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DE TRAM VAN LAON
Een bijdrage van Edward Kuijper
Beste allemaal,
In april 1966 ging ik als leerling van gymnasium-4 mee met de traditionele achtdaagse schoolreis
naar Parijs. De tocht met de bus van Den Haag naar Parijs was letterlijk een dagreis: er waren
destijds nog geen autosnelwegen, zodat we wegen volgden waarlangs vaak ook tramlijnen van de
Belgische buurtspoorwegen liepen. Onderweg zag ik dus voor het eerst met eigen ogen de trams
waarover ik in Op de Rails al vaak gelezen had. Ik keek mijn ogen uit: buurtspoor vanaf de grens
bij Wuustwezel naar Antwerpen, de stadstrams van Antwerpen zelf, de buurtspoorlijn van
Antwerpen naar Boom, daarna al snel buurtspoorlijnen ten noorden en zuiden van Brussel, de
Brusselse stadstram en tenslotte nog Mons met zijn buurtspoornet.
Er was één groot ‘probleem’: ik kon niet even stoppen en uitstappen om iets van al dat moois te
fotograferen en ik had nota bene mijn nieuwe kleinbeeldcamera bij me…. Na een overigens uiterst
leuke week in Parijs was er op de terugreis toch nog een onverwachte railontmoeting die ik wél
kon vastleggen. De bus stopte voor een half uur in het oude stadscentrum van Laon, halverwege
Parijs en Brussel. Het stadscentrum, dat op een rotsplateau van zo’n 100 meter boven de
omgeving lag, was verbonden met het SNCF-station in de benedenstad door middel van een
metersporige tandradtram!
Vóór het stadhuis, op de Place de l’Hôtel de Ville, zag ik eerst bovenleiding en toen een simpel
trameindpunt, bestaande uit twee kopsporen naast elkaar, die met een wissel samenkwamen.
Omdat ik niet wist of ik wel een tram zou zien, volgde ik het spoor naar de zijkant van het plein en
zag dat daar direct de vrije baan begon, met fraaie bovenleidingmasten, waard om te fotograferen.
Daar begon de helling en ook het tandradgedeelte. Gelukkig (de tijd was immers beperkt!) hoefde
ik niet lang te wachten tot er een motorrijtuig omhoog kwam, en wat voor één: twee-assig, hoog op
zijn wielen staand, met sleepbeugel en uitgebouwde voorruiten. Het geheel maakte een zeer
ouderwetse indruk. Het rijtuig hield stil bij de eindhalte en de paar passagiers stapten uit. Nadat
nieuwe passagiers hun plaats hadden ingenomen en de sleepbeugel gezwaaid was, vertrok het
enige minuten later weer. Ik heb nog de tijd genomen om een eindje langs het tracé te lopen en
wat foto’s te maken. Het is overigens op de foto’s wel te zien dat het die dag somber weer was.

Motorrijtuig 2 heeft het hoogste punt bereikt:
het stadscentrum van Laon.

Later begreep ik dat het toegepaste tandradsysteem Abt hier alleen voor de beremming gebruikt
werd en dat de forse helling met adhesie bereden werd. En ook de ouderwetse indruk bleek
terecht: enkele van de vier rijtuigen hadden nog vrijwel het uiterlijk van hun jaar van
indienststelling: 1899. Ik zag op dat moment dus een al 67-jarige, maar in gewone dienst, en
zonder museumstatus. Vrij snel na mijn bezoek is (zonder causaal verband, overigens) het
eindpunt op het Place de l’Hôtel de Ville verlaten en eindigde de lijn aan de buitenzijde van het
stadhuis. Op internet is inmiddels uiteraard het nodige te vinden over dit kleine bedrijf, dat het nog
heeft uitgehouden tot januari 1971.

Terwijl de passagiers uitstappen
wordt de sleepbeugel van motorrijtuig 2 gezwaaid; Place de l’Hôtel de Ville, Laon.
Van 1989 tot 2016 heeft de ‘Mini-métro POMA 2000’ over vrijwel dezelfde route de bovenstad van
Laon verbonden met de benedenstad. Het was een automatische kabelspoorweg, waarvan de nu
verlaten infrastructuur in de vorm van stations en viaducten herinneringen aan nooit in dienst
genomen prémetrotrajecten van Charleroi oproept. Wie nu met de trein in Laon aankomt en naar
het stadscentrum wil, kan kiezen tussen een forse klim te voet of een weinig comfortabele
bus(om)rit. Vóór het SNCF-station van Laon staat nog één van de originele tandradtramrijtuigen
als monument opgesteld, op een stuk spoor mét tandradstaaf, maar – helaas - wel in de open
lucht: een bejaarde van over de 120 verdient zeker aandacht, maar ook onderdak.

Motorrijtuig 2 staat gereed
voor vertrek naast de gietijzeren luifel van het stadhuis; Place de l’Hôtel de Ville, Laon.

Motorrijtuig 2 is weer
begonnen aan zijn afdaling.
Tekst en foto’s :
© Edward Kuijper
november 2020

Naschrift: naar aanleiding van deze bijdrage vroeg Erik Herbschleb of ik het artikel van Frits van
der Gragt over de tram van Laon kende (OdR juni 1964). Als trouw lezer van OdR sinds 1962 moet
ik dit destijds weldegelijk gelezen hebben. Ik denk nu dus dat het onverwachte niet de
aanwezigheid van een tram aldaar was, maar het toeval dat onze bus uitgerekend in Laon stopte.
Maar ja, wie herinnert zich alles nog na meer dan 50 jaar ….
Het artikel van Frits van der Gragt is hier te vinden, nadat je bent ingelogd als lid op Mijn NVBS:
www.nvbs.com/api/search/pdf?category=library-odr-digital&name=OdR1964/OdR1964087-088.pdf

Het copyright van foto's en tekst berust bij de inzenders,
die ook inhoudelijk verantwoordelijk zijn.

Het hierboven genoemde bewaard gebleven rijtuig, opgesteld voor het Gare de Laon.
(Bron: Wikipedia)

Het spoorwegmuseum van Kyoto, Japan, in 2005
Een bijdrage van Henk van der Most

Introductie
In 2005 was ik in de gelegenheid om de Wereldtentoonstelling van Nagano, Japan, te
bezoeken. Tijdens mijn verblijf in Japan logeerde ik in Osaka en heb ik ook een
dagtochtje gemaakt naar de stad Kyoto. Daar aangekomen zag ik een bordje met
een verwijzing naar een nabij het station gelegen ‘Railway Museum’. Tja, dan is er
natuurlijk maar één ding te doen. (Van de stad Kyoto heb ik verder niets gezien ...)
Bij één voormalig Nederlands railbedrijf (met de kleurstelling kastanjerood en
gebroken wit) wil ik van ieder detail graag het naadje van de kous weten. Maar in het
buitenland, en zeker het verre buitenland, boeien de nummers, fabrikanten en
bouwjaren mij nauwelijks. Dan ben ik vooral aan het genieten van de speciale sfeer
die elk railbedrijf biedt. Onderstaande foto’s zijn geschoten op één bijzondere
zomerdag in Japan.
Het spoorwegmuseum van Kyoto was in 2005 gevestigd in en nabij een oude ronde
locomotievenloods met draaischijf. In 2016 is daar een kloek nieuw museumgebouw
bij geopend, dat het grotere verhaal van de Japanse Spoorwegen vertelt. In 2005
kon men zich vergapen aan een fraaie collectie zeer robuuste (smalspoor !) stoomlocomotieven, en was het bovendien mogelijk om stapvoets een kort ritje te maken
met een stoomtrein.

De locomotievenloods

Ritje met een stoomtrein

De draaischijf

Tot Slot

Dank voor uw belangstelling.

