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Nederlandse Vereniging 
van Belangstellenden 
in het Spoor- en Tramwegwezen 

Afdeling Noord-Holland Noord 
“Terug naar Hoorn” 
 
Beste NVBS Noord-Holland Noord leden, 
 
Met het maken van dit nieuwe programma herhaalt zich de geschiedenis. In 
2016 stond er op de voorpagina bij de foto van het station van de SHM 
“nieuwe locatie”. Nu hebben we gekozen voor “Terug naar Hoorn” met 
eenzelfde foto.  Na verschillende gesprekken tussen de directie van de SHM 
en uw bestuur is besloten per 1 januari 2023 terug te keren naar deze 
bekende locatie. Details en uitleg ontving u per aparte e-mail.  
 
Uit de ledenadministratie blijkt dat 5 nieuwe leden zich hebben aangemeld. 
Speciaal ook aan deze leden alvast een hartelijk welkom in Hoorn en we 
hopen dat u gauw een avond bezoekt. We denken dat we weer een 
gevarieerd programma voor u hebben samengesteld en kijken uit naar uw 
aanwezigheid op de volgende afdelingsavonden. We wensen u een 
gevarieerd seizoen,  

Het bestuur, uw voorzitter. 
 

Foto voorpagina: Het tramstation Stoomtram Hoorn-Medemblik te Hoorn 
 
Voorzitter: 
F.B. van Sabben 
Geelvinckstraat 7 
1901 AE Castricum 
Tel: 06-12 85 40 33 
f.van.sabben@gmail.com 

Penningmeester: 
J. de Jong 
Westeinde 3 
1674 PP Opperdoes 
Tel: 0227-54 56 64 
bellojan@tiscall.nl 

Secretaris: 
R. Veninga 
Igor Strawinskystraat 38 
1544 ME Zaandijk 
Tel: 06-24 63 01 54 
r.veninga@outlook.com 

Email:  NoordHollandNoord@nvbs.com 

De avonden worden gehouden in de Stationsrestauratie Museumstoomtram 
Van Dedemstraat 8, 1624 NN Hoorn, Tel: 0229-25 52 55 

Aanvang 19:30 uur. Bijdrage in de kosten € 3,00 
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Terug in Hoorn 
Presentatie door René van den Broeke.  
Directeur van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik 
 

Dinsdag 10 januari 2023 
19:30 uur, Stationsrestauratie SHM, Hoorn 
 
Na enige tijd keert de NVBS afdeling Noord-Holland Noord vanaf vanavond 
terug in Tramstation Hoorn. Terug bij de Museumstoomtram Hoorn-
Medemblik (SHM). Dit is natuurlijk een uitgelezen gelegenheid om u mee te 
nemen in het reilen en zeilen van de SHM op dit moment.  

 
Sfeervol tijdreizen. Foto:Benno Ellerbroek Photography 

SHM-directeur René van den Broeke neemt ons mee in de ontwikkelingen en 
uitdagingen waar een museumlijn anno 2023 voor staat. Een bedrijf dat 
twintig kilometer railbedrijf wil laten zien uit een tijdperk, dat steeds verder 
achter ons ligt. Het belooft een veelzijdige avond te worden vol boeiende 
vraagstukken, van het restaureren van locomotieven en rijtuigen in de juiste 
kleur groen, tot het aantrekken van vrijwilligers die vroeg hun bed uit willen 
om op een stoomloc te kunnen staan. 
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Tafereel uit vroeger tijden herleeft op station Wognum 

Foto: Benno Ellerbroek Photography 

 
Speciale foto avondrit. Foto: Sevrien Ferrée      (Alle Foto’s vrij van rechten). 

 
Maar ook over de toekomst van echte steenkolen en het beter presenteren 
van de stations. Tenslotte komt ook de ontwikkeling van het museumterrein in 
Hoorn uitgebreid aan bod. Een avond over alles wat u over de SHM zou 
willen weten.   
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Iran werpt de sluier af 
Presentatie door Kees Sinke 

Dinsdag 31 januari 2023 
19:30 uur, Stationsrestauratie SHM, Hoorn 
 
In 2019 schreef Kees: Het was lange tijd bijna onmogelijk om treinen in Iran 
te fotograferen, rond te reizen en de vele uithoeken van het land te bezoeken. 
Sinds een paar jaar is dat wel mogelijk. Zo ben ik in 2016 en 2017 met een 
tweetal georganiseerde reizen door Iran mee geweest en heb ik bezoeken 
kunnen brengen aan dit fascinerende land. 

De huidige situatie anno 2022 is duidelijk weer verslechterd en het is juist 
daarom extra interessant om de beelden van de reizen uit 2016 en 2017 te 
kunnen presenteren. 

De start is altijd in Teheran. De eerste tocht is naar de provincie Azerbeidzjan 
in het noordwesten voor het bezoek aan de geëlektrificeerde lijn van Tabriz 
naar Jolfa aan de grens met Azerbeidzjan. 

 

Via Teheran en de woestijn in het zuidoosten gaan we naar de steden 
Isfahan en Yazd, met een bezoek aan het depot van Bafq.  

Bij het Zagrosgebergte en de Trans Iraanse spoorlijn - van de Kaspische zee 
via Teheran naar de Perzische Golf - worden treinen gefotografeerd in een 
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bijna onbewoond zeer woest en bergachtig gebied. De spectaculaire spoorlijn 
komt daar 2x boven de 2000 meter en bevat verschillende trajecten met veel 
tunnels. 
 
Een bezoek aan het grote diesellok depot van Teheran en de passage door 
het Elbruzgebergte ten noorden van Teheran met een spectaculaire 
lijnvoering ronden de reis af. 
 

 

Depot in Teheran   Foto: Kees Sinke 

In het programma wordt natuurlijk ook een inkijk gegeven in het landschap en 
cultuur, zodat een goed beeld van het fascinerende land Iran wordt gekregen. 

“Iran een land met vele uiterste werpt de sluier af” gepresenteerd door 
Kees Sinke beloofd een uiterst interessante avond te worden. 

 
 

NVBS Mensen met passie voor spoor!  
De NVBS is een vereniging van en voor spoor- en trambelangstellenden: 
Mensen met passie voor spoor! Meer dan 20 regionale afdelingen organiseren 
veelal maandelijks interessante presentaties door boeiende sprekers.  
Elke maand verschijnt het fraai geïllustreerde blad ‘Op de Rails’ en op de 
website http://www.nvbs.com/ staat actuele informatie over de activiteiten van 
de vereniging.  
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Filmprogramma door Ton Pruissen 

Dinsdag 21 februari 2023 
19:30 uur, Stationsrestauratie SHM, Hoorn 
 
Een loflied op de Stoomlocomotief – zo kan deze voorstelling van Ton 
Pruissen het best worden omschreven. Met beeld, geluid en muziek komt het 
Stoompaard nog eenmaal tot leven. 

 

In juni 1963 maakte Ton Pruisen zijn eerste film, tijdens een NVBS-excursie 
en onmiddellijk was hij in de ban van het medium van de film. Nu, bijna zestig 
jaar later, is Ton Pruisen dat nog steeds. Ton Pruissen is degene die de vaak 
losse stukjes film tot logische verhalen samenbundelt, er muziek en geluid 
onderzet en ze tot kostbare kleinoden verheft. Met de techniek van nu kan hij 
de beelden van toen laten herleven met verbluffend resultaat. 

 

 

Ton Pruissen in zijn jonge jaren. 
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Ton heeft voor deze avond een indrukwekkend programma: 

• van Amsterdam naar Hilversum in 1931, De glorie van NS-stoom! 
• Stoomtrams in Nederland. Slechts 5 minuten maar wel betoverend, met 

o.a. Bello in de duinen, Oosterhesselen, enz. 
• van Hengelo met de Scandex naar Hamburg in 1964 
• Hamburg Stadtbahn, met veel stoom (1956 !!) in Hh Hbf. 
• Hoofdfilm 27 min: Stoom in Turkije 

Nadat je dit gezien hebt, zul je spijt hebben dat je dit gemist hebt. 
Pauze 
• Beeldbewerking, - In een kleine vier minuten laat ik zien hoe een 

bekraste en bibberige film opgeknapt wordt. o.a. wordt Bello in Alkmaar 
opgepoetst. 

• Fröhliche Eisenbahn, om even te lachen. 
• Das Ausbesserungswerk Schwerte. Beelden uit 1966 en 1967 tonen 

het AW in vol bedrijf. Groot onderhoud aan locs van de Br’n 44 en 50. 
Oeroude T3-locjes doen het rangeerwerk. 

• Hoofdfilm 27 min: “Deep Purple steam” - Geheel remastered. 
 

Lees ook het portret in NVBS Actueel van april 2016. 

In de toekomst zijn zelfs stoomfilms mogelijk verboden vanwege 
klimaatregels. Daarom, nu het nog kan, laat deze voorstelling niet aan je 

voorbijgaan! 
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Met de Rhätische Bahn op reis 
Videopresentatie door René Platjouw 

Dinsdag 21 maart 2023 
19:30 uur, Stationsrestauratie SHM, Hoorn 
 

Gewapend met zijn handycam heeft uw presentator sinds begin jaren ’90 van 
de vorige eeuw willekeurig scenes vastgelegd tijdens zijn reizen in het 
Zwitserse Graubünden.  

René neemt ons vanavond in video mee naar het Zwitserse 
Graubünden. 

 
 

We beginnen in Filisur en zijn getuige van het opwinden van de zo typische 
seinklokken die daar nog steeds in ere worden gehouden. De Rhätische 
Bahn heeft vele gezichten, reizigers- en goederentreinen in alle soorten en 
maten. Landschappen wisselen elkaar af. Bos, tunnels, viaducten, ravijnen, 
vlakke velden. “ 
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Het Circus”, de kronkelende Albula route in het dal van Bergün naar Preda 
bezoeken we in de zomer en ook in de winter als de “Schlittelbahn” in gebruik 
is. We zien de aloude “C-C” Krokodillen nog in dienst. In december 1999 nam 
ik deel aan een excursie met veteraan Ge 4/6 nr. 353 uit 1913 in het Engadin. 
We rijden mee in de locomotief en zien de machinist tijdens zijn werk.  
 
Ook bezoeken we de museumlijn Ferrovia Mesolcinese. We gaan met de 
Berninalijn naar Morteratsch en de Montebello-kurve. Een van de oude 
motorwagens uit 1910 komt bij Morteratsch in beeld met een werktrein. De 
Arosabahn reed in 1998 nog met gelijkstroom en de oude motorwagens 
slepen ons met zeurend motorgeluid omhoog.  
 

 

Tijdens een rit in een “Vagun Panoramique” voelt U bijna de warme 
zomerwind en kunt U genieten van “het lied van de wielen”. Na de 
omschakeling naar wisselspanning zien we een locomotief met zijn trein het 
verkeer in de straten van Chur in de wielen rijden. Of is het andersom..? 
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Bovenleiding in Nederland 1924 -1966 
Presentatie door Jan Tromp 

Dinsdag 4 april 2023 
19:30 uur, Stationsrestauratie SHM, Hoorn 
 

Van puddingen, portalen en anderen perikelen 
 
Na de eerste wereldoorlog 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.   

 

 

Den Haag HS 1931 

Al spoedig was de gehele Oude Lijn onder de draad en in de jaren daarna 
volgden een aantal zijlijnen. In 1938 was het al mogelijk om elektrisch naar 
Arnhem en Eindhoven te rijden. 
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Na de Tweede Wereldoorlog was hier vrijwel niets meer van over. In een 
recordtempo werd dit elektrische net weer opgebouwd en in het begin van de 
vijftiger jaren waren zowel het Noorden als het Oosten en Zuiden per 
elektrische trein bereikbaar 

Dit verhaal wordt aan de hand van historische foto's uit vele archieven 
verteld, waarbij ook ingegaan wordt op oorlogsschade, de Watersnoodramp 
en de wijze van aanleg en constructie.   

Het eerste deel behandelt de periode van ca. 1924 tot kort na de tweede 
wereldoorlog. 

Meebrengavond door de leden 
Dinsdag 25 april 2023 
19:30 uur, Stationsrestauratie SHM, Hoorn 
 
Terug van weggeweest vanwege de bekende pandemie: de Meeneemavond. 
Onze leden laten hun oogst zien van 2020, 2021 en 2022 op CD, DVD of 
USB. Dia’s zijn uiteraard ook welkom, maar geef dan even een berichtje 
vooraf dan stellen we ook de diaprojector op. Houdt de inbreng beperkt tot 
maximaal 50 foto’s zodat iedereen aan bod kan komen. Natuurlijk vertel je 
wat je laat zien, en een leuke anekdote is altijd welkom! 

 

Een autotrein op het station Praha Hlavní Nádraži, 16 augustus 2000. Foto: Rob 
Veninga 



 13 

De Betuweroute 
Presentatie door Gerrit Nieuwenhuis  

Dinsdag 16 mei 2023 
19:30 uur, Stationsrestauratie SHM, Hoorn 
 

De meest bekende en veel besproken spoorlijn in Nederland is ongetwijfeld 
de Betuweroute, de goederenspoorlijn van de haven van Rotterdam naar de 
Duitse grens bij Babberich. De protesten tegen de aanleg van deze lijn deden 
in veel opzichten denken aan de bezwaren tegen de eerste spoorlijnen in ons 
land. Na jarenlange politieke discussies werd de lijn uiteindelijk in 2007 
geopend. Maar nog altijd gaan er stemmen op om de lijn weer te sluiten en te 
voorzien van asfalt ten behoeve van het vervoer met vrachtauto’s. 
 

 

Goederen op de Betuweroute, reizigers op de Betuwelijn. 

De presentator zal de geschiedenis van de lijn toelichten en tonen wat er zoal 
op de Betuweroute te zien is. Ook zal duidelijk worden, dat met de groei in 
het containervervoer en met de opening van de Tweede Maasvlakte de 
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Betuweroute onmisbaar geworden is. In de haven komen steeds grotere 
schepen hun containers lossen.  

Verschillende spoorwegmaatschappijen maken gebruik van de lijn, waardoor 
een kleurrijk beeld is ontstaan. De Betuweroute is een belangrijk onderdeel 
van de goederencorridor van Rotterdam naar Genua in Noord-Italië. Alle 
aspecten van de geschiedenis van deze lijn zullen vanavond aan de orde 
komen. 

Zie ook: De goederenlijn die eigenlijk niemand wilde in NVBS Actueel, maart 2018 

 

Modelbouwavond 
Dinsdag 6 juni 2023 
19:30 uur, Stationsrestauratie SHM, Hoorn 
 
Ook dit jaar wordt de modelbaan van de NVBS Spoorgroep Noord-Holland 
Noord weer opgesteld.  
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Het “Hondenbot” zal weer worden opgesteld zoals dat vroeger ook het geval 
was. Hierop kan de rechtgeaarde modelspoorder zijn nieuw aangeschafte 
en/of zijn zelf gemodelleerde modellen weer nieuwe kilometers laten maken, 
op de analoge – of digitale baan ( DC of AC) in zowel HO als schaal N. 

De modeltreindienstregeling voor al deze modeltreinritten wordt zoals ieder 
jaar door de modelspoorders zelf in overleg vastgesteld. 
 

Het in de tweede Wereldoorlog 
weggevoerde spoorwegmaterieel 

Presentatie door Sander Ruys 

Dinsdag 27 juni 2023 
19:30 uur, Stationsrestauratie SHM, Hoorn 
 
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 
Duitsland 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.  
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Het zwaar beschadigde elektrische treinstel NS ElD3 422 te Arnhem, dat op 
weg was om naar Duitsland te worden weggevoerd (‘Hummel-Hummel 52’) 
en in de oorlogshandelingen rond Arnhem terecht kwam.  
Foto: J.A. Bonthuis, 28-08-1945. Collectie NVBS Railverzamelingen. 
 
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. 

 

Onder voorbehoud de data voor de tweede helft van 2023: 

25 juli, 15 augustus, 5 september, 26 september, 17 oktober, 7 november, 28 
november en 19 december 

U bent van harte welkom: bij NVBS Centraal of bij de NVBS-afdelingen! 
www.nvbs.com 

 


