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Koninginnedag in Zuilen 
Ja hoor, dát is fijn! Bent u net een beetje gewend aan de 
‘Koningsdag’ en dan komt het Museum van Zuilen met een 
Zuilense Nieuwsbode vol met foto’s van de viering van 
‘Koninginnedag’ in Zuilen. 
Hoop dat u het me wilt vergeven. Van de Koningsdagvieringen zijn de foto’s 
te jong voor de collectie. Daarentegen hebben we dus wél foto’s ‘van toen’ die 
laten zien hoe Koninginnedag in Zuilen werd gevierd. Zoals de foto 
hiernaast. Deze kinderen zijn in het park ‘Groenhove’ de Oranjedag aan het 
vieren. Zij staan bij de muziektent in een stralend augustuszonnetje. De 
datum is 31 augustus 1938 (dat was de verjaardag datum van de toenmalige 
koningin Wilhelmina). Rechts staat Karel Klijnsma, het zoontje van het hoofd 
der Christelijke school aan de Daalseweg.                        Kinderen in het park Groenhove, bij de muziektent. 
 

In Oud-Zuilen 
 

De feestelijkheden die gehouden 
werden naar aanleiding van 
Koninginnedag op 31 augustus (de 
verjaardag van de toenmalige 
koningin Wilhelmina) zijn met 
name voor de inwoners van het 
oude Zuilen legendarisch. 
 

 
 

De belangstelling vanuit het dorp 
was groot. De jurering was 
helemaal voor elkaar: bij het 
kruisje zit ‘tante Marie’, één van de 
zusters Costerus (van het winkeltje 
in de Dorpsstraat in Oud-Zuilen) 
die de jury vormden. 
 

Zij die het meegemaakt hebben 
roemen het rijkelijk versierde dorp, 
maar nog meer de belevenis van het 
spelletjes spelen in de tuin van het 
kasteel, de limonade die er 
geschonken werd en… je kon een 
prijsje winnen als je één van de 
daar georganiseerde spelletjes won! 
 

 
 

De baron (rechts) volgt de 
spelletjes in de tuin van Slot Zuylen 
met een aantal van zijn 
familieleden. 
 

Oud-Zuilen werd zoals gezegd 
‘rijkelijk versierd’. Al vele jaren 
geleden kreeg het Museum van 
Zuilen van de heer Hekkert een 
grote serie foto’s, ooit gebruikt voor 
een tentoonstelling over Zuilen in 
de jaren zeventig van de vorige 

eeuw. Het is een heel diverse serie, 
maar er zit gelukkig ook een foto bij 
van het rijk versierde Oud-Zuilen. 
Niet echt duidelijk, maar u weet 
het: in het land der blinden… 
 

 

Hij staat er klaar voor. Wáárvoor 
is niet bekend. Vermoedelijk wordt 
straks in zijn kraam fruit verkocht 
of kinderspelen gehouden. Wie het 
weet: laat het ons ook weten 
alstublieft. 
 

 
 

Al in 1935 ging het hoofd van de 
christelijke school aan de 
Daalseweg (voor de nieuwkomers 
onder u: dit werd later de Min. De 
Visserschool, waar ook meester 
Klijnsma hoofd der school was) 
méé in de optocht die 
georganiseerd werd ter 
gelegenheid van de verjaardag van 
de vorstin. 
 

In Nieuw-Zuilen 
 

Met de groei van Zuilen (en de 
scheiding tussen Oud- en Nieuw-
Zuilen) komen de vieringen van 
Koninginnedag ook naar het nieuwe 
deel van Zuilen. En ‘dus’ ook de 
optochten. 

 

Een optocht met leden van de 
Zuilense gymnastiekvereniging ‘Sport 
Vereent’ bijvoorbeeld, maar ook de 
Zuilense politie deed mee aan de 
vieringen. Dat blijkt onder andere uit 
de volgende foto: 
 

 
 

Het is een afbeelding uit ‘Utrecht in 
Woord en Beeld’ van 9 september 
1938. 
Voor de tekst maak ik gebruik van 
het origineel. Onder de kop ‘De 
“provincie” bleef niet achter’ lezen 
we: ‘Tot in de kleinste dorpjes en 
buurtschappen van ons gewest is 
deze en vorige week vroolijk feest 
gevierd, en natuurlijk is onze 
fotograaf ook daar een kijkje gaan 
nemen. Het spreekt vanzelf dat hij 
niet overal kon zijn, maar toch heeft 
hij op tal van plaatsten zijn werk 
verricht. Rechts: wij openen deze rij 
met een opname uit Zuilen, waar 
een 18 K.M. marsch gehouden werd. 
Leden van het Zuilensch politiecorps 
gingen aan den kop van den langen 
stoet.’ 
 

Geen Facebook? 
 

U heeft er even op moeten wachten, 
maar we hebben het ‘eindelijk’ voor 
elkaar. 
Een beetje aangegeven door de 
commotie die rond Facebook 
ontstaan is. We hebben een 
oplossing voor iedereen die niet ‘op 
Facebook’ wil. 
Het zit nog een beetje in de 
kinderschoenen, maar we worden er 
steeds handiger in: sinds ongeveer een 
week plaatsen we IEDERE DAG een 
‘Oud Nieuws-bericht’ op onze site.  
Dus gewoon op de site 
www.museumvanzuilen.nl onder de 
knop Oud Nieuws. U hoeft ze dus niet 
meer te missen. De Facebookers 

onder u stellen we niet teleur, de link 
naar dit bericht komt (óók iedere dag) 
op Facebook (en nu ook op Twitter). 
Om met de Belastingdienst te 
spreken: ‘Mooier kunnen we het niet 
maken, wel mákkelijker!’ 
 

Zuilen 
in de 

Tweede 
Wereldoorlog 

In de vorige nieuwsbode al 
aangegeven: we zijn nog even druk 
met de laatste loodjes van de 
inrichting van de tentoonstelling 
Zuilen in de Tweede Wereldoorlog. 
De tentoonstelling omschrijving hoef 
ik niet meer (zie Zuilense Nieuwsbode 
102). 
De burgemeester van Utrecht, J. van 
Zanen, gaat de tentoonstelling 
openen op 4 mei aanstaande. 
Kwart over twee gaat de deur open en 
hopen we in de komende maanden 
een groot aantal geïnteresseerden in 
de Zuilense geschiedenis te mogen 
begroeten.  
 

 

We hebben de houten replica die onze 
grote Zuilense kunstenaar C. 
Achterberg voor ons maakte weer in 
het officiële ambtskostuum van 
burgemeester O. Norbruis gehesen. 
Hij zit er klaar voor om u welkom te 
heten! 

http://www.museumvanzuilen.nl/

