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8 januari. 
 
Kees Sinke. “Stoom van Alaska tot Vuurland” 
In dit programma met als hoofd aandachtspunt stoom reizen we van Alaska naar Vuurland met een 
aantal tussen stops. De reis begint in Alaska bij de White-Pass and Yukon Railway die van Skagway vanaf 
de kust de bergen in een lijn voor toeristenverkeer exploiteert op de voormalig lijn naar Whitehorse in 
Canada. Wij bezoeken de lijn met diesel en stoom en rijden door een indrukwekkend berg landschap. 
Hierna zaken we af naar Vancouver eiland voor een bezoek aan een bos spoorlijn. Met de boot wordt 
overgestoken naar de staat Washington in de VS waar een bezoek aan de Mount Rainier Railway met 
diverse Shay stoomlocs wordt gebracht. Nu volgt een grote sprong naar Brazilië waar in het zuidoosten 
de mijnspoorlijn wordt bezocht van Donna Christina waar kolen treinen rijden met diesel en 
museumstoom zoals op de foto hierboven op smalspoor. Daarna zaken we af naar Patagonia in 
Argentinië waar we smalspoorlijn bezoeken vanuit Esquel naar Ingienerro Jacobacci. Een lijn die door 
een bijna verlaten gebied gaat in het zuiden van Argentinië. Als laatste bezoeken we de zuidelijkste 
spoorlijn in Vuurland de toeristenlijn in Ushuaia. Afgesloten wordt het geheel met twee films over de 
smalspoorlijnen in Brazilië en Argentinië. 

 
 
 
 
 
 
 



12 februari. 
 
Hans Altena. “75 jaar na D-Day, de Geallieerde Spoorwegen, een vergeten hoofdstuk” 

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. De enorme hoeveelheden goederen konden alleen op die wijze 
door de te bevrijden landen worden getransporteerd. Door middel van calculaties had men 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 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.”  

 

 
Dankzij Rita Lijsten heeft de SGB een Whitcomb kunnen verwerven 



 
NS lok 2014 voorzien van nieuwe motoren op  het fabrieksterrein van Thomassen. 



 
Whitcomb locomotief rijdt de eerste kolentrein naar Rome. 

 
 
 



11 maart. 
 
Peter Doove. “Sporen in Sachsen deel 2”  
 

Voor de tweede keer gaan we naar de Duitse deelstaat Saksen. We hebben al heel wat gezien op het 
gebied van  railvervoer. Spoorwegmaatschappijen, grote- en kleine trambedrijven en natuurlijk de 
smalspoorlijnen met stoomtractie. En daaromheen is voor de bezoekers nog genoeg te zien. 
De opzet van dit tweede programma is gelijk aan deel 1. 
We beginnen met een PowerPoint presentatie. Hierin een overzicht van tram en trein uit de tijd dat ik 
alleen dia’s maakte. Onder ander de Markus Röhling Stolln met industrieel smalspoor en het Sächsische 
Schmalspurbahn-Museum te Rittersgrün. 
Het tweede deel bestaat uit een aantal films. 
Na mijn vorige bezoek aan Görlitz werd lijn 1 opgeheven. Nu maken we een  retourrit met tramlijn 2 van 
Königshufen am Wiesengrund naar Biesnitz/Landeskrone. 
In deel 1 zagen we het Techniekmuseum in Chemnitz. Ook in Knappenrode vind je het Sächsische 
Industriemuseum. Het is gevestigd op een groot terrein rond een voormalige brikettenfabriek.  
In Dresden zijn twee Bergbahnen. Ze liggen vlak bij elkaar in de wijk Loschwitz, net over beroemde brug 
“Das Blaue Wunder”. De eerste is een “Standseilbahn” die de Körnerplatz verbind met Weißer 
Hirsch. Ze overbrugt 95 meter met een lengte van 547 meter. 
De andere is een “Schwebebahn”, die de Körnerplatz verbindt met Oberloschwitz.  Met een lengte van 
274 meter bereikt ze een hoogte van 85 meter. 
In de buurt van Dresden vinden we de Lößnitzgrundbahn van Radebuehl naar Radeburg. Enkele treinen 
rijden het hele traject, sommigen keren halverwege in Moritzburg, een plaats bekend van barokkasteel 
Moritzburg. 
Terug in Dresden is er een filmimpressie van de drukte in en om het Hauptbahnhof. 



 
Lössnitzgrundbahn, lokomotief 99 1777-4, LKM 32016/1953 loopt om te Moritzburg voor de terugreis 
naar Raduel Ost. Foto Peter Doove 11-8-2009 
 
 



 
Een kijkje  op de bedrijvigheid onder de kap van Dresden Hbf. Foto Peter Doove 19-9-2017. 
 
8 april. 
 
 Erik de Jongh. “Over smalspoortreinen en de Harz”  
 
De titel had ook kunnen zijn Smalpoorlijnen in de Harz, maar dat dekt niet helemaal de lading. 
In deze beamerpresentatie wordt u namelijk niet alleen meegenomen naar Harzer Schmalspurbahnen 
maar ook mee de Harz in. 
Sinds mijn eerste bezoek aan de Harz in 1978, wat toen nog gedeeld was in het vrije westen en 
afgesloten oosten, oefent dit gebied een grote aantrekkingskracht op mij uit. Natuurlijk is dit alleen 
maar meer geworden na het opengaan van de grens tussen Oost en West in 1989. Eindelijk was het voor 
mij mogelijk om naar de andere kant te gaan en te fotograferen. 
Vanuit voornamelijk standplaats Wernigerode bekijken we vanzelfsprekend uitgebreid de HSB vanaf 
1990, maar ook het gebied met de prachtige natuur waar deze doorheen rijdt en bezoeken we plaatsen 
als Quedlinburg, Gernrode en Wernigerode. Verder vertel ik wat over de jonge geschiedenis m.b.t. de 
tweedeling van de Harz. 
Een breed programma dus, met veel spoor, geen eindeloze details, niet volledig, maar wel met oog voor 
natuur, cultuur en geschiedenis. 
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