
                                  PROGRAMMA 2023 

NS DE20 ‘De Kameel’ passeert na onderhoud te Zutphen op 24 september 2021 de Rijnbrug bij Oosterbeek op weg 
terug naar het Spoorwegmuseum. Foto: Paul Muré

Welkom bij de NVBS afdeling Oost.

Na twee coronajaren hebben we in 2022 een vrijwel normaal jaar achter de rug. Wij hopen dat in 
2023 voort te zetten en bieden u hierbij het nieuwe programmablad aan. Natuurlijk hopen we dat 
nog meer bezoekers ons weten te vinden. 

Kijk voor onvoorziene wijzigingen in ons programma altijd nog even in Op de Rails of op de website
www.nvbs.com.
Vaste bezoekers ontvangen 9 keer per jaar een mail over de eerstvolgende bijeenkomst. Wilt u die 
ook ontvangen? Stuur dan een mailtje naar secr.nvbs.oost@gmail.com
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4 januari     Jan Willem Weiss     De bruggen en het station van Westervoort
 

Sinds de aanleg van de spoorlijn Amsterdam - Arnhem - Emmerik 
zijn er een brug en een station in Westervoort geweest. De brug 
heeft diverse gedaantes gehad en is meermalen vernield en weer 
opgebouwd. Sinds enkele jaren kent het dorp ook weer een halte 
voor reizigersverkeer. Jan Willem, niet alleen een Westervoorter in
hart en nieren, maar ook een lid van onze afdeling, kent alle 
details en gaat die met ons delen.

1 februari     
Peter vd Vlist 
De rijtuigen
Plan D van NS

Het park stalen rijtuigen was na de oorlog zodanig uitgedund dat bij
Beijnes en Werkspoor 70 rijtuigen werden besteld, bekend onder de
naam ‘Plan D’. De turquoise rijtuigen gingen dienst doen achter de
in de jaren vijftig geleverde nieuwe elektrische locomotieven. De wat
oudere NVBS-ers zullen mooie herinneringen hebben aan deze
karakteristieke rijtuigen, waarvan de AB 7709 nog in het
Spoorwegmuseum te zien is. 

Ingaande de winterdienstregeling 1978, dus al weer meer dan vierenveertig jaar geleden, kwam er een einde aan de 
inzet van ‘Plan D'. Op 1 oktober 1978 werd door de NVBS een imponerende afscheidsrit gereden en initiatiefnemer en 
organisator Peter van der Vlist vertelt deze avond aan de hand van vele foto’s over deze bijzondere rit, over de 
voorbereidingen en het overleg over de vele logistieke knelpunten. Het was namelijk een bijzondere rit met een variëteit
aan types trekkrachten (w.o. stoom) voor de uit zeven rijtuigen bestaande Plan D-trein.   

Om het historische aspect van dit karakteristieke materieel, dat in de hoogtijdagen tot ver in Europa te zien was, te 
belichten komen ook vele facetten uit de beginperiode aan de orde. Behalve van de bouw bij Werkspoor worden ook 
vele fraaie foto’s getoond uit de jaren 1950 – 1970 met soms indrukwekkende treinsamenstellingen van alleen Plan D-
rijtuigen. Het verblijf bij de Stoomstichting Nederland en het ‘tweede leven’ in de Beneluxdienst komen vanzelfsprekend 
aan de orde. 

Maar ook wordt ingegaan op het herstel van de AB 7709 in Amersfoort. En natuurlijk komt ook de restauratie van het 
enige overgebleven restauratierijtuig (WRD 7659) aan de orde waarvan met fraaie foto’s de voortgang kan worden 
getoond. Het rijtuig zal in 2020 weer in volle glorie te zien zijn in het Spoorwegmuseum.

1 maart   Sjoerd Bekhof   60 Jahre mit der DB quer durchs Land

Sjoerd Bekhof neemt de afdeling mee op zijn reis door de tijd.
Beginnend in Arnhem, waar we terug kijken in de jaren zestig toen daar de 
V200’en de DB-treinen naar Duitsland ophaalden. Onderweg ontmoeten we
op diverse plaatsen in verschillende perioden materieel van stoomloc tot 
ICE. In zwart/wit, kleur en bewegend beeld. Op het moment dat dit 
programmablokje verschijnt is de presentator nog druk bezig zijn route uit te
stippelen.

5 april   René Platjouw  De Rhätische Bahn, videofilmpresentatie

Vanavond worden wat oudere
filmbeelden van de Rhätische Bahn uit de jaren negentig van de vorige eeuw
getoond. Alle oude type locs komen in beeld, ook de Krokodillen. Er is een
mengeling van zomer- en winterbeelden. We zien de Albulalijn, gaan een
stukje de Bernina op en komen daar helaas niet verder dan de Montebello
Kurve en Morteratsch. De oude gelijkstroomtreinen naar Arosa kronkelen
omhoog in het Schannfigg. Ook maken we in december 1999 een excursie
met de Ge4/6 uit 1913 in het Engadin, waarbij uw presentator op (én IN) de loc
mocht filmen. Een kort uitstapje naar de Ferrovia Mesolcinese laat deze
museumlijn zien op een bloedhete dag.
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3 mei Sander Ruys, Het in de Tweede Wereldoorlog weggevoerde 
spoorwegmaterieel

Al voor de bevrijding van Nederland boven de grote rivieren was duidelijk dat 
de bezetter planmatig, structureel en op grote schaal uit Nederland de meest 
uiteenlopende goederen had weggevoerd. Ongeveer 90% daarvan was na het
begin van de Operatie Market Garden en de spoorwegstaking op 17 
september 1944 uit ons land weggehaald. In die periode plunderden de 
Duitsers vooral vele fabrieken en de spoorwegen, maar ontruimden ook 

steden en dorpen, zoals Arnhem. Tegen deze achtergrond stelde de Nederlandse regering in april 1945 het 
Commissariaat-Generaal voor de Nederlandsche Economische Belangen in Duitschland in dat tot taak had het 
opsporen en het terugbrengen van weggevoerde goederen en de behartiging van de economische belangen van 
Nederland in Duitsland.
Sander Ruys schreef het boek ‘Hummel Hummel Zügen en zo’ over de zoektocht die in dat kader in de periode 1945 tot
en met 1951 plaatsvond naar de weggevoerde eigendommen van de Nederlandse Spoorwegen en over de daarmee 
verbonden uitwisseling van in Nederland buitgemaakt of achtergebleven (vooral) Duitse spoorwegmaterieel. Ook komt 
het niet teruggekeerde (‘vermiste’) en in de DDR, Polen en andere Oost-Europese landen achtergebleven 
spoorwegmaterieel aan de orde, waarover na de val van de Muur steeds meer bekend is geworden. Na het verschijnen
van zijn boek in het najaar van 2020 ontving hij veel nieuwe informatie en beeldmateriaal, dat hij vanavond ook zal 
vertonen.

6 september Otto Dijkstra  60 jaar trams van Arnhem naar Kievitsdel via Oosterbeek Hoog en Laag, 1884 – 1944

In het novembernummer van 2021 van “Op de Rails” is een
artikel verschenen dat het wel en wee van de
tramverbindingen tussen Arnhem en Kievitsdel via
Oosterbeek Hoog en Laag omvatte. Omdat nogal wat
beeldmateriaal omwille van de plaatsruimte toen niet kon
worden geplaatst en andere zaken als de dienstregeling
maar beperkt aan de orde kwamen, gaat een van de auteurs
van dat artikel in deze presentatie daarop in. Zowel de
AhTM, GETA als OSM/NBM en TOL komen aan bod. Aan het
einde van de avond komt wellicht nog een andere wat
minder belichte tramlijn aan de orde, namelijk de GSM-lijn
van het Arnhemse Velperplein en de Rijnkade naar Velp.
Fototekst:
Elektrisch motorrijtuig 92 met een zogenoemd “Wijks-aanhangrijtuig” van de NBM. De tram is via Kievitsdel, Doorwerth,
Heveadorp en Oosterbeek-Laag uit Rhenen gekomen en bevindt zich nu op het dubbelspoor op de Onderlangs te 
Arnhem en is op weg naar haar eindpunt aan de Oude Kraan. Foto: Gelders Archief.

4 oktober   Peter Doove  Met de “P” van Parkeisenbahn

In Dresden was in 1950 een tentoonstellingsspoorbaan zo in trek, dat
die in het volgende seizoen een permanent karakter kreeg. Een grote
rol was er weggelegd voor enthousiaste kinderen, de Junge Pioniere 
en Thälmann-Pioniere, die bij de exploitatie van het spoorwegbedrijf 
meehielpen. Aan de Pionierorganisatie werd je geacht deel te nemen.
In veel steden werd in het kader van burgerschap, in bedrijfsverband 
en na de gewone werkdag aan de bouw van zo’n kinderspoorweg 
gewerkt. 
Men volgde bij uniform en beveiliging de Deutsche Reichsbahn en 
voor veel van de deelnemers aan de Pioniereisenbahn was het een 
soort stage die leidde naar werk bij de Deutsche Reichsbahn. 
Na de Wende verminderde de belangstelling, maar er bleven 

kinderen die zich tot het “spelen met echte treinen” voelden aangetrokken. En de “P” van Pioniereisenbahn werd de “P” 
van Parkeisenbahn. Die letter hoefde op materieel en uniform niet te worden gewijzigd. 
Bij de voormalige Pioniereisenbahnen die nog bestaan gaan we een kijkje nemen. 
We beginnen met een PowerPointpresentatie met achtergrondinformatie over de Pionierorgination Ernst Thälmann en 
de elf Parkeisenbahnen na de Wende. Daarna volgen de films die ik tussen 2009 en 2022 maakte, met daarin beelden 
van bekende en onbekende Parkeisenbahnen.
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1 november  Cock Koelewijn  Geschiedenis van de de Benelux-treinen

Al meer dan zeventig jaar is er een directe verbinding met doorgaande
elektrische treinen van Amsterdam naar Brussel. Cock Koelewijn heeft
hierover in mei 2019 een boek gepubliceerd.
De presentatie van vanavond behandelt de oorsprong, aanleg en
ontwikkeling van de Benelux-verbinding, inclusief de komst van de
HSL, de perikelen rond de V250 (Fyra) en de diverse materieeltypen,
waaronder de Hondekop-treinstellen uit 1957, de trekduw-treinen uit
1974, het nieuwe materieel uit 1986 en de hedendaagse sandwich-
treinen met Traxx-locomotieven.
Voor de liefhebbers zijn (voor € 49,50) gesigneerde exemplaren van
het boek Amsterdam – Brussel beschikbaar.

6 december Hans Altena Van Mc keen tot TEE

Waarom nog zelf foto’s maken als de actualiteit of het verleden vanachter uw computer 
op elk moment te bekijken valt? Het internet is in de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot 
een enorme bron van informatie. Dat ontdekten ook de spoorvrienden Hans Altena en 
Hans Elzinga. Sinds vele jaren wisselen zij wekelijks hun internetvondsten met elkaar 
uit. Deze vondsten opgeborgen in de map “MIJN INTERNETALBUM” wordt deze avond 
met u gedeeld. Niet zozeer om met andermans veren te pronken, maar gewoon om u te 
tonen wat voor moois er allemaal te vinden is op dat internet.
En hoewel de internetbron onuitputtelijk is krijgt u op deze avond alleen iets te zien uit 
de interesse-gebieden van deze liefhebbers. Een kleine greep uit de onderwerpen: de 
Deutsche Kreisbahnen, McKeen-motorwagens, Walter Hollnagel, British Railways in de 
jaren 60, Electroliners, enz… Het is een keur aan beelden. Verrassend? Wij denken van 
wel. De presentatie mag misschien even verrassend zijn want tijdens het eerste deel 
van de avond bepaalt u, de zaalbezoeker, welke onderwerpen er getoond gaan worden 
uit de grote hoeveelheid opgeslagen mappen die er zijn.

Het tweede deel van de avond betreft het verhaal over de redding en komst van de vijf TEE-rijtuigen naar het 
Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep. Uiteraard wordt daar een stukje historie niet bij vergeten. Presentator 
Hans Altena fungeert in het NTM als railerfgoedcoördinator zodat u de verhalen uit eerste hand te horen krijgt. 
Dit belooft dus een bijzondere avond te worden met een scala aan spoorse onderwerpen die u er misschien toe zetten 
thuis nog lang na te genieten, maar dan in een zoektocht vanachter de eigen computer. Of misschien verleidt het u wel 
om een bezoek te brengen aan het Nederlands Transport Museum.

De bijeenkomsten vinden elke eerste woensdag van de maand plaats in het ontspannings-gebouw “De Uithoek”.
Het gebouw bevindt zich in de noordwestelijke hoek van het emplacement Arnhem Berg (navigeer naar Noordelijke 
Parallelweg 128). Een wandeling vanaf Arnhem Centraal neemt een kwartier tot twintig minuten in beslag. Het gebouw 
is ook te bereiken met buslijn 10. De instaphalte bevindt zich aan de overzijde van de straat bij stationsuitgang 
Sonsbeekzijde. Uitstappen bij halte Tormetilstraat. Terug: lopen, of met iemand meerijden tot het station.
De presentaties beginnen stipt om 19.45 u. en eindigen rond 22.15 u.
De zaal is geopend om 19.00 u. De toegangsprijs bedraagt € 3 voor leden en niet-leden van de NVBS.
Introducees zijn altijd van harte welkom.

De afdeling Oost is te gast op een niet-openbaar ProRail-terrein. 
Het emplacement is niet toegankelijk om te fotograferen of te bezichtigen. Het hek opent na het drukken op de 
witte knop.

Bestuur NVBS Afdeling Oost, e-mail:
oost@nvbs.com
Voorzitter: Paul Muré,
Tel. 06-11207920
Penningmeester: Anders Oldenhof,
Tel. 026-3515997
Secretaris: Klaas Wielinga,
Gruttostraat 4, 6883 CN Velp.
Tel.: 06-53472856 
Email: secr.nvbs.oost@gmail.com
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