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De geschiedenis van Zuilen op 30 M2
Ehhh, wat is dat nou? Is de muurschildering gekrompen? Twee maanden geleden was
het nog 35M2. Troost u, het is dezelfde muurschildering, maar mijn schatting van de
oppervlakte is door de schilder gecorrigeerd (en hij stond er bovenop natuurlijk!) We
hebben het dus over dezelfde muurschildering die Jos Peeters schilderde in opdracht
van de Werkgroep Directe Voorzieningen van de gemeente Utrecht.
Dús is het mooi geworden! Ook het aantal onderwerpen dat Jos schilderde moet bijgesteld worden:
geen 70 maar 77. Mijn voorstel om deze 77 items in een boekvorm te beschrijven werd door diezelfde
werkgroep met open armen ontvangen en ik toog aan de slag. (Want dat moest natuurlijk gelijk met de
onthulling gereed zijn.) Dat is gelukt! Het werd een boek van 180 pagina’s.

Trots op Zuilen
deel 90
Mensen die niet uit Zuilen komen
vragen me soms waar mijn passie
voor Zuilen vandaan komt. Mijn
antwoord is eenvoudig: het is die
rijke geschiedenis van ‘ons’
Zuilen waar ik trots op ben. Liefst
zou ik het van de daken
schreeuwen, maar dat staat dan
weer zo raar. Dus schreeuw ik in
boekvorm: De geschiedenis van
Zuilen op 30 M2 wordt dan ook
mijn NEGENTIGSTE boek!
Wijkwethouder voor Zuilen, de
heer Verschuure is blijkbaar ook
trots op ‘zijn’ wijk: hij schreef het
voorwoord in dit boekje.

zijn atelier, Swammerdamstraat
12, veel grote schilderstukken
gecreëerd die vervolgens werden
opgehangen boven de ingang van
een bioscoop om aandacht te
vragen voor een nieuwe film!

De Demka-fabrieken zijn ook mooi
weergegeven door Jos Peeters!

Adri de Bruin, collega-schilder van
Jos Peeters aan het werk.

Een van de afbeelding: niet alleen
een deel van boerderij Geitenstein,
maar ook Geurt van den Brink, de
schaapsherder van Zuilen!

De muurschildering bevat nog
veel meer moois, van Slot Zuylen
naar de kermis op de St.Josephlaan, van de voetbalverenigingen Elinkwijk, Hercules
en H.M.S, maar ook de rolschaatsvereniging De Rollende
Rijders, noem het maar op.
Demka en Werkspoor ontbreken
niet, het Julianapark is ‘op’ kaart
gebracht en de muziektent op het
Werkspoorplein is natuurlijk ook
herkenbaar aanwezig.
Ook vrij onbekende Zuilense
geschiedenis komt in beeld: wie
van u wist dat Adri de Bruin zo
mooi kon schilderen? Hij heeft in

Nieuwe aanwinsten

En wie weet nog van de ‘Ronde
van Zuilen’? Vele jaren werd deze
wielerronde georganiseerd door
‘De Volharding’. Vrijwel altijd
reden de renners over de
Burgemeester van Tuyllkade. Bij
de dierenwinkel op de hoek bij de
De Lessepsstraat ging het bij
regenachtig weer nog wel eens
mis. En als er één renner
onderuitgaat gaat, volgen er vaak
meer. Gelukkig was de toenmalig
winkeleigenaar Mulder lid van de
E.H.B.O. Hij vertelde me dat het
is voorgekomen dat er wel zes
renners op rij in zijn winkel op de
grond lagen om verbonden te
worden.

Dát verklaart die platte fietsjes
bovenaan de Burg. van Tuyllkade!

Hoewel de muurschildering al
enige tijd gereed is, wordt hij pas
binnenkort officieel onthuld. De
eer viel te beurt aan wijkwethouder K. Verschuure. Hij zal
op 14 december 2018 om 17:15
uur voor de eerste keer de
verlichting ontsteken waarmee de
muurschildering wordt uitgelicht.
Ook dát was een idee van de
Werkgroep Directie Voorzieningen: zet een spot op deze
schitterende
muurschildering,
zodat hij ook in de donkere dagen
goed te zien is.
Vanaf dat moment gaat het
boekje (mag ik het nog een keer
zeggen? Ik doe het toch, ben er
namelijk apentrots op: mijn
NEGENTIGSTE
boek
over
Zuilen) de verkoop in.

De muziektent op het
Werkspoorplein.

Vermeldenswaard! Een serie
schoolboekjes en -schriftjes van
Kees Saveur. Woonde in de H.
Wijnmalenstraat in Zuilen maar
ging als 14-jarige leerling van de
ulo in Maarssen naar school.
Door een noodlottig ongeval
verloor hij het leven. Zijn zus
bewaarde zijn schriften en
schoolboekjes, totdat zij onlangs
ging verhuizen.
Ook een heel mooie aanwinst
werd gebracht door twee zussen
van een verpleegster uit Zuilen.
Haar – zelfgemaakte – verpleegstersuniform kwam naar het
Museum van Zuilen waar we het
koesteren, samen met een aantal
andere stukken die erbij mee
kwamen!

De kalender is er

Hij is mooi geworden! Elf
interieurs van winkels/winkeltjes
in Zuilen (en een inkijkje bij de
‘Fijne Wasch- en Strijkinrichting
J. Van Rooijen’)
Natuurlijk hebben we hem laten
maken voor de donateurs M, L,
en Xl, maar er zijn nog enkele
exemplaren te koop: voor € 12,50
af te halen in het Museum van
Zuilen.
Verzenden binnen Nederland
kost € 3,-
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Gaat het Museum verhuizen of sluiten?
Dat hangt van u af!
Zo. Dat komt hard aan denk ik. Maar het is wel waar. Laat het me even uitleggen. Bijna negen jaar geleden
werd het mogelijk om de verzameling Zuilen die ik in de voorafgaande vijfentwintig jaar bijeen had vergaard,
in een museale variant onder de aandacht te brengen. Daar was ik blij mee. En niet alleen ik, gezien de grote
groei van de collectie – iedere dag worden er nieuwe aanwinsten gebracht, gestuurd, verteld enz. – én
vanwege het succes van de bijvoorbeeld de tentoonstellingen, StraatReünies en ClubReünies groeide het
Museum van Zuilen uit zijn jas.
Mijn winkel kon negen jaar geleden dicht en met een gemeentelijke subsidie tot aan mijn pensioen was daar de garantie voor de
eerstvolgende vijf jaar. En ná die vijf jaar hield het niet op, we mochten, voor ‘huur en vaste lasten’ een beroep doen op het
initiatievenfonds. Maar van dat fonds mocht maximaal drie jaar gebruik gemaakt worden. Het Museum van Zuilen kreeg bij
wijze van grote uitzondering nog een extra jaar respijt, maar ook van dat jaar zijn we al ‘over de helft’.

‘Zuilens groei werd haar ondergang’
ook van toepassing op het Museum van Zuilen?
Het uitbreidingsplan dat Zuilen indertijd presenteerde maakte dat Utrecht Zuilen wel móest annexeren, om te voorkomen dat
Zuilen groter dan Utrecht zou worden. Ook voor het Museum van Zuilen ging de afgelopen jaren de groei ‘gewoon’ door! En dus
werd uitgekeken naar een grotere locatie. De Werkspoorfabriek (voorheen de ‘Nieuwe Plaatwerkerij’ van Werkspoor) lijkt een
uitstekende plek, en wie weet groeien we vandaaruit nog verder door en worden we een ‘Industrie-museum Zuilen’. De wíl is er,
de kennis ook en de collectie groeit nog dagelijks.
Maar… het zal u niet verbazen: een en ander kost geld, véél geld. En daar wringt de schoen. Om een duurzaam museum te
realiseren heeft het Museum van Zuilen een groot aantal donateurs nodig. Het bestuur is om de tafel gaan zitten en er kwamen
wat ideeën tevoorschijn. Één daarvan is de werving van een groot aantal donateurs.

Donateur S, M, L en XL
De noodzaak voor het werven van donateurs was nooit zo ‘in beeld’, ik heb in het verleden ‘wel eens’ een oproep gedaan om
donateur te worden, en anderzijds heb ik de donateurs nooit verwend. Vanwege de bittere noodzaak (sluiting van het Museum
van Zuilen is toch geen optie?!) heeft het bestuur al koppende een aantal dingen op rij gekregen:
Aan mij de eer u de volgende oproep voor te leggen:
Donateur S:
Donateur M:
Donateur L:

Donateur XL:

De ‘Donateur S’ betaalt tot € 25 per jaar en geeft zo aan het Museum van Zuilen een
warm hart toe te dragen.
De ‘Donateur M’ betaalt € 50 euro per jaar en krijgt een ‘Kalender van Zuilen’, met
fraaie foto’s van ‘Zuilen, toen Zuilen nog Zuilen was’.
Doneert u jaarlijks een bedrag van € 100? Gefeliciteerd! U bent lid van ‘De Club
van 100’. Natuurlijk krijgt u ook de ‘Kalender van Zuilen’, maar… u heeft een
vierkante meter van het Museum van Zuilen geadopteerd en als dank plaatsen we
uw naam op de plattegrond van het museum die op een mooie plaats in het nieuwe
Museum van Zuilen komt te hangen.
De ‘Donateur XL’ schenkt het Museum van Zuilen een maandelijkse bijdrage van
minimaal 10 euro en krijgt naast de vermelding op de plattegrond met de adoptiedonateurs per vierkante meter en de kalender ook jaarlijks een uitnodiging voor
een donateursdag.
Dan is in het Museum van Zuilen een lezing over een Zuilens onderwerp, uitleg
over de Werkspoortafel en na afloop een boekje over het thema van de lezing.

Maar een eenmalige gift is ook welkom
Niet iedereen wil donateur worden. De jaarlijkse of maandelijkse verplichting schrikt soms af. Dan is het goed
te weten dat we ook heel blij worden van uw (eenmalige) gift. Wil u dan zo vriendelijk zijn bij uw overschrijven
aan te geven dat het om een eenmalige GIFT gaat? Dank u wel.

Het rekeningnummer van de Stichting Museum van
Zuilen is
NL84 INGB 0004 2830 95

