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Collectie Museum van Zuilen breidt zich uit
Het werd al vaak gemeld, maar we zijn er zo trots op, dat
we het toch nog maar eens onder de aandacht brengen.
Met grote regelmaat komen mensen met foto’s, verhalen,
documenten en artikelen de collectie completeren.
Hoewel, ‘compleet’ zal de collectie nooit zijn. Dat bewijst juist het
feit dat iedere keer weer nieuwe aanwinsten worden gebracht die
we nog niet kenden, of waarnaar we al enige tijd ‘op zoek’ waren.
De uitbreiding komt van mensen die net als wij trots zijn op Zuilen
en graag een steentje bijdragen aan het bewaren van die rijke
geschiedenis van de voormalige gemeente. Een bloemlezing van de
aanwinsten van deze maand leest u hieronder.
Nieuwe aanwinsten
Opvallend wat betreft de
omvang was de uitbreiding die
we
kregen
dankzij
een
oplettende medewerker van de
stichting Boogh uit Leidsche
Rijn. Een verzameling foto’s en
knipsels, veel uit Utrecht in
Woord en Beeld. Maar liefst 46
Multo-mappen
en
negen
mappen op A-3 formaat.
Er zit wat werk aan vast om een
en ander te inventariseren maar
de eerste bijzondere vondsten
heeft dit al opgeleverd.
Nieuwsgierig? Dan pikken we
er wat uit. Bekijk onderstaande
foto eens goed. Het is een stukje
van een vooroorlogse plattegrond die als reclame-object
werd uitgegeven aan relaties en
verkocht aan wie maar wilde.

Dit is een piepklein stukje van
de kaart. Er staan twee
markante dingen op. Een ervan
wisten we wel, maar is prettig
ter ondersteuning: op deze
kaart staat de Heiligerleestraat
aangegeven. Die was er dus wel
in Zuilen, maar toen deze straat
bebouwd werd, heeft het
gemeentebestuur de naam
veranderd in Prinses Margrietstraat. Het is dat kleine stukje
straat rechts, net boven de
Burgemeester van Tuyllkade.
Een straat die we niet kenden,
nooit van gehoord hadden en
op deze kaart tevoorschijn
kwam is die bocht van de
Prinses Beatrixlaan naar de
Prinses Irenelaan: Zwarte weg.
We weten wel dat in die hoek
van Zuilen nogal wat bedrijven

gevestigd waren, maar of dat de
reden was voor deze naamgeving?
De oplettende kijker ziet ook
dat de Prins Bernhardlaan hier
als –kade te boek staat. Maar de
echte Zuilenezen weten dat
allemaal, dus dat noemen we
verder maar niet.
Er zat nog een plaatje bij die in
de actualiteit van het moment
goed van pas komt: een foto van
de Werner Helmichstraat die
we nog niet hadden.

Foto’s en knipsels van Utrecht en (gelukkig ook) Zuilen.

op 91-jarige leeftijd kinderloos
overleden.

Nog een bijzonder plaatje dat
we u willen laten zien is dat wat
het negatief opleverde waar
mevrouw Hessel-de Heer mee
kwam. Ze bracht deze foto van
de woning in de Wethouder
D.M. Plompstraat, waarvan op
advies van de overheid de ruiten
beplakt werden met plakband
om rondvliegend glas bij
bominslag te beperken.
Het is zo’n grote uitbreiding van
de collectie dat we u rustig
kunnen beloven: volgende keer
meer.
We moeten namelijk niet
vergeten dat er meer binnenkwam dan deze mappen.
Dezelfde dag, maar dan ’s
morgens, werden we gebeld of
wij een foto hebben van de heer
Jac. Jonker van de bekende
borstelfabriek Gebrs. Jonker.
Het is een foto uit 1942 van een
tekening van Jac. Jonker. Een
oud-medewerkster
van
de
borstelfabriek vertelde me dat
de heer Jonker tot op hoge
leeftijd regelmatig zwom in de
Vecht ‘ook als er ijs lag’. Hij was
getrouwd met een dertig jaar
jongere vrouw, maar is in 1951

(Dus niet als versiering op de
ruit zoals we dat tegen Kerstmis
nog wel eens zien!)
Ook nu weer hartelijk dank aan
allen die aan deze uitbreidingen
hebben bijgedragen!

Scoren of niet scoren

Rare tekst? Ach we scoren op
facebook steeds beter en trots
als we zijn, steken we dat niet
onder stoelen of banken.
Het gemiddelde aantal kijkers

naar een van de foto’s die we
(vrijwel) dagelijks plaatsen op
facebook is aan het groeien. De
laatste rekensom geeft aan dat we
mogen bogen op maar liefst 550
kijkers per foto. Natuurlijk zijn daar
uitschieters bij. Tot nu toe is dat
deze foto van Henny Knipschild, de
bekende Zuilense Verzetsstrijder.
Naar het knipsel (met foto) over
hem keken maar liefst 4814
mensen!

Onze acties op internet
Als u meer van ons wilt zien: site:
www.museumvanzuilen.nl,
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/
Museum-vanZuilen/224105350991481
en/of
Twitter. Ook schrijven we iedere
week een stukje historie op de site
www.zoiszuilen.nl
Volgende StraatReünie

Werner Helmichstraat
2 juni 2013

Om 14 uur heten we u welkom
met drankje, om ongeveer 15
uur kleine lezing waarna we u
graag wat vertellen over de
meest markante stukken in het
Museum van Zuilen. 17 uur
sluiting

