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Inclusief maandblad ‘Op de Rails’

Lid worden?
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PASSIE VOOR SPOOR
Nederlandse Vereniging
van Belangstellenden in het Spoor- en
tramwegwezen NVBS

www.nvbs.com

https://www.nvbs.com/lidmaatschap/lid-worden/
20% korting met de Miniworld Strippenkaart
Speciaal voor bezoekers van de NVBS biedt Miniworld een
strippenkaart aan waarmee u tijdens NVBS-avonden 20%
korting krijgt in het restaurant. De kaart kost € 10,- en is goed
voor € 12,- aan consumpties

AFDELING ROTTERDAM
PROGRAMMA

1STE HALFJAAR 2020

DONDERDAG 14 MEI 2020

AFDELING ROTTERDAM

150 JAAR TRAM IN BELGIË

Plaats van de bijeenkomsten:
Miniworld Rotterdam
Weena 745
3013 AL Rotterdam
Aanvang
Zaal open

19:45 uur
19:15 uur

Toegangsprijzen

Leden:
Niet-leden:
Tot 18 jaar:

Beamerpresentatie door Luc Koenot

€ 4,00
€ 5,00
€ 2,00

Routebeschrijving:

Op 1 mei 2019 vierde de tram in Brussel en België zijn 150-jarig bestaan.
Vanavond vertelt mede-organisator Luc Koenot over de in en outs van het
jubileum, waarbij 69 trams betrokken waren, inclusief tien smalspoortrams van
de NMVB. In Brussel is elf kilometer bovenleiding verbouwd voor trolley-gebruik,
zodat ook in de toekomst museumtrams door de binnenstad kunnen rijden.
Verwacht verder unieke beelden van de voorbereidingen en tijdens het feest
vanaf bijzondere standpunten, waarbij ook de grote belangstelling van
railliefhebbers en publiek in beeld komt.
In het verhaal is een toelichting op de organisatie verweven, waarbij Luc Koenot
vertelt waarom er diverse verrassende elementen waren ingebouwd en hoe de
opzet van het feest tot stand kwam. Kortom, een unieke en hoogst interessante
avond waarvoor de presentator speciaal uit België komt.

LET OP: ENTREE VIA HOOFDINGANG

www.miniworldrotterdam.com
NVBS-leden krijgen 25% korting op de entree op
vertoon van hun lidmaatschapskaart!
Openingstijden:
Woensdag – vrijdag
12:00 – 17:00
Zaterdag – zondag
10:00 – 17:00
Extra openingsdagen in schoolvakanties
Foto omslag: Kleurrijk Rotterdam met RET trams in de museumremise van Stichting
RoMeO, 5 oktober 2019. Foto: Paul van Baarle

DONDERDAG 9 APRIL 2020

DONDERDAG 9 JANUARI 2020

75 JAAR NA D-DAY, DE GEALLIEERDE SPOORWEGEN, EEN VERGETEN HOOFDSTUK

TOEN EN THANS

Beamerpresentatie door Hans Altena

Beamer- en diapresentatie door Marco Moerland

De bevrijding van Europa had niet mogelijk geworden zonder de inzet en het
materiaal van de Military Railway Services of op zijn Nederlands gezegd, de
Geallieerde Spoorwegen. Na de aanval op Pearl Harbor raakte Amerika vanaf 7
December 1941, betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Vrijwel direct is men
aan de slag gegaan op vele fronten om de vijand te keren. De Amerikaanse
industrie werd op grote schaal ingeschakeld om militaire voertuigen te
ontwikkelen en produceren, zo ook spoorwegmaterieel. Want men had reeds
bedacht was dat de spoorwegen de ruggengraat van alle militaire operaties in de
diverse gebieden zouden gaan vormen. In samenwerking met Engeland werd de
productie van M.R.S. materieel vorm gegeven. Na de oorlog hadden vele landen
behoefte aan spoorwegmaterieel waardoor overnames werden gedaan uit de
legerdumps die na de oorlog aanwezig waren in diverse landen. De N.S. kocht op
die wijze ook diverse stoom- en diesellocomotieven en diverse wagen typen. Een
bekend type vormt de Whitcomb diesellocomotief, annex N.S. 2000, waarvan
sinds 2018 twee exemplaren weer in Nederland aanwezig zijn. Hans Altena was
nauw betrokken bij de repatriëring van beide locomotieven en kan uit de eerste
hand vertellen hoeveel logistieke voeten dit in aarde had. Daarnaast is hij de
voorzitter van de Stichting 162. Een stichting die materieel van de Geallieerde
Spoorwegen in bezit heeft en gerestaureerd heeft. Aan de hand van historische
en dus ook recente beelden belicht hij dit vergeten stuk geschiedenis.

Dit is de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst met tijdens de pauze een hapje
aangeboden door het bestuur van de afdeling.

Nieuwe Whitcomb locomotieven voor
verscheping naar Europa 1943

Ontschepen van USATC bakwagens in
Normandie Juli 1944

Voor de pauze bekijken we digitale foto’s uit 2019. We zien uit Helsinki
overgenomen lagevloertrams op de interlokale tramlijn van Schöneiche naar
Rüdersdorf. Op de smalspoorlijnen rond Zittau in de voormalige DDR lijkt de tijd
stil gestaan te hebben. Stoomtreinen uit vervlogen dagen puffen er dagelijks
heen en weer. Klassieke en kleurrijke trams in een mediterrane omgeving
ontmoeten we in Lissabon en Porto. We brengen een bezoek aan het nieuwe
trambedrijf in het Deense Århus. In de Bulgaarse hoofdstad Sofia zien we een
grote variatie trams op zowel smal- als normaalspoor. Ook Nederlandse
actualiteiten uit het voorbije jaar komen aan bod.
Na de pauze gaan we 25 jaar terug in de tijd. We zetten onze tijdreis voort aan de
hand van diabeelden. In Turkije waren in 1994 de trambedrijven van Istanbul met
nieuwe Zweedse trams en Konya met uit Keulen overgenomen tweedehandsjes
in dat jaar nog maar kort in dienst. In Tallin ademde het trambedrijf nog een
sterke Oostbloksfeer uit. Estland had zich kort tevoren aan het Sovjet-juk
ontworsteld. We zien beelden van het enorme trambedrijf van Sint Petersburg.
Bij de RET in Rotterdam bepaalden gele en groen-witte ZGT-trams het
straatbeeld. Tenslotte brengen de antieke trammetjes op het zonnige eiland
Mallorca ons in een zomerse vakantiestemming.

Het jaar van Thans

Het jaar van Toen

DONDERDAG 13 FEBRUARI 2020

DONDERDAG 12 MAART 2020

STOOMLOCS BIJ NS IN DE JAREN 30

DAGTOCHT DUITSLAND

Beamerpresentatie door Hans van Poll

Beamerpresentatie door Maurits van den Toorn

In de jaren zeventig bracht de NVBS via het Britse fotobureau Photomatic een
reeks fotokaarten uit in formaat 9x14 cm van Nederlandse stoomlocomotieven
die door Britse spoorwegfotografen in de jaren dertig op de gevoelige plaat
waren vastgelegd. Hoe interessant deze foto’s ook waren, het formaat was
tamelijk klein. En nu bekend is wie tegenwoordig de negatieven beheert, is het
presentator Hans van Poll gelukt om van die oorspronkelijke negatieven scans in
hoge resolutie te verkrijgen zodat niet alleen fraaie en grote afdrukken kunnen
worden gemaakt maar de digitale foto’s ook in groot formaat op een scherm
kunnen worden getoond. Bovendien blijkt dat indertijd bij de kleine foto’s helaas
maar al te vaak behoorlijk in de achtergrond is gesneden, de digitale
afbeeldingen laten soms veel meer zien. Vanavond verplaatsen wij ons in een tijd
waarin de stoomlocomotief, hoewel de neergang van de stoomtractie bij NS al is
ingezet, nog een behoorlijke partij meeblaast bij de spoorwegen in Nederland.
Hans van Poll brengt met behulp van de Britse foto’s die tijd weer tot leven en
licht ook de achtergronden toe van het stoombedrijf in die tijd.

Tien Duitse tramsteden bevinden zich binnen ‘dagtochtbereik’ van Midden- en
West-Nederland.
Het gaat om de steden in het Ruhrgebied tussen Oberhausen en Dortmund, het
linksrheinische Krefeld, Landeshauptstadt Düsseldorf, Keulen en Bonn. Een korte
rondgang door de afgelopen veertig jaar laat zien wat er is geweest, maar vooral
wat er gelukkig nog steeds is aan trams en tramtrajecten. Het streven naar
standaardisatie heeft geen einde gemaakt aan de vele verschillen tussen de
inmiddels negen trambedrijven.
Gelsenkirchen Hbf
1982.
Foto: Maurits van den
Toorn

Essen Steele 2019.
Foto: Maurits van den
Toorn

Utrecht CS met trein D 283 naar Frankfurt am Main, 13 juli 1935.
Foto: George Grigs. Huidige negatiefeigenaar Rail Archive Stephenson

