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Groei van de collectie dankzij oproep in media groot succes
Het Museum Van Zui-
len heeft de laatste we-
ken regelmatig de aan-
dacht gekregen van de 
media in de regio. Daar 
doen we ons best voor: 
we brengen de nieuwe 
aanwinsten graag on-
der de aandacht.

Zo heeft het zaterdagse ra-
dioprogramma van RTV-
Utrecht ‘Servicelijn’ al aan 
verschillende oproepen 
van het Museum van Zui-
len meegewerkt en kreeg 
het museum weer nieuwe 
memorabilia van bijvoor-
beeld Werkspoor. Maar ook 

een mondaccordeon van de 
Zuilense mondaccordeon-
vereniging ‘Ons Genoegen’. 
Veel leden hadden geen ei-
gen instrument. Voor hen 
werden de ‘mondorgeltjes’ 
bewaard in een grote kist 
(eerst ‘netjes afgeveegd met 
een doek’). Gelukkig blijkt 
dat er ook leden waren met 
een eigen instrument. En 
dat zij er ook afstand van 
wilden doen in het voordeel 
van het museum. Zo bracht 
een mijnheer een grote, 
dubbele mondaccordeon 
– in doos – als uitbreiding 
van de collectie. 

Een mondharmonica waarvan je spierballen kreeg!

Nieuwe aanwinsten Even bijpraten
Onder deze kop willen we u op de hoogte houden 
van enkele nieuwe aanwinsten die het Museum 
van Zuilen de afgelopen periode kreeg.

Het rondbrengen van de 
raamposters voor de volgende 
StraatReünie versterkt ook de 
contacten. Mevrouw Hatzman, 
van het voormalig ‘Sigarenma-
gazijn Galvani’, gaf het bordje 
‘Tabaksvergunning’, een siga-
renplank en -snijder, een as-
bak, en de standaard waarop 
zo’n ‘eeuwig’ vlammetje in de 
sigarenwinkel brandde, waar-
mee men de sigaar aanstak.
De collectie groeit ook langs 
andere wegen! Burgemeester 
A. Wolfsen en wethouder J. 
Verkroost onthulden 9 april 
jongstleden het teruggeplaats-
te ‘Kruis’ aan de Zuilenselaan. 
Een nabestaande bracht de 

volgende dag enkele stukken 
die met de noodlottige be-
schieting te maken hebben. De 
omslag van het kerkboek van 
de moeder van J. van Maurik. 
Zij plakte aan de binnenkant 
op de voorzijde een krantenbe-
richt over het ongeval en op de 
achterkant – binnenin – plakte 
zij een opgevouwen ‘in memo-
riam’ over de drie mannen. Ze-
ker een bijzondere aanwinst! 

Het klinkt een beetje zwaar: 
‘iedere dag komen en nieuwe 
(oude) dingen bij’. Toch is het 
waar. Soms via een oproep 
op de radio, een andere keer 
persoonlijk afgegeven in het 
Museum van Zuilen, maar er 
komen ook met enige regel-
maat aanwinsten over post 
binnen. Onlangs stuurde de 
heer Scherjon maar liefst 17 
verschillende (!) suikerzakjes 
van Demka.

Kerkboekomslag van 
mevrouw Van Maurik

Brug bij 
Zaltbommel

StraatReünie De 
Lessepsstraat

Tweede Paasdag werd de 
vierde StraatReünie door het 
Museum van Zuilen georga-
niseerd. De De Lessepsstraat 
heeft zich van zijn goede kant 
laten zien! Ook nu weer was 
het druk, maar vooral gezel-
lig. Sommige reünies werden 
drukker bezocht, maar de De 
Lessepsstraat had heel veel 
‘matches’. Veel bekenden van 
vroeger kwamen elkaar tegen. 
Veel verbazing over de collec-
tie in het Museum van Zuilen. 
(Mag ik het nog één keer zeg-
gen? Bij een bezoek aan de 
StraatReünie in het Museum 
van Zuilen komt u NOOIT 
voor niets! Als u geen ‘beken-
den van toen’ ontmoet, kunt u 
altijd nog een blik werpen op 
de collectie van het museum!) 
Het is leuk om te ervaren dat 
er mensen zijn die niet op de 
StraatReünie kunnen komen, 
maar zich tevoren komen ver-
ontschuldigen! Bijzonder aar-
dig!

De bekendste bruggen die door 
Werkspoor werden gebouwd 
zijn de bruggen bij Zaltbom-
mel. ‘Bruggen’, we hebben het 
over de spoor- en verkeers-
bruggen. De verkeersbrug 
werden enige jaren geleden ge-
sloopt omdat hij niet meer vol-
deed. Het was een gevaarlijke 
brug geworden, waar veel on-
gelukken op gebeurden. Deze 
werden vooral veroorzaakt 
door het ontbreken van een 
vangrail in het midden.

De gemeente Zaltbommel 
heeft van een brugdeel door 
een kunstenaar een bank laten 
maken. Aan de andere kant 
van het water ligt Neerijnen 
en daar heeft men nog een 
‘stukje’ van de beroemde brug 
bewaard. Dus… zijn we bezig 
om dit deel als monument voor 
Werkspoor Utrecht, Afdeling 
Bruggenbouw, terug te krijgen 
naar Zuilen. Nadere informatie 
volgt! 

StraatReünie 2 mei 

2 mei is de volgende StraatReünie, dit keer voor de huidige 
en voormalige bewoners van de Marnixlaan en de Van 
Hoornekade. Kent (of bént) u iemand uit deze straat (of 
gewoon geïnteresseerd): wees welkom. Zegt het voort! De 
raamposter kunt u op onze site downloaden, uitprinten en 
voor de ramen hangen! 

Mevrouw Hatzman bracht 
fraaie artikelen van haar 
vroegere winkel.


