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In de etalage
De trouwe lezers onder u weten dat we eind
vorig jaar werden verblijd met een prachtige
aanwinst: de radio die de heer Flierboom niet
inleverde bij de bezetter.
Ook de bijbehorende raamantenne was
aanwezig. Maar… aan de radio ontbraken wat
knoppen en de voet van de raamantenne was
er niet meer bij.
Wat is het Museum van Zuilen dan toch gezegend
met een stel fantastische vrijwilligers! De specialistradiokenner Jan heeft zich op de radio gestort,
lampen vervangen, ontbrekende knoppen erbij
gezocht en geplaatst en alles grondig en vakkundig
schoongemaakt.
Vorige week kwam het verheugende bericht: de radio
heeft zijn eerste geluidjes (weer) gemaakt!
Ondertussen had onze gepensioneerde meubelmaker
ook niet stilgezeten en een mooie voet voor de
raamantenne gemaakt.
Het is zo’n mooi geheel geworden dat we het in de
etalage hebben geplaatst. Niet zomaar neergezet
natuurlijk. Onze Grote Zuilense Kunstenaar Cees
Achterberg had toch van die mooie poppen gemaakt?
Twee van hen zitten nu aan de radio gekluisterd.
Terwijl ‘Cees’ aan de knoppen draait stelt zijn overbuurman de antenne af.
Een en ander in een totaal-setting: aan de wand hangt een wandlampje uit het Julianapark-restaurant. Dezelfde wand waaraan (links) ook de
oorkonde prijkt die de heer Koek kreeg als dankbetuiging van het Zuilense Verzet, terwijl aan de rechterkant het houten paneeltje hangt dat we
uit Denemarken kregen. Dit paneeltje, op 4 oktober 1943 door de heer Adrianus W. van Dijk uit de Jan van der Doesstraat beschilderd met
Nederlandse vlag en de tekst ‘Holland zal herrijzen’, werd als souvenir meegenomen naar Denemarken maar kwam maart vorig jaar terug naar
Zuilen.
De beide heren zitten op stoelen uit de Trouwzaal van het voormalig gemeentehuis van Zuilen. Ze zijn dan wel druk met het afstellen van de
radio, ondanks dat het oorlog is ontbreekt het hen verder aan weinig. De twee borrelglaasjes die u ziet komen van de Zuilense Glasfabriek
(stond aan de Fortlaan, naast Jachtwerf ‘De Klop’). Ze zijn nu leeg, maar er staat niet voor niets een kloeke jeneverkruik op tafel (natuurlijk
van Slijterij v/h H.J. van Soest).
De asbak die u ziet werd in de Tweede Wereldoorlog bij Werkspoor gegoten. Daarin ligt een sigaar, maar ook de ‘amateursigaretten’ ontbreken
niet in dit plaatje, net als het luciferdoosje met ‘Oranje Boven’.
Achter Cees snort een potkacheltje. Deze werden in de Tweede Wereldoorlog in grote aantallen gemaakt bij… Werkspoor. Deze keer niet
stiekem, je kon hiervoor een bonnetje krijgen. Als je het kacheltje niet zelf kon maken (als timmerman zijnde bijvoorbeeld) dan mochten ook
collega’s zich hiervoor inspannen. Dit potkacheltje werd vele jaren geleden beloofd, het Museum van Zuilen bestond nog niet eens. Het werd
gemaakt voor de familie Huijsen. Mevrouw Gottlieb-Huijsen kon er toen nog geen afstand van doen, maar beloofde ons dat ze aan de
achterkant een briefje zou doen, dat, als zij haar ogen sloot, het kacheltje naar ons moest. Zij is enkele jaren geleden overleden en haar broer
bracht het (met bloedend hart) op 14 oktober 2011 voor de collectie.
Hoop dat ik u voldoende nieuwsgierig heb weten te maken om u naar de etalage te lokken, zodat u al dit moois in het echt kunt zien.
Overigens: de heren voelen zich op hun gemak, ondanks dat zij aan een verboden radio zitten. Dat komt vanwege het pamflet op de voorruit.
Daarop staat met grote letters: BESMETTELIJKE ZIEKTE DIPHTHERIE. (dan zou ik ook een deurtje verder lopen.)

Stolpersteine

Ondertussen, nu we het toch
over de Tweede Wereldoorlog
hebben: we
stuurden
in
februari een extra editie van de
Zuilense Nieuwsbode. Daarin
deden we een oproep voor
donateurs van deze stenen.
Mocht u zich willen aanmelden,

doe dat alstublieft op korte
termijn. Van de 34 stenen zijn
inmiddels
13
stenen
geadopteerd, maar dat kan
beter!

Werkspoor
werkte!

waar

haar

vader

Onze acties op
internet

Nieuwe aanwinsten
We
mochten
in
het
radioprogramma van RTVUtrecht De Servicelijn een
oproep doen voor een nieuwe
lamp
in
onze
16mm
filmprojector. Binnen het uur
kregen we een complete
projector
toegezegd!
Als
‘bonus’ belde een mevrouw uit
Soest of we ook interesse
hadden
in
foto’s
van

straat uit in het Museum van
Zuilen om eens te zien wat we te
vertellen hebben over hun straat!
(en dat is heel veel!)

StraatReünie
Koolhovenstraat
Mis het niet! Zondag 4 mei is het
zover, dan nodigen we van 14 tot
17 uur de (oud)bewoners van de

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

