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VERSCHIJNT IN CORONATIJDEN TWEE MAAL PER MAAND
NB. Ontvangers kunnen desgewenst reageren op het emailadres van de afdeling:
NVBSafdDH@outlook.com.
Dus liever NIET op eherbie@ziggo.nl / ‘afzender beantwoorden’.

MOTORTRAMS BIJ DE GOOISE TRAM
Een bijdrage van Peter Roskott
Beste allemaal,
Hierbij zend ik jullie over de Gooische Tram:
1. een kort verhaal over de invoer van motortrams;
2. een aantal foto’s, betrokken van internet.
Veel kijkplezier.
Van de Blauwe Tram zijn er in de loop van de jaren veel boeken verschenen.
Boeken van overige interlokale tramwegmaatschappijen zijn schaars of helemaal niet
voorhanden.
Over de Gooische Tramweg Mij zijn twee boeken verschenen, te weten:
1. ‘De Gooische (stoom)tram en andere lijnen in het Gooi’ door W. Engel;
2. ‘Daar reed toen de Gooische’ door Rob Meyn.
Dit jaar is het 90 jaar geleden dat de Gooische Tramweg Mij. motortractie heeft
ingevoerd. De motortrams waren voor die tijd zeer modern en comfortabel.
Er waren destijds ook plannen om het tramwegnet te elektrificeren. Door protesten
van Gooise natuurorganisaties ging de elektrificatie niet door.
De Gooische Tramweg Mij. had de beschikking over:
1. de “grote” motorwagens nummers 10 -19, gebouwd door Nordwaggon in Bremen;
2. de “kleine” motorwagens, waarvan de nummers:
a. 1, 3, 5, 7 en 9 door Werkspoor werden gebouwd;
b. 2, 4, 6 en 8 door Beijnes werden gebouwd.
De “grote” motorwagens deden dienst tot 1939 tussen station Amsterdam Weesperpoort en Laren; de “kleine” motorwagens tussen station Naarden-Bussum via Huizen,
Blaricum, Laren en station Hilversum.

ROTTERDAMSE METRO BIJ ‘DE AKKERS’ - SPIJKENISSE
Een – onverwachte! - extra bijdrage van Erik Herbschleb
Beste vrienden,
Deze beelden van de escapades van de RET 5351 kent u ongetwijfeld allemaal. In de
heel vroege uurtjes van 2 november speelde dit stel voor ‘vliegende vis’ en zocht
daarbij z’n maatje de walvis op. De journaalbeelden van de avond van die dag – zowel
van RTL als van de NOS – werden fotografisch gevangen. Zodoende hebt u nu een
tastbare herinnering aan dit nieuwe ‘kunstwerk’.

Ook veel buitenlandse media besteedden prominent aandacht aan wat er in
Spijkenisse gebeurde. Hierbij een voorbeeld:

