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Bijzondere tentoonstelling in het Museum van 
Zuilen: Vondsten uit de Vecht 
Vanaf 31 oktober tot 1 februari kunt u in het museum terecht om te 
zien wat er tijdens het baggeren van de Vecht, tussen Muiden en 
Utrecht zoal naar boven werd gehaald. 
Waternet is al een poos bezig met het schoonmaken van de Vecht. Hierbij komt 
van alles naar boven. De rivier is 2000 jaar lang gebruikt om in te vissen, om 
handelswaar over te vervoeren en om afval in te gooien. Archeologen onderzoeken 
de bagger en zorgen ervoor dat bijzondere spullen veilig gesteld worden. De 
tentoonstelling ‘Vondsten uit de Vecht’ toont de meest bijzondere vondsten tot nu 
toe. 
Onder begeleiding van vrolijke zeemansliedjes, gezongen door de leden van 
Shantykoor Krakend Tuig, zal 30 oktober 2014 om 13:30 uur wethouder Lot 
van Hooijdonk de opening verrichten. Zij wordt hierbij geholpen door de oudste 
kleindochter van uw museumdirecteur: Olivia Kleber. Zij zoeken samen in een bak 
‘bagger’ naar de sleutel van het museum. De expositie is tot 1 februari 2015 in het 
museum. Meer informatie op: http://www.utrecht.nl/vondstenuitdevecht 
 

 
2 November 

StraatReünie voor 
de (oud)bewoners 
van de Hermannus 

Elconiusstraat 
Dat is ook wat: groot nieuws uit 
de straat, zelfs een Extra Editie 
van het Zuilens Nieuwsblad, de 
25.000ste inwoner van Zuilen, 
F. Jobse, komt uit de Her-
mannus Elconiusstraat! 
 

 
 

Zuilen groeide: van 944 inwoners 
in 1900 tot meer dan 26.000 op 1 
janauri 1954. In 1952 werd de 
25.000 inwoner geboren 
 

De straat heeft ook een flink 
aantal winkels gekend, van 
Venema, tot de U.M.C. (in dit 
geval de Utrechtse Melk 
Centrale). 
 

 
 

De winkel van de heer Oude 
Wansink werd later een ViVo-
filiaal 

Kortom, we hebben een hele 
boel te vertellen over de straat, 
dus als u ‘alles’ over de 
Hermannus Elconiusstrat wilt 
weten, mag u deze StraatReünie 
zeker niet missen. 
 

Nieuwe aanwinsten 
 

Het houdt (gelukkig!) niet op: 
weer werden bijzondere 
stukken voor de collectie 
gebracht. Soms over de post, 
waarbij dit keer ook weer een 
buitenlands exemplaar: uit 
Spanje kwam een aantal 
documenten, waaronder het 
Jeugdverkeerslied uit 1949. 
 

 
 

Vooral de opmerking onderaan 
dat ‘Hééé! meer geroepen dan 
gezongen’ moet worden, maakt het 
leuk. Werd dus op de Zuilense 
scholen gezongen 
 

Ineens lagen er op een 
zondagmiddag drie boekjes op 
de mat. Waarbij het exemplaar 
over de Grenswijziging (uit 

1948) opmerkelijk was. 
Ook de inbreng van de heer en 
mevrouw De Bruin was bijzonder, 
Zij kwamen met veel, onder 
andere met prachtige oude foto’s 
van het Zuilens Fancarecorps. 
 

 

Het Zuilens Fanarecorps bracht soms 
een serenade/aubade. Gezien de 
aanwezigheid van de heer Dirks(en 
de wetenschap dat hem ooit een 
serenade gebracht werd door het 
ZFC) lijkt het om een opname te gaan 
die omde heer Dirks gaat 
 

De heer De Bruin liet ook een 
ansichtkaart zien waarvan hij nog 
geen afstand kon doen (maar tóch 
achterliet!). Leuk dus! 
 

 

De Franklinstraat, gefotografeerd op 
de kruising bij de De Lessepsstraat. 
De winkel op de hoek werd gerund 
door de heer Berkhout, hij was 
kapper 
 
 
 
 

De gelukkige hand 
 

Het lijkt wel de titel van een 
hoorspel, maar dat is het niet. 
Door waterschade is vorige 
maand een aantal familie-
stamboomfoto’s verloren gegaan. 
Daarbij waséén foto die me extra 
pijn deed: mijn overgrootvader 
als pauselijk Zouaaf. Lijst en foto 
waren niet meer te redden… 
totdat Jos Peeters het idee 
opperde dat de foto mogelijk als 
muurschildering realiseerbaar is. 
Het idee was geboren: wat op de 
muur kan, kan ook op een deur, 
toch? En de sprong naar een 
houten hand als deurknop is dan 
ook niet zo gek, toch? Cees 
Achterberg was ook enthousiast 
en heeft de hand al gereed. 
Wordt dus vervolgd 
 

Demka 
 

HERHALING: Ná de 
tentoonstelling Vondsten uit de 
Vecht komt dan eindelijk de 
langverwachte tentoonstelling 
over de Demka-staalfabrieken 
aan bod. Mocht u dus nog over 
Demka-materiaal beschikken, 
schroom niet en maak ons blij! 
Geef het af, of in bruikleen, zodat 
we een Demka-waardige tentoon-
stelling neer kunnen zetten. Bij 
voorbaat dank! (zegt het voort!) 
 

 
 

http://www.utrecht.nl/vondstenuitdevecht

