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Gaat het Museum van Zuilen verhuizen?
Vorige maand stond het groot in het AD/Utrechts Nieuwsblad: het Museum van Zuilen gaat verhuizen. Dat
willen we wel! Het bestuur is al een tijdje in gesprek met de eigenaar van de Werkspoorkathedraal die ook
de Werkspoorhal van IJ A aan het ontwikkelen is. Het uit zijn jasje groeiende – met dank aan alle gulle
inbrengers van de afgelopen 35 jaar – Museum van Zuilen daar onderbrengen is een optie.
Maar… ‘de verhuizing’ is afhankelijk van een aantal belangrijke factoren. De eerste is ‘we kunnen pas
serieus verhuizen als we voldoende vrijwilligers hebben’. Denkers en doeners, gastheren en -vrouwen. Die
oproep kreeg van de pers maar matige aandacht: de verhuizing was veel leuker nieuws natuurlijk. Maar…
het krijgen van voldoende vrijwilligers is een eerste stap die we moeten nemen. Meldt u aan:
info@Museumvanzuilen.nl, of kijk op onze site: www.museumvanzuilen.nl
Vervolgens gaan we in ons ‘stappenplan’ praten over geld (u mag u ook geld storten als u wilt: NL84 INGB
0004 2830 95.)
En dan… als dit allemaal lukt, dan is het plan dat we aan het einde van dit jaar de eerste stap gaan zetten.
We houden u op de hoogte!

Nieuwe aanwinsten

Dat heeft u al even gemist! Maar we
kregen ze natuurlijk wel! Dozen vol!
Kisten vol. En… ook een lege kist.
Die bracht de heer Lit. Inderdaad,
dezelfde heer Lit die enkele
maanden geleden o.a. een stalen
koffer bracht en toen al vertelde dat
hij ook nog een bolle koffer had,
maar die was nog niet leeg. Nu wel
dus.

‘hun’ straat te horen. Dat kon
natuurlijk! Het werd geen re-ünie,
maar
een
‘unie’
van
de
Bessemerlaan.
Dit is een variant waaraan we óók
graag meewerken. Niet een door
ons geïnitieerde StraatReünie, maar
wel een door ons gefaciliteerde
(Straat)Reünie.
Wilt u dat ook voor uw straat? Dat
kan natuurlijk!
Heeft u ‘uw’ StraatReünie gemist, of
zou u die nog wel eens herhaald
willen zien, trommel een aantal
mensen (uit uw straat, die u nog
kent ) bij elkaar. Mail ons, spreken
we samen een datum af. Al of niet
gewenst maken we een persbericht,
waarmee we de oproep ook breder
doen naar andere (ex) bewoners
van de straat.
Wij houden de lezing graag, we
hebben het materiaal klaar voor alle
Zuilense straten, dus… welkom in
het Museum van Zuilen!

ons gevoerde onderverdeling voor de
verschillende groepen. Dan is de
aftrap voor de groep 10:

Straten en Pleinen

hebben?) De foto stond in Utrecht in
Woord en Beeld onder de kop ‘Hoe
Utrecht Noord zich uitbreidt’. De
redactie voorzag de foto van de tekst:
De Hubertus Druyfhuisstraat ligt
reeds in de gemeente Zuilen, hoewel
men den overgang tusschen de beide
gemeenten niet opmerkt. De grenslijn
loopt hier en daar zelfs dwars door
de huizen heen. Rechts ziet men de
openbare lagere school, onder
moderne architectuur gebouwd.’
Dat de straatnaam fout geschreven
werd zal wel de nieuwigheid zijn.

Voor de aftrap in deze nieuwe opzet
een foto van een straat én een plein.
Dit is een vooroorlogse foto van het
Bisschopsplein met rechts een inkijkje
van een deel van de Balderikstraat.
De beide dames staan voor de ingang
van de Aeneas Mackayschool.

In verband met de beperkte
opslagruimte hebben we de
burgemeester gevraagd voorlopig
op de kist te passen (we zouden dus
eigenlijk moeten verhuizen).
We kregen de laatste tijd opvallend
veel foto’s en documenten. Maar
ook een doopkaars, reclamespeldjes
diploma’s, verhalen enz.
Hartelijk dank hiervoor.

StraatReünie
nieuwe stijl
In januari had het Museum van
Zuilen ook een vernieuwde uitgave
van een StraatReünie. Een actieve
bewoonster uit de Bessemerlaan
kwam met het verzoek of zij met
een aantal (het werden er ruim 30)
bewoners die nog niet zo lang in de
Bessemerlaan wonen, op een avond
in het Museum van Zuilen mochten
komen om van de geschiedenis van

De eerste StraatReünie was al
weer acht jaar geleden. Januari
2010 gingen we van start met de
Daalseweg-Edisonstraat, de oudste
verbindingsweg tussen Utrecht en
Zuilen.

Ook de Luit Blomstraat is ooit nieuw
geweest natuurlijk. De straat werd
vernoemd naar Luit Blom. Luit was
zijn voornaam, en geen afkorting van
Luitenant.

Ook deze foto stond in Utrecht in
Woord en Beeld in 1932. De redactie
voorzag deze foto van de tekst: ‘De
woningbouw in de Lineastraat kan
ook de toets der critiek glansrijk
doorstaan. Wij reproduceeren
hierboven een fraai onderdeel.’

De Hubert Duyfhuysstraat in zijn nog
jonge jaren. (Of zou de fotograaf als
bezienswaardigheid de auto bedoeld

Ter afsluiting nog een winters plaatje
op de hoek Amsterdamsestraatweg
en de Wattlaan. Museumbezoekers
herkennen deze direct natuurlijk.

Zuilense
Nieuwsbode nieuwe
stijl?
Het succes van de foto’s die we de
laatste maanden op de Zuilense
Nieuwsbode plaatsten rechtvaardigt een andere opzet van de bode.
Vanaf deze uitgave gaan we wat
vaker foto’s met een thema
plaatsen. We volgen hierbij de door

