
De	oplossing	van	de	vorige	keer:

Een	 stil	 en	 rustig	 hoekje	 in	 het
Spoorwegmuseum	 dat	 herinnert	 aan	 de
vakkundige	 en	 enthousiaste	 modelbouwer
J.W.	Groot.	 De	 foto	 is	 van	 zijn	werkplunje
die	 hij	 gebruikte	 tijdens	 zijn
gepassioneerde	werkzaamheden.
Modelbouwer	J.W.	Groot	uit	Heeze	bouwde
in	 een	 schuurtje	 in	 zijn	 achtertuin	 een
uniek	model	van	stoomlocomotief	NS	3904,
een	 project	waar	 hij	 15	 jaar	mee	 bezig	 is
geweest.	 De	 locomotieven	 van	 de	 serie
3900	 werden	 in	 1929	 en	 1930	 gebouwd
door	 de	 Duitse	 fabriek	 Henschel	 &	 Son	 te
Kassel.	 De	 NS	 had	 sterkere	 locomotieven
nodig	 om	 de	 steeds	 zwaardere	 stalen
rijtuigen	 te	 trekken.	 De	 locomotieven
deden	 dienst	 tot	 de	 afschaffing	 van	 de
stoomtractie	bij	NS	in	1958.
Alles	aan	het	model	is	zelf	gemaakt,	van	de
kleinste	 schroefjes	 en	 boutjes	 tot	 de

stoomketel	en	de	wielen.	Bijzonder	is	dat	het	model	werkend	en	rijvaardig	is	en	dus
onder	 stoom	kan	worden	 gebracht.	Het	 Spoorwegmuseum	vond	het	model	 en	 de
hobbyschuur	zo	bijzonder	dat	het	hele	schuurtje	in	originele	staat	is	opgebouwd	in
het	museum.	Daarbij	is	op	de	kleinste	details	gelet;	de	koffie	staat	te	dampen,	het
gereedschap	ligt	zoals	het	werd	aangetroffen	en	de	intercom	werkt.
	
[Het	“Schuurtje	van	Vader”	is	een	schenking	van	mevrouw	W.	den	Engelsman]

En	dan	nu	het	raadsel	van	deze	maand:

Een	 wat	 wazige	 foto	 van	 een	 object
achter	 glas.	 En	 zo	 is	 het	 ook	 zichtbaar,
want	op	ooghoogte	hangt	het	achter	slot
en	grendel.
Wat	is	dit	voor	een	object	en	waar	is	het
te	 vinden?	 Er	 zijn	 al	 vele
museumbezoekers	langs	geschuifeld….	
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Expo:	Spoor	van	Verbeelding
Aangezien	een	 regulier	bezoek	aan	het	Spoorwegmuseum	nog	niet	mogelijk	 is,	 is
het	wellicht	goed	om	af	en	toe	aandacht	aan	deze	Expositie	te	besteden.
	
Eén	van	de	thema’s	van	Spoor	van	Verbeelding	is	Holland	Promotie.	Kort	voor	1900
ontdekten	 buitenlandse	 toeristen	 Nederland.	 Ze	 werden	 aangetrokken	 door
kleurrijke	 affiches	 en	 sterke	 verhalen	 in	 reisgidsen.	 Ook	 kunstenaars,	 die	 vanuit
binnen-	en	buitenland	naar	'onbedorven'	dorpjes	als	Marken,	Volendam	en	Katwijk
kwamen,	droegen	bij	aan	het	exotisch	imago.	Spoorwegmaatschappijen	gebruikten
de	 clichés	 dankbaar	 op	 de	 affiches	 die	 Fransen,	 Duitsers	 en	 Britten	 naar	 Holland
moesten	trekken.	De	beelden	van	klompen,	molens	en	tulpen	zouden	nog	de	hele
20e	 eeuw	 in	 gebruik	 blijven.	 In	 de	 tentoonstelling	 diverse	 voorbeelden	 van	 deze
vorm	van	Holland	promotie,	hierbij	een	voorbeeld	uit	1912	(links)	en	1955	(rechts).

Nationale	Museumweek
Het	 Spoorwegmuseum	 staat	 nog	 steeds	 te	 popelen	 om	 de	 deuren	 weer	 veilig	 te
kunnen	openen.	Maar	zolang	alle	musea	verplicht	gesloten	zijn,	kan	dat	nog	niet.
Vandaar	dat	de	editie	2021	van	de	Nationale	Museumweek	digitaal	 is	geweest.	De
Nationale	Museumweek	is	een	jaarlijks	terugkerend	evenement	waarbij	de	ruim	400
musea	die	zijn	aangesloten	bij	de	Museumvereniging	in	het	hele	land,	hun	collecties
op	een	niet	te	missen	wijze	in	de	schijnwerpers	zetten.

We	hebben	het	afgelopen	jaar	allemaal	te	maken	gehad	met	vrijheidsbeperkingen.
Musea	moesten	de	deuren	sluiten	en	dus	kon	het	publiek	ze	niet	meer	bezoeken.
Daardoor	beseft	iedereen	meer	dan	ooit	hoe	belangrijk	onze	(culturele)	vrijheid	is.
Het	 thema	 van	 de	 Nationale	 Museumweek	 was	 dan	 ook	 ‘Vrijheid’.	 Het
Spoorwegmuseum	deelde	gedurende	de	Nationale	Museumweek	van	19	t/m	25	april
op	 Facebook	 en	 op	 de	website,	 dagelijks	 een	 filmpje	 dat	 paste	 in	 het	 thema.	Dit
waren	 filmpjes	 die	 we	 al	 eerder	 hebben	 gedeeld,	 maar	 ook	 een	 aantal	 nieuwe
filmpjes	met	nieuwe	onderwerpen.

Foto:	Conservatrice	Evelien	Pieterse	trapte	op	19	april	de	Nationale	Museumweek	af
met	een	filmpje	over	de	NS	na	de	bevrijding.

Cartoon

Cartoon	van	Hans	Proper

Sterren	op	het	doek

Op	 3	maart	 was	 een	 tv-ploeg	 van	 het	 Omroep	MAX	 programma	 “Sterren	 op	 het
doek”	in	het	Spoorwegmuseum	voor	opnamen.	De	gast	die	door	drie	schilders	werd
vastgelegd	was	Philip	Freriks.	Als	treinliefhebber	wilde	hij	de	opnamen	graag	doen
in	 ons	 museum.	 De	 Restauratiezaal	 was	 de	 plek	 waar	 hij	 geïnterviewd	 werd	 en
vastgelegd	door	de	schilders.	De	aflevering	met	zijn	interview	werd	uitgezonden	op
1	 mei.	 Op	 de	 foto	 Philip	 Freriks	 tijdens	 de	 onthulling,	 die	 plaatsvond	 in	 het
Rijksmuseum.
In	 de	 Leeuwarder	 Courant	 stond	 een	 interview	 met	 één	 van	 de	 schilders,	 Jan
Tromp.
De	niet	gekozen	schilderijen	werden	geveild.

(Her)opening	Spoorwegmuseum
De	actualiteit	rond	de	coronamaatregelen	 laat	zien	dat	het	Spoorwegmuseum	niet
vóór	9	juni	haar	deuren	voor	het	publiek	zal	kunnen	heropenen.	Omdat	de	volgende
VriendenDienst-digitaal	rond	15	juni	zal	verschijnen,	adviseren	wij	onze	website	en
sociale	media	te	(blijven)	volgen	voor	het	meest	actuele	nieuws.
	

Lantaarnopstelling	aangepast

Recentelijk	 zijn	 de	 lantaarnopstellingen	 op	 een	 paar	 plaatsen	 in	 het	 museum
aangepast.	Te	weten	in	Loods	Nijverdal	en	op	de	zolder	van	Stalen	Monsters.
Hierbij	 zijn	 diverse	 lantaarns	 die	 in	 depot	 stonden	 nu	 geplaatst	 op	 een	 zichtbare
plek.	De	belangrijkste	wijziging	 is	 gedaan	 in	 de	 Loods	Nijverdal.	Hier	 zijn	 diverse
loclantaarns	geplaatst	en	is	er	een	opstelling	gemaakt	van	lantaarns	gefabriceerd	in
de	provincie	Utrecht.	Het	gaat	hierbij	om	de	fabrikanten:	Rencker	en	Zn,	J.A.	van
Dijk	en	Zn	en	MEAF	uit	Utrecht	en	Gebr.	Smink	uit	Amersfoort.

Het	raadsel

Bijdragen?
	
Als	 U	 ook	 een	 bijdrage	 wilt	 leveren,
stuur	dan	Uw	eventuele	opmerkingen,
suggesties	of	foto’s	naar:
	
redactie@vriendennsm.nl
editor@vriendennsm.nl
	
www.vriendennsm.nl
www.spoorwegmuseum.nl
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Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	redactie@vriendennsm.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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