argentijnse 
locomotieven en de TEE, 
bijzonder mooi, dank aan ir. H. 
Hoefman (ex-Werkspoorder). 
En ‘onze’ Zuilense Kunstenaar 
Cees Achterberg maakte de 
vierde ‘kop’ van bijzondere 
mensen uit Zuilen, de kop van 
ir. J. van Zwet, oud-directeur 
van Werkspoor-Utrecht. Ir. 
Van Zwet overleed op 10 mei 
van dit jaar. Hij werd 102 jaar 
en was nog altijd zeer geïn-
teresseerd in het wel en wee 
van het Museum van Zuilen.


