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NVBS 
Trein en tram zijn voor veel mensen niet 
anders dan een vervoermiddel. Maar anderen 
hebben er meer dan gemiddelde belangstelling 
voor. Zij zijn gefascineerd door de techniek van 
het materieel of de regelmaat van de 
dienstregeling. Of ze zijn geboeid door de sfeer 
die de tram in de stad geeft, de passie voor 
lange treinreizen, de variatie aan locomotieven 
en treinstellen of de verschillen in trams. Wie 
zich verder in het railverkeer verdiept ontdekt 
steeds weer andere aspecten die de interesse 
wekken. Overal wonen mensen met 
belangstelling voor spoor  en tram. Alleen al in 
Nederland zijn dat er vele duizenden. Een 
kleine 5000 van hen zijn lid van de NVBS, de 
grootste vereniging op dit gebied in ons land.  
 
Het lidmaatschap, inclusief het fraaie 
maandblad “Op de Rails”, kost bij 
automatische incasso  € 58,- per jaar.   
(Voor jongeren t/m 24 jaar  € 29,-).  
Nadere informatie over het lidmaatschap is te 
vinden op www.nvbs.com of te verkrijgen via 
het bestuur van onze afdeling. 
 
------------------------------------ 
NVBS-afdeling Den Haag 
In de maanden september t/m mei zijn er op de 
2e, 4e en eventueel 5e maandag bijeen-
komsten in de grote zaal van de Christus 
Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 
154, 2595 CL Den Haag. 
De zaal is geopend vanaf 19.00 uur; het 
programma begint altijd om 19.45 uur  
en eindigt omstreeks 22.30 uur. 
Te laat komen of te vroeg weggaan wordt door 
velen als storend ervaren. U wordt dus 
vriendelijk verzocht tijdig aanwezig te zijn.  
Ter dekking van de zaalhuur- en overige 
kosten bedraagt de entreeprijs € 3,50 voor 
NVBS-leden. Niet-leden zijn ook welkom; zij 
betalen  € 4,- entreegeld. 
 
------------ 
Bestuur 
-  Voorzitter: Paul Muré, 070- 386 4734  
-  Secretaris: Hans Haije,   
   070- 347 8983 en/of  06- 3020 6970 
-  Penningmeester: Erik Herbschleb 
-  Bestuurslid: Edward Kuijper 
 

 
 

-------------------------------------- 
Bereikbaarheid van de zaal 
Trein: vanaf Den Haag Centraal  (ca. 12 min. 
lopen) of station Laan van Nieuw Oost-Indië   
(ca. 8 min.). 
 
De Christus Triumfatorkerk heeft de haltes van 
de HTM-lijnen 2, 6 en 23 voor de deur. 
 
HTM:  tramlijnen 2 en 6, halte Oostinje. 
HTMbuzz:  buslijn 23, halte Juliana van 
Stolberglaan. 
 
Voorts:  
RandstadRail lijnen 3, 4 en E: Station Laan van 
NOI, 8 min. lopen. 
HTMbuzz: buslijn 24, halte Laan van NOI. 
EBS, buslijnen 43 en 44, halte Laan van NOI. 
 
Er is ook altijd voldoende – gratis – parkeer-
gelegenheid rondom en achter de kerk. 
 

           
 
 
----------------- 
E-mailadres   
denhaag@nvbs.com  
 
--------------------- 
Foto voorzijde 
Stoom in rust bij de Harzer Schmalspurbahn. 
Wernigerode, 15 februari 2019.  
Foto: Erik Herbschleb 
 



--------------------------- 
Programmaboekje 
NVBS-leden die de verenigingsavonden 
bezoeken krijgen het halfjaarlijkse 
programmaboekje van de afdeling gratis 
digitaal (of als papieren versie) toegezonden. 
Ook is het programma te downloaden op  
www.nvbs.com/over de NVBS/ 
Afdelingenoverzicht 
 
------------------------ 
Van het bestuur 
Voor u ligt het programma voor het eerste 
halfjaar 2020. Ook nu weer hebben wij 
geprobeerd voldoende afwisseling te brengen 
in de presentaties met uiteenlopende 
onderwerpen.  De sfeer tijdens de bijeen-
komsten is altijd gezellig en biedt een prima 
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en 
contact te onderhouden met andere 
belangstellenden. Het gemiddelde aantal 
bezoekers ligt iets boven de 50 en daar zijn we 
als bestuur erg blij mee. Natuurlijk kunt u ook 
individueel genieten van het programma en 
van een kopje koffie of thee, fris, bier of wijn in 
de pauze. 
Ook in het komende seizoen bent u weer van 
harte welkom om onze bijeenkomsten te 
bezoeken! Natuurlijk mag u altijd iemand 
meebrengen van buiten de NVBS als die een 
keer een bijeenkomst wil bijwonen. Vanaf 
19.00 uur bent u welkom in onze zaal. 
En tot slot: Wij staan altijd open voor sugges-
ties of nieuwe programma’s.  
Als u zelf iets zou willen presenteren kan dat 
natuurlijk. Laat het ons weten! En als u een 
hele avond te lang vindt, dan is de varia-avond, 
eind december, wellicht een mogelijkheid voor 
een korte presentatie of om het eens te 
proberen. Samen maken wij er iets moois van! 
 
Het afdelingsbestuur 
 
 
     ++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Welk programma is er 
vanavond? 

 
Kijk voor het laatste nieuws op 

www.nvbs.com 

 
       ++++++++++++++++++++++++++++ 

     Programmagegevens 
         januari – mei 2020 
 
---------------------- 
13 januari 2020 
Vergeten tramlijnen in Zwitserland - deel 2 
Bas Schenk 
 
Zwitserland is een land van spoor- en tram-
lijnen bij uitstek. Dat behoeft geen nadere 
toelichting. Naast een uitgebreid spoorweg-
netwerk van normaalspoor- en smalspoorlijnen 
kent en kende het land een keur aan lokale en 
interlokale tramlijnen. Vooral in de wereld van 
de interlokale tramlijnen is in de afgelopen 
decennia veel veranderd. Nogal wat tramlijnen 
zijn opgeheven. Gelukkig is een aantal lijnen 
hieraan ontsnapt en flink gemoderniseerd. De 
ontstaansgeschiedenis als tramlijn is vaak nog 
aanwezig of te herkennen, in een aantal 
andere gevallen zijn de lijnen uitgegroeid tot 
een waar spoorwegbedrijf. Het gevolg daarvan 
is dat de grens tussen spoor en tram in 
Zwitserland nogal eens niet zo makkelijk te 
trekken is. Ook het gebruik van het materieel 
kent in de loop van de jaren zijn wisselingen 
waardoor het karakter van een bedrijf dan weer 
meer een spoorbedrijf, dan weer meer een 
trambedrijf is.  

In januari 2019 is een eerste aflevering 
over het scherm gerold. Vanavond volgt het 
tweede deel met weer een (willekeurige) 
selectie van bestaande en opgeheven 
interlokale trambedrijven, met plaatjes in zwart-
wit en kleur uit de jaren ‘60 tot en met de 
huidige toestand in de 21ste eeuw.  
 

 
 
Schemergebied tussen trein en tram in beeld:  
De ASM (Aare-Seeland-Mobiel) in Aarwangen,  
de lijn tussen Langenthal en Niederbipp. 

 
 

http://www.nvbs.com/


---------------------- 
27 januari 2020 
Toen en Thans  2019 - 1994 
Marco Moerland 
 
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 Tallinn 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. 
 

 
 
"Panne in de polder" bij de Stoomtrein Goes- 
Borsele. Een gestrande Oldsmobile wordt 
weggesleept terwijl de OmC 909 probleemloos 

passeert. Foto: M. Moerland, 2019. 

------------------------ 
10 februari 2020 
Rook en Smook tussen Rügen en R’dam 
Ton Pruissen 
 
Voor één avond trekken we ons niets aan van 
CO2 en stikstofregels, maar roken we er lustig 
op los. Met stoom gaan we van Amsterdam 
naar Rotterdam en Roosendaal, onderweg 
wordt Den Haag aangedaan. Daarna gaan we 
naar het Oostzee-eiland Rügen dat ooit vol lag 
met smalspoor. In de wondermooie lijn van 
Bergen naar Altenkirchen was zelfs een 
spoorpont. Ook vandaag kan je nog met 
smalspoorstoom van Putbus naar Göhren, 
maar vergelijken we dit met vroeger dan is het 
net alsof trein en omgeving nu van plastic zijn. 
Op het Ostbahnhof in Berlijn rijden de Pacifics 
af en aan met op de achtergrond de 
mededeling dat je voor overwinningen in de 
Sowjet-Unie moet zijn. 
Vroeger reden er in Duitsland èchte treinen: ze 
gingen onderweg niet kapot en ze reden op 
tijd. Hoe zagen die treinen er uit? Ton laat het 
u deze avond zien! 
 

 
 
“Van Rook en Smook wordt alles zwart ….” 

 
------------------------ 
24 februari 2020 
Bovenleiding in Nederland 1924 -1966 - dl 2 
“Van puddingen, portalen en perikelen”  
Jan Tromp 
 
Na Wereldoorlog I was men van plan om de 
treindienst op de Oude Lijn te versnellen. Er 
werd vanwege het succes van de Hofpleinlijn 
gekozen voor elektrificatie. Na uitvoerige 
studies over de te gebruiken stroomsoort werd 
in 1924 met een proefbedrijf tussen Den Haag 



HS en Leiden begonnen.  Al spoedig was de 
gehele Oude Lijn onder de draad en in de jaren 
daarna volgde een aantal zijlijnen. In 1938 was 
het al mogelijk om elektrisch naar Arnhem en 
Eindhoven te rijden. 

Na de Tweede Wereldoorlog was hier 
vrijwel niets meer van over. In een recordtem-
po werd dit elektrische net weer opgebouwd. In 
het tweede deel van “Bovenleiding in NL” wordt 
nogmaals stilgestaan bij de wijze van aanleg 
en de constructie en wordt de opbouw van het 
net in het begin van de vijftiger jaren naar het 
Noorden, Oosten en Zuiden behandeld. 
Daarna komen de gevolgen van de 
Watersnoodramp aan de orde en de verdere 
uitbreidingen daarna. Ook komen diverse 
onderwerpen aan bod als ongevallen, 
onderstations en Madurodam, en wordt een 
blik over de landsgrenzen geworpen. 
  

 
 
------------------- 
9 maart 2020 
75 jaar na D-day, de Geallieerde Spoor-
wegen - een vergeten hoofdstuk 
Hans Altena 
 
De bevrijding van Europa was niet mogelijk 
geworden zonder de inzet en het materiaal van 
de Military Railway Services (MRS) of op zijn 
Nederlands gezegd, de Geallieerde 
Spoorwegen. Na de aanval op Pearl Harbor 
raakte Amerika vanaf 7 december 1941 
betrokken bij WO II. 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 spoorweg-
materieel. Want men had reeds bedacht dat de 
spoorwegen de ruggengraat van alle militaire 
operaties in de diverse gebieden zouden gaan 

vormen. De enorme hoeveelheden goederen 
konden alleen op die wijze door de te bevrijden 
landen worden getransporteerd. Men had 
berekend 100.000 stuks materieel nodig te 
hebben voor die taak waarbij men rekening 
had gehouden met het niet meer beschikbaar 
zijn van materieel ter plaatse. 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 NS kocht op die wijze ook diverse 
stoom- en diesellocomotieven en diverse 
wagentypen. Een bekend type vormt de 
Whitcomb diesellocomotief, annex NS 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 de 
aarde had. Daarnaast is hij 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. 

 

 
 
--------------------- 
23 maart 2020 
De RTM volledig in kleur 
Fer Huizer 
 
Het maken van kleurendia's was tussen 1950 
en 1960 nog niet zo normaal. Vanwege de 
kosten maakten de meeste mensen nog 
zwartwit opnamen. Mensen als Jan Voerman, 
met een eigen busbedrijf, en Hans Oerlemans 
die een goede baan had bij Rijkswaterstaat 
konden zich al een goede camera veroorloven 
en mooie dia's maken. In later jaren, zo tegen 
het einde van de RTM-tram, konden al wat 



meer mensen kleurendia’s maken. Sommigen 
van hen lieten door uw presentator een kopie 
van hun dia's maken. Inmiddels zijn alle opna-
men gescand. Zodoende krijgt u vanavond een 
beeld van de RTM-trams te zien, geheel in 
kleur, van eind jaren vijftig tot 1966. Daarnaast 
ziet u ook enkele opnamen van het latere 
busbedrijf van de RTM, de veerdiensten en 
enkele vrachtwagens van dit bedrijf. 
 

 
 
 
----------------------- 
30 maart 2020 
30.000 km HSL in China 
Hans van Lith 
 
In 2007 begon in de Volksrepubliek China het 
tijdperk van de hogesnelheidstrein. Nu, in 
2020, ligt er al een perfect werkend netwerk 
van 30.000 kilometer. Hierover rijden treinen 
met snelheden van 250 tot 350 km/h. Hans van 
Lith verkende de route van Beijing naar 
Shanghai v.v. Dertienhonderd kilometer die in 
ruim vier uur werd afgelegd! Hans vertelt over 
de ontwikkelingen van het hogesnelheidsnet in 
China en over de ervaringen voor en tijdens de 
reis. Tevens laat hij enkele souvenirs zien. 
 

 
 
Lijnenspel met de HSL …. 
 

 

----------------------------------------------- 
20 april 2020  (NB  Derde maandag!) 
Scandinavië – tram en spoor   
 
Sporvogn, Trikken, Spårvagn 
Een zwart-witte kijk op Scandinavische trams in 
1971 

Edward Kuijper 
 
Toen de ouders van de presentator in 1971 het 
idee kregen op hun jaarlijkse kampeervakantie 
eens naar Scandinavië te gaan, wilde hij graag 
nog een keer met hen mee: het bood hem de 
gelegenheid een paar trambedrijven te 
bezoeken waarvan hij wist dat ze opgeheven 
zouden worden. Bovendien was hij nooit 
noordelijker dan Ameland geweest……      
Het resultaat was: opnamen van de laatste 
tramlijn in Kopenhagen, van het gezellige 
trambedrijfje in Aarhus, van Göteborg, van 
Trondheim met de Graakalbanen en van Oslo, 
waar nog Gullfisker (‘Goudvissen’) en zware 
Skabo-vierassers in dienst waren. Op de 
terugweg door Duitsland kon hij nog wat foto’s 
maken van de ook met opheffing bedreigde 
trambedrijven in Flensburg en Hamburg.          
 

 
 
Emr 1013 met ahr 1046 op lijn 16 (Ekebergbanen), 
bij het Nationaltheatret, Oslo,  23 juli 1971.                              
 

Reisindrukken uit Scandinavië  
Paul Muré 
Het tweede deel van dit programma wordt door 
Paul Muré verzorgd, die een aantal 
(trein)reisindrukken uit de Scandinavische 
landen presenteert. We reizen wat door 
Denemarken, deels over kleine lijntjes, kijken 
even rond in Kopenhagen en steken dan over 
naar Zweden. Via Stockholm gaan we naar het 
noorden en bereiken met een elektrische 
railbus de Botnische golf. Langs de 



Zweeds/Finse grens bij Haparanda/Tornio 
sporen we richting Finland. Uiteindelijk 
bereiken we de Russische grens met een 
Finse railbus. En wellicht kijken we kort ook 
nog even in Noorwegen rond. Het zal zeker 
geen volledig overzicht worden, maar vooral 
wat andere spoorse indrukken bieden dan de 
gebruikelijke uit die landen. 
 

 
 
------------------ 
11 mei 2020 
Spoorwegen in de USA 
Cock Koelewijn 
 
De Verenigde Staten zijn een ‘echt’ spoorweg-
land. Dat klinkt misschien vreemd, want bij 
spoorwegen denken veel mensen in eerste 
instantie aan reizigerstreinen. De railway scene 
in de Verenigde Staten wordt echter geheel 
bepaald door het goederenvervoer. Niet 
minder dan 40 procent van het goederen-
verkeer in de VS verloopt via de rails, bijna drie 
keer zoveel als in Europa. Vanavond een 
presentatie over het spoorwegverkeer in de 
VS, waarin diverse aspecten van het 
Amerikaanse railverkeer aan bod komen. 
Daarbij ook enkele tips voor wie zelf op reis wil 
naar de VS. 
 

 
 

----------------- 
25 mei 2020 
Kriskras door Europa 
René Lipman 
 
De presentator van vanavond heeft inmiddels 
bijna alle Europese landen met een bezoekje 
vereerd. Uiteraard wekte het openbaar vervoer 
in die landen de nodige belangstelling, ook op 
fotografisch gebied. Daardoor heeft hij in de 
loop der jaren een grote collectie aan 
‘vakantiefoto’s' opgebouwd. Hiervan wordt 
vanavond een selectie vertoond, waarbij de 
nadruk ligt op de ‘exotische’ doch minder 
toeristische steden en streken. We krijgen 
derhalve veel trams en treinen in alle uithoeken 
van Europa te zien, aangevuld met sfeer-
plaatjes van de omgeving. 
Een greep uit de onderwerpen: de monorail 
van Moskou, Sicilië, Rotterdamse trams in 
Roemenië, smalspoor in Bulgarije, Wadlopers 
in Polen, Rhätische Bahn in de winter en Isle of 
Man. 
  

 
 
Het station van Avramovo in Bulgarije. Dit is het 
hoogste punt (1267 m) van de smalspoorlijn (760 
mm) van Septemvri naar Dobrinishte. 22-8-2011. 
 

 
---------------------------------------------------------- 
Voor uw agenda van het tweede halfjaar: 
 
De tweede en vierde maandagavond van 
september 2020 zijn we er weer. 
Programmagegevens volgen nog. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 



 

 
 

Oud en nieuw in Den Haag: 
 

- De HTM 58 en NZH A106 van de Tramweg Stichting tijdens de NVBS-Oliebollenrit 
aan het eindpunt van lijn 11 bij Scheveningen Strand, 28 december 2018. 

 
- HTM Avenio 5037 op lijn 2, Laan van Nieuw Oost-Indië, 27 mei 2018. 

Op de achtergrond ‘onze’ Triumfatorkerk. 
 

Beide foto’s: Paul Muré. 
 

 
 
 


