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De 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 bijeenkomsten 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 dringend 
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 en betalen  
€ 4,- entreegeld. 
 
--------------------- 
Foto voorzijde 
Loc 189 071-4 met lege staaltrein 61265 Kijfhoek – Beverwijk Hoogovens passeert Den Haag Mariahoeve op 
26 maart 2017. 
Foto: Paul Muré 
 
 
 

--------------------------------------- 
Bereikbaarheid van de zaal 
Trein: vanaf Den Haag Centraal  (12 min. lopen) of station Laan van Nieuw Oost-Indië   
(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. 
Vanaf 25 augustus 2019: EBS, buslijn 43 en 44  
halte Laan van NOI. 



 
Er is ook altijd voldoende – gratis - parkeergelegenheid rondom en achter de kerk. 
 

           
 
------------ 
Bestuur 
-  Voorzitter: Paul Muré, 070- 386 4734  
-  Secretaris: Hans Haije, Juliana van 
   Stolberglaan 182, 2595 CM Den Haag,  
   tel. 070-347 8983, 06-30206970 
-  Penningmeester: Erik Herbschleb 
-  Bestuurslid: Edward Kuijper 
 
----------------- 
E-mailadres   
denhaag@nvbs.com  
 
--------------------------- 
Programmaboekje 
      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 tweede halfjaar 2019. Ook nu weer hebben wij geprobeerd 
voldoende afwisseling te brengen in de presentaties met uiteenlopende onderwerpen.  De sfeer 
tijdens de bijeenkomsten 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 voorliggende seizoen bent u 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 suggesties of nieuwe programma’s.  

http://www.nvbs.com/


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 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 
         sept. – dec. 2019 
 
-------------------------- 
9 september 2019 
Sporen in Sachsen deel 2 
Peter Doove 
 
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 
de presentator alleen dia’s maakte. Onder andere van de Markus Röhling Stolln met industrieel 
smalspoor en het Sächsische Schmalspurbahn-Museum te Rittersgrün. 
 
Het tweede deel bestaat uit een aantal films. 
Na het 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 verbindt 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 Radebuel 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. 
 



 
 
Dresdener Bergbahnen. De Schwebebahn bereikt sinds 1901 Oberlöschwitz. Foto: Peter Doove, 10-8-2009. 
 

--------------------------- 
23 september 2019 
De bijvangst deel 2 
Huib. Binkhorst 
 
Een van oorsprong Haagse-elektrieke-trammetjeshobbyist fotografeert ook wel eens een trein. 
Dat lazen wij al eens, en dat klopt. 
In dit vervolg gaan we opnieuw kijken, nu vanaf ongeveer het midden van de jaren zeventig. 
Veel is nog in oude kleuren, maar het wordt wel steeds geler. De inmiddels uit de normale dienst 
verdwenen materieelsoorten worden opnieuw belicht. Met ook steeds vaker iets uit de nabije 
buitenlanden - want de studentenactieradius neemt gestaag toe - brengt dit programma nostalgie-
met-een-grote-N. 
Het is niet uitgesloten dat er door dit typische treinenprogramma af en toe toch ook een tram langs 
spoort. Al was het maar om te begrijpen waarom de presentator nu juist op dat moment op die plek 
toch weer de camera richtte op het grootspoor. 
 

 
 
De jaren zeventig met een Hondekop-treinstel op Amsterdam CS; foto: Huib. Binkhorst. 

 
--------------------------- 
30 september 2019 
Van Spinnenweb tot Visgraat, de Noord-Zuid-lijn en de wijzigingen in het GVB-tramnet 
Karel Hoorn 
 
Na alle vergeefse inspraak van de reizigers in Amsterdam is de Noord-Zuid-lijn gaan rijden en 
gelijktijdig een forse netwijziging doorgevoerd. Deze werd aangekondigd als de grootse wijziging 



sinds de paardentram. Er veranderde veel en het merendeel van de reizigers kwam daar op 22 juli 
2018 op de halte pas achter. Nu een gewenning is opgetreden gaan we eens kijken naar de huidige 
situatie en de nieuwe metrolijn. 
Het GVB heeft een evaluatie beloofd, maar die is er nog niet. Wel komt er een nota van de SP met 
de titel “De reiziger aan het woord”. Die is bijna klaar. 
Karel Hoorn heeft een uitgebreid programma samengesteld waarin de verschillende lijnwijzigingen in 
beeld zijn gebracht, inclusief de metrolijn M.52 en de inmiddels uit Amstelveen verdwenen lijn 51. Hij 
geeft commentaar en toelichting op zijn bekende niet mis te verstane wijze, zowel positief als 
negatief. 
Op 22 juni 2018 kwam de Noord-Zuid-metro in bedrijf. De opdrachtgever van het openbaar vervoer in 
Amsterdam (de Vervoerregio) vond dit een goede aanleiding om de lijnen eens op te schudden. Met 
behulp van de in- en uitcheckgegevens, de financiële ruimte en een aantal axioma’s werd het 
optimale lijnennet bedacht. Zuiver van achter een bureau zonder aandacht voor de historie of het 
gemak van de passagier. Bekende verbindingen verdwenen en er kwamen geheel nieuwe 
oplossingen. Ook lijnen geheel buiten de invloedssfeer van de nieuwe metrolijn werden tot groot 
ongenoegen in negatieve zin meegenomen. 

Wat mag u verwachten?  

Het programma wordt geopend met een vergelijkend onderzoek naar het waarheidsgehalte van de 
kreet “De grootste wijziging sinds de Paardentram”. 
Hierna kijken we naar de wijzigingen in de loop van de lijnen 1, 3, 5 en 7. We nemen u mee langs de 
routes van de opgeheven lijnen 9,10 en 16. Om niet de hele avond moderne wagens te zien, zijn hier 
plaatjes - door de jaren heen - gebruikt. Ook de Ferdinand Bolstraat krijgt aandacht. Een korte blik op 
het oude en nieuwe metromaterieel vormt de opmaat voor een bezoek aan alle stations van de 
nieuwe Noord-Zuid-lijn. Dit wordt gelardeerd met wetenswaardigheden. Vervolgens weer naar het 
tramnet voor de wijzigingen bij lijnen 12 en 14 en de nieuwe lijnen 11 en 19. Om u op de hoogte te 
houden van de gebeurtenissen bij te tram kijken we aan het einde van het programma nog naar 
belangrijke tijdelijke afwijkingen van het nieuwe net inclusief de opheffing van lijn 51 in Amstelveen. 
Door het hele programma heen benutten we enkele mogelijkheden om een vergelijking tussen foto’s 
van toen en nu in te voegen. 
 

 
 
Lijn M.52, treinstel 113-114 bij station Noorderpark, 29 januari 2019. Foto: Karel Hoorn 
 

------------------------ 
14 oktober 2019 
Oostenrijk, Van Rottweil naar Bielefeld via Graz 
Harry Peters 
 
Vanuit Bahnbetriebswerk Rottweil worden in de zomer van 1973 de laatste locomotieven van de 
serie 78 ingezet. Reden om de vakantie naar Oostenrijk in deze Zuid-Duitse universiteitsstad te 
beginnen om vervolgens langs het Bodenmeer voor een rondreis naar Oostenrijk te rijden. Na 
terugkeer in Duitsland bij Passau maken wij met een speciale reden een omweg via Goslar om na 
drie weken huiswaarts te gaan. Tijdens deze reis ziet u opnamen van de DB, ÖBB (normaal- en 



smalspoor en ook een drietal tandradlijnen) DR, JŽ, ČSD, de Hohenzollerische Landesbahn, de 
Chiemseebahn, de Graz-Köflacher-Bahn, de Wiener Lokalbahn, de GySEV, Stern & Hafferl en de 
Regentalbahn (diesel en stoom). Tijdens deze reis bezoeken we meerdere locomotievendepots die in 
Oostenrijk “Zugförderungstelle” worden genoemd. Ook krijgen de trambedrijven van Graz, Wenen, 
St. Pölten, Linz, Kassel en Hannover kort de aandacht. Het nieuwste materieel dat voorbijkomt 
vanavond is ÖBB-eloc 1042.619 die op 27 juli 1973 in de omgeving van Graz zijn afleveringsrit rijdt! 
 

 
 
In Stainach-Irdning staat eloc 1018.02 met twee rijtuigen gereed om richting het eindpunt Linz Hbf te 
vertrekken. De 1018.02 is een van de tien exemplaren uit de serie E 18 die bij de ÖBB dienst hebben gedaan. 
De serie heeft een interessante geschiedenis die vanavond uit de doeken wordt gedaan. Foto: Harry Peters, 
25 juli 1973 

 
------------------------ 
28 oktober 2019 
HTM-trams in de jaren ‘60/’70 in zwart/wit 
Bert van Raaij en Erik Herbschleb 
 
Het was op een mooie middag in september 2018 dat de secretaris van de afdeling Amsterdam en 
de penningmeester van de Haagse afdeling tijdens een NVBS-excursie in Madurodam met elkaar 
aan de praat raakten. Dat zou het vermelden niet waard zijn geweest, ware het niet dat Bert van 
Raaij en Erik Herbschleb in hun gesprek uiteindelijk uitkwamen op hun jarenlange fotografiehobby en 
dat dat in het ‘grijze’ verleden natuurlijk nog gebeurde in grijstinten, vaker aangeduid – feitelijk minder 
juist - als zwart/wit-fotografie.  
  
Beiden bleken in de jaren ‘60 en ‘70 het gebeuren bij de HTM regelmatig op deze manier te hebben 
vastgelegd, beiden waren van mening dat een avondvullend programma er voor hen individueel niet 
inzat, maar dat een gezamenlijke presentatie tot de mogelijkheden zou moeten behoren.  
  
Voor de pauze laat Bert een chronologisch overzicht passeren van wat hem zoal voor de lens kwam. 
Na de pauze is Erik aan de beurt. Hij kiest voor een andere invalshoek, namelijk afbeeldingen die per 
lijn zijn gegroepeerd. Het zal in beide gevallen een ‘praatje bij een plaatje’ worden, met vaak ook de 
constatering dat in een periode van 40 tot 50 jaar het Haagse stadsbeeld toch wel is veranderd .... En 
o ja: Kleur is dus taboe! 
 



 
 
Lijn 14 in zijn laatste jaar via de Nieuwe Duinweg op weg naar het Kurhaus, 1965. Foto: Bert van Raaij. 

 
-------------------------- 
11 november 2019 
Films uit het archief van Aad de Wolf deel 2 
Railtheater Amsterdam 
 
De films uit de collectie van Aad de Wolf waarin het accent vooral ligt op de stoomtractie, zijn na zijn 
dood in beheer gekomen bij Ton Pruissen. Uit inmiddels gedigitaliseerde films daarvan, die door het 
R.T.A. voor presentaties ter beschikking werden gesteld, hebben wij er 8 geselecteerd voor het 
programma van vanavond.   
Naast (stoom)treinen ziet u toch ook nog flink wat trams in beeld bij opnames uit Nederland, 
Duitsland (B.R.D. en D.D.R.), Oostenrijk, Polen en Tsjechië. 
 
NS-Impressies in 1964 toont elektrische tractie bij NS en DB-diesel en stoom bij de grensstations 
Enschede, Venlo, Hengelo en Arnhem (1964); 
Deutsche Bahn bij de zônegrens. Opnames in Emden, Hamburg en Helmstedt; 
Streek- en stadsvervoer in de D.D.R. De trambedrijven in Rostock en Magdeburg en de 
smalspoorstoomlijn Bad Doberan-Kühlungsborn (Molli) (1968); 
Freie Fahrt durch Österreich-1. Elektrische smalspoorlijn Mixnitz-St.Erhard, stadstram in Linz, 
Stern&Hafferl: Ebelsberg-St.Florian en Linzer Lokalbahn, ÖBB-stoom langs de Donau, 
smalspoorstoom op de Murtalbahn (1966);  
Afscheid van de stoom in de bergen. Impressies in Altenbeken, Ottbergen, Bad Driburg en 
Herzberg; (1976); 
ÖBB Oostenrijk en railvervoer in Joegoslavië. 
Normaalspoor ÖBB en Graz-Köflacher Eisenbahn; trambedrijf van Zagreb; spoorwegen in 
Joegoslavië. Met opnames in Klagenfurt, Puchberg, Linz, Pochlarn, Zagreb en Verovitica (1967); 
RTV-Railoscoop nr.4. Trams in Polen: Danzig, Wroclaw, Warschau; Tsjechie: Praag; D.D.R.: 
Görlitz, Halle, Woltersdorf en Schöneiche (1970/71); 
Episoden uit de stoomtijd bij DB. Het stoombedrijf samengevat in 6 facetten: de brug, het depot, 
het station, snelle treinen, in het landschap en zwaar transport. 
 
-------------------------- 
25 november 2019 
Stoomlocomotieven bij NS in de jaren dertig, door een Britse bril bekeken 
Hans van Poll 
 
In de jaren tachtig bracht de NVBS via het Britse fotobureau Photomatic  een reeks fotokaarten uit in 
formaat 9x14 cm van Nederlandse stoomlocomotieven die door Britse spoorwegfotografen in de 
jaren dertig op de gevoelige plaat waren vastgelegd.                                                                                   
Hoe interessant deze foto’s ook waren, het formaat was tamelijk klein. En nu bekend is wie 
tegenwoordig de negatieven beheert, is het presentator Hans van Poll gelukt om van die 



oorspronkelijke negatieven scans in hoge resolutie te verkrijgen zodat niet alleen fraaie en grote 
afdrukken kunnen worden gemaakt maar de digitale foto’s ook in groot formaat op een scherm 
kunnen worden getoond. Bovendien blijkt dat indertijd bij de kleine foto’s helaas maar al te vaak 
behoorlijk in de achtergrond is gesneden, de digitale afbeeldingen laten soms veel meer zien.                                             
Vanavond verplaatsen wij ons in een tijd waarin de stoomlocomotief, hoewel de neergang van de 
stoomtractie bij NS al is ingezet, nog een behoorlijke partij meeblaast bij de spoorwegen in 
Nederland.                                                                                                                                                                                       
Hans van Poll brengt met behulp van de Britse foto’s die tijd weer tot leven en licht ook de 
achtergronden toe van het stoombedrijf in die tijd.  
 

 
 
Utrecht CS, 13 juli 1935: Om 15.34 uur vertrekt loc 3903 met trein D 283 naar Frankfurt/Main 
 

------------------------ 
9 december 2019 
Haagse Bluf 
Aad de Meij 
 
Als je op internet op zoek gaat naar de betekenis van Haagse Bluf kom je iets heel lekkers tegen. 
Namelijk een zoet toetje dat in feite grotendeels uit lucht bestaat. Het hoofdgerecht voor vanavond is 
geen gebakken lucht maar een luchtige chronologie over het stedelijk vervoer in en om de Residentie 
gedurende de afgelopen 53 jaar, met de nadruk op alles wat er in deze periode veranderd of 
verdwenen is. Te zien zijn onder andere: de echt allerlaatste inzet van de 800’en in de normale 
passagiersdienst; sloop (lees verbranding) van de laatste bijwagens op ’s Gravenmade; inzet, 
afscheidsritten en sloop van de PCC’s; de komst, de inzet en de afvoer van de eerste GTL8-trams; 
trams uit Rotterdam en Amsterdam te gast in Den Haag voor proefnemingen; Haagse PCC’s in 
Rotterdam, Amsterdam en zelfs in Brussel; trams uit Hannover in dienst bij de HTM; trams in 
bijzondere beschilderingen en proefkleuren; sneeuwpret met 2-assige pekeltrams; enkele flinke 
aanrijdingen; de jubileumparade ter gelegenheid van 125 jaar tram met inzet van stoomloc Ooievaar; 
de manifestatie “Retourtje Leiden” ter gelegenheid van het feit dat 50 jaar geleden de laatste tramlijn 
Den Haag-Leiden opgeheven werd; opgeheven tramtrajecten en natuurlijk de “toen en thans”-
plaatjes waarop soms ook een enkele autobus figureert.  
 



 
 
Sloop HTM 829, de laatste houten Haagse tram die de vuurdood stierf.  In het vervolg zou het de snijbrander 
worden .... 
24 augustus 1981. Foto: Aad de Meij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------- 
23 december 2019 
VARIA-AVOND 
Een vijftal presentatoren 
 
De invulling van deze avond wordt bekend-gemaakt zodra deze rond is. 
 
------------------------ 
Voor de agenda van het nieuwe jaar: 
 
13 en 27 januari 2020 
Eerste avonden van het jaar 2020 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voetgangers, fietsers en een tram: op de mistige (negende) autoloze zondag passeert HTM-PCC 1124 (lijn 6) 
op weg naar Berestein de kruising Bezuidenhoutseweg-Rijnstraat, 30 december 1973. Foto: Edward Kuijper 


