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LIVE-UITZENDING ‘AAN TAFEL’ van Radio M vanuit Museum
Vanmorgen kregen we het bericht dat op 23 mei (eerder werd gesproken van
een andere datum, maar het is de 23ste geworden) de live-uitzending van het
populaire radioprogramma ‘AAN TAFEL’ van Radio M vanuit het Museum van
Zuilen wordt uitgezonden!
Dat vinden we leuk. Op die manier kunnen we een groot publiek bereiken en onze trots op
Zuilen delen met de luisteraars. Welke artiest(en) die uitzending komen opluisteren is op dit
moment nog niet helemaal bekend. Maar als u het leuk vindt om erbij te zijn, u bent van
harte welkom!
Extra bericht over
nieuwe aanwinsten

Dat doen we niet iedere
maand, maar de nieuwe
aanwinsten zijn zo bijzonder
dat we er deze keer graag
een
uitzondering
voor
maken. Wat is er aan de
hand? Enkele dagen voor de
StraatReünie voor de Groen
van
Prinstererstraat
en
Keucheniusstraat kregen we
bezoek van de heer en
mevrouw Bloemink.

De houten koffer waarmee de
heer Bloemink… onder dook!

De heer Bloemink had een
van zijn herinneringen op
papier gezet over de Tweede
Wereldoorlog. Hij behaalde
zijn
Mulodiploma
twee
weken na het begin van de
oorlog. In 1941 kreeg hij
werk bij de Nederlandse
Spoorwegen. Na twee jaar
moest de NS 1500 jongen
mannen, tussen de 17 en 21
jaar naar Duitsland sturen.
De bedoeling was dat zij de
opengevallen werkplekken
gingen opvullen die waren

ontstaan door de vele
personeelsleden die waren
opgeroepen voor de strijd
aan het front. De 1500 jonge
mannen kregen allemaal een
houten koffer, om daarin
hun spullen te vervoeren die
zij mee wilden nemen naar
Duitsland.
Bloemink werd door zijn
vader begeleid naar Station
Utrecht, waar hij op de trein
moest stappen naar Station
Amerfoort. – daar moest hij
zich melden – Maar op het
Station Utrecht aangekomen
zei vader Bloemink: ‘Jij gaat
niet naar Amersfoort, jij
stapt op de tram naar Zeist
en duikt onder bij tante
Truus en oom Piet.’
Het verhaal gaat nog veel
verder, maar… de heer
Bloemink had aan zijn
verhaal
ook
foto’s
toegevoegd. Daarbij zat ook
een foto waarop hij klaar
staat om af te reizen, met de
houten koffer in zijn hand.
‘Heeft u die koffer nog’, was
mijn vraag, waarop ik
eigenlijk
een
negatief
antwoord verwachte. ‘Ja
hoor, hoezo, wil je die
hebben? Dan breng ik hem
wel hoor’.
En zo kwam de houten
koffer dus in de collectie van
het museum terecht!

Werkspoor Gieterij

Vorige week kwam de heer
de Groot in het museum. Hij
werkte vroeger bij de
Afdeling
Gieterij
van
Werkspoor. ‘Ja, ik heb nog
wel wat spulletjes, en wil

even weten of je die wil
hebben voor het Museum
van Zuilen’. (onbegrijpelijk,
dat doen mensen wel vaker:
komen ze eerst vragen of ik
het
wel
wil
hebben!)
Vandaag bracht hij de eerste
aanwinsten: voor aan de
wand:

Paardenhoofd, Sint Joris en
de Draak, Boer met Ploeg
(ook in een aluminium
uitvoering die nog niet
afgebraamd is!)
Er zit zelfs een uniek
exemplaar bij met een
afbeelding van een gieterij,
gemaakt en gegoten door de
heer de Boer zelf, eenmalig
exemplaar!.

Heel bijzonder is ook de
gietijzeren molen met een
vakverdeling. Deze werd
door schoenmakers gebruikt
om de verschillende maten
spijkertjes in te doen. Stond
net
als
de
bekende
schoenmakersleest binnen
handbereik
van
de

schoenmaker.

Verder bracht de heer de
Groot nog een aantal
bloempotjes
(kleine
en
grote,
model
‘Mona
puddingschaaltjes’) Kortom,
het was weer een feestdag!

StraatReünie
Geraniumstraat en Leo
XIII straat:
3 juni 2012
van 14 tot 15 uur welkom
met een drankje, om 15
uur presentatie en daarna
rond-leiding langs
verschillende bijzondere
stukken in de collectie. 17
uur sluiting.
.

