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EXTRA EDITIE
EINDELIJK KUNNEN WE HET
WERELDKUNDIG MAKEN: HET
MUSEUM VAN ZUILEN GAAT
VERHUIZEN.
Het hing natuurlijk al een tijdje in de lucht. De eerste gesprekken over een verhuizing vonden al ruim twee
jaar geleden plaats. Maar voor zo’n plan zijn de (financiële) gevolgen groot en er waren in de loop der jaren
heel wat hobbels te nemen.
Dankzij de inzet van het gehele bestuur van de stichting Museum van Zuilen, de gemeente Utrecht, de
sponsoren, onze donateurs en de fondsenverstrekkers (VSBfonds, kfheinfonds en het Prins Bernhard
Cultuurfonds) is het mogelijk geworden en werd 1 november jongstleden het bericht wereldkundig gemaakt.
Het wordt een bijzonder huurcontract, omdat door de sponsoring van Overvecht-Vastgoed het Museum van
Zuilen de komende vijf jaar geen huur hoeft te betalen.

Hoe het begon

Dat wordt me nog wel eens gevraagd:
hoe is dit allemaal begonnen? Ruim
35 jaar geleden kwam mijn moeder
(ansichtkaartenverzamelaar in hart
en nieren) met de suggestie dat ik ook
maar kaarten moest gaan verzamelen.
‘Als jij zegt welk thema je wilt sparen,
kijk ik wel voor je op de beurzen voor
verzamelaars.’
Het werden kaarten met als thema
‘klokken op (voor-oorlogse) nieuwjaarskaarten, en van de Amsterdamsestraatweg’.
Dit laatste thema ondersteunde ik
met een oproep op onze etalageruit.
Tijdens het repareren van de klok van
mevrouw Timmerman vroeg zij of ik
óók interesse had in een foto die zij
had van bruidsmeisjes die van de
meisjesschool naar de St.-Ludgeruskerk liepen?
Die foto is nooit gevonden. Wél zes
andere, die in de albums zaten die we
daarna doorgelopen zijn.
Toen ging de knop om: ik ging foto’s
sparen die een stukje Zuilense
geschiedenis in beeld brengen.

De eerste foto van de verzameling:
gemobiliseerde militairen marcherend
over de Amsterdamsestraatweg, ter
hoogte van het Groene Kruis-gebouw (te
herkennen links, aan het balkon).

Na de eerste vijfhonderd foto’s
(allemaal, op advies van mijn broer,
netjes ‘gecatalogiseerd en in groepen

verdeeld’) kwamen de dingen ‘die je
niet in kunt plakken’. Het werden
kasten en bakken vol spullen (ook
weer genummerd natuurlijk).
Na 20 jaar verzamelen was ik drukker
met de verzameling catalogiseren dan
met de winkel.

in de mailbox: de gevraagde bijdrage
van het VSBfonds werd in zijn geheel
toegezegd!
Wat
een
prachtige
samenloop van omstandigheden!
De handen gaan nu echt uit de
mouwen: de opdrachten voor kasten
en vitrines gaan binnenkort de deur
uit.

Nieuwe aanwinsten

Hetzelfde doek kon dus anderhalf jaar
later weer dienst doen bij de opening van
het museum door Rinda den Besten.
De collectie paste in 2007 nog in
stapelbare bakken. Alles wat erin zit,
genummerd in de genummerde bakken.

De collectie was in 2008 zo belangrijk
geworden dat mijn verzoek om
financiële steun bij de gemeente
Utrecht gehoor vond en op 12
september 2009 kon de deur van het
Museum van Zuilen worden geopend
door Rinda den Besten, wethouder
van Utrecht.

Burgemeester A. Brouwer opende tijdens
de Open Monumentendag 2007 de winkel
die voor één week als museum werd
omgebouwd. In één week meer dan 1000
bezoekers!

De trouwe lezer van deze Zuilense
Nieuwsbode weet dat we al vijftien
jaar vrijwel iedere dag nieuwe
stukken voor de collectie krijgen. Dat
is de reden dat we de kans om te
verhuizen naar een grotere plek met
beide handen aangrepen. En tijdens
de opening van de Werkspoorfabriek
werd dan het bericht wereldkundig
gemaakt.

De tekst staat al op de gevel, en ook intern
is de bewegwijzering al helemaal op orde.

Een bijzondere bijkomstigheid was er
wel: precies tijdens de opening van de
Werkspoorfabriek kwam een bericht

De heer Schuddebeurs bracht een
beuntje dat zijn vader maakte bij
Werkspoor: een handweegschaal!
En wie weet nog dat we vorig jaar van
de Groninger Vereniging afdeling
Utrecht o.a. een prijzenkast kregen.
Daaraan ontbrak één lauwerkrans,
ooit geschonken door de toenmalige
directeur van de Staalfabriek J.M. de
Muinck Keizer. Dat exemplaar had
het bestuur van de vereniging
geschonken aan de voorzitster bij de
opheffing van de vereniging.

Nadat we de schenker gevraagd hadden
wat er met deze lauwerkrans gebeurd
was, en hem vertelden waarom we dat zo
graag wilden weten, kregen we de belofte
dat de lauwerkrans alsnog de kast zou
komen vullen.
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Het Museum van Zuilen gaat verhuizen!
Voor het realiseren van een duurzaam museum heeft het Museum van Zuilen nog steeds een groot aantal
vrijwilligers (gastheren en -vrouwen) en donateurs nodig. Natuurlijk zijn we bijzonder trots op het grote
aantal donateurs (meer dan 220) dat zich inmiddels al heeft opgegeven (we zijn ondertussen de € 10.000 al
gepasseerd!) Toch moet het méér worden. Help ons alstublieft. U kent vast wel iemand die óók uit Zuilen komt
(familie?), of óók trots is op Zuilen vanwege die rijke geschiedenis (collega?), of iemand van wie u weet dat hij
of zij een mooier, groter, beter Museum van Zuilen kan of wil steunen (vriend/in?)!

Donateur S, M, L en XL
Er zijn verschillende mogelijkheden:
Donateur S:

De ‘Donateur S’ betaalt tot € 25 per jaar en geeft zo aan het Museum van Zuilen een
warm hart toe te dragen.

Donateur M:

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’.

Donateur L:

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.

Donateur XL:

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.
Het formulier waarmee u zich kunt aanmelden als donateur vindt u met de
volgende link. http://www.museumvanzuilen.nl/museum/help-het-museum-vanzuilen/
Mocht een en ander niet lukken, een mailtje naar info@museumvanzuilen.nl
werkt ook, dan schrijven we u graag in

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

