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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 trein-
reizen, 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  € 60,- per jaar.   
(Voor jongeren t/m 24 jaar  € 31,-).  
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 december 
zijn er op maandagen twee of drie 
bijeenkomsten in de grote zaal van de 
Christus Triumfatorkerk, Juliana van 
Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag. 
De zaal is geopend vanaf 19.20 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 – tijdelijk –  
€ 5,- voor NVBS-leden. Ook niet-leden zijn 
welkom; zij betalen eveneens € 5,- . 
 

 
 
----------- 
Bestuur 
-  Voorzitter ad interim: Edward Kuijper 
-  Secretaris: Hans Haije, 06- 3020 6970 
-  Penningmeester: Erik Herbschleb 
-  Adspirant-bestuurslid: Paul Wiggenraad 
 
-------------------------------------- 
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. 
Buslijn 23, halte Jul. van Stolberglaan. 
 
Voorts:  
RandstadRail lijnen 3, 4 en E: Station Laan 
van NOI, 8 min. lopen. 
HTM: buslijn 24, halte Laan van NOI. 
EBS, buslijnen 43 en 44, halte Ln van NOI. 
 
Er is ook altijd voldoende  – gratis –  
parkeergelegenheid rondom  
en achter de kerk. 
 

        
 



---------------------- 
E-mailadressen   
NVBSafdDH@outlook.com 
denhaag@nvbs.com  
 
--------------------- 
Foto voorzijde 
Den Haag en Scandinavië (zie 14 sept.) 
in één beeld verenigd.  Trammuseum 
Skjoldenaesholm, ten westen van 
Kopenhagen, 5 aug. 2007. 
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 tweede 
halfjaar 2020. Ook nu weer hebben wij 
geprobeerd voldoende afwisseling te 
brengen in de presentaties met 
uiteenlopende onderwerpen.   
Tijdens het afgelopen halfjaar bleek de 
avond van 9 maart achteraf bezien al de 
laatste avond te zijn; de reden is u bekend. 
De vijf presentaties die toen nog 
geprogrammeerd stonden zijn alle 
verplaatst naar dit najaar, u vindt ze in dit 
boekje weer terug. Aangevuld met twee 
nieuwe programma’s en de welbekende 
Varia-avond in december. 
Op het moment dat we deze regels 
schrijven is het eind juli. Voordat het 14 
september is kan er nog heel wat 
veranderen in de regelgeving rond corona. 
En ook daarna kan dat weer gebeuren. 
Kijkt u daarom altijd op de website voor het 
laatste nieuws! 
En tot slot: Wij staan altijd open voor 
suggesties of nieuwe programma’s.  
Samen maken wij er iets moois van! 

NVBS & CORONA 
 
   Let s.v.p. goed op de volgende punten! 
 

1. Het Hoofdbestuur heeft aan de 
afdelingen toestemming verleend 
vanaf 1 september weer 
afdelingsavonden te organiseren, 
natuurlijk wel binnen de op dát 
moment geldende corona-regels 
t.a.v. afstand, mondkapjes, 
desinfectie etc. Daarom kan het 
gebeuren dat wat u hierna leest, in 
september (of daarna) al niet meer 
van toepassing is. 

2. Afwijkende datumlijst: 14 sept., 5 en 
19 okt., 9 en 23 en 30 nov., 14 en 
21 dec.  

3. Er geldt er een systeem van voor-
aanmelding per bijeenkomst, via e-
mail  (NVBSafdDH@outlook.com) of, 
als u niet over e-mail beschikt, 
telefonisch bij voorzitter a.i. Edward 
Kuijper (06- 2505 2782, tussen 18.00 
en 20.00 uur, tot en met de zaterdag 
vóór de bijeenkomst) vanaf het 
moment dat de traditionele 
‘herinneringsmail’ is rondgestuurd. 
Vermeld bij uw aanmelding duidelijk 
uw naam, telefoonnummer en NVBS-
lidnummer. Wie het eerst komt … 
Leden hebben voorrang boven niet-
leden.  

4. U wordt pas vanaf 19:20 uur tot het 
kerkgebouw toegelaten! Kom dus 
niet eerder! Aan u zal de 
gezondheidsvraag worden gesteld. 

5. De entreeprijs zal tijdelijk 
omhooggaan naar 5 euro, voor 
leden zowel als voor niet-leden. 
Bovendien komt er – om hygiënische 
redenen – de regel dat u precies 
gepast dient te betalen.   

6. Jassen moeten worden mee-
genomen in de zaal. 

7. GEEN zaken meenemen voor de 
verkoop of om tentoon te stellen. 

8. De schuifwand achterin zaal 3 (‘onze’ 
zaal) zal worden weggeschoven, 
waardoor de zalen 3 en 2 één geheel 

http://www.nvbs.com/
mailto:NVBSafdDH@outlook.com


gaan vormen. In deze ruimte kunnen 
maximaal 45 bezoekers een plaats 
vinden. Het is niet de bedoeling dat 
de tafels en stoelen verplaatst 
worden. 

9. Een drankje vooraf en/of een drankje 
of een hapje in de pauze zal mogelijk 
zijn. In ieder geval zonder rij in de hal 
zoals we die kennen. Dit moet nog in 
detail met de CTK besproken 
worden. De toiletten zijn normaal 
bruikbaar. 

 
Het afdelingsbestuur 
 
       
++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Welk programma is er 
vanavond? 

 
Kijk voor het laatste nieuws op 

www.nvbs.com 
 
++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

         Programmagegevens 
  september – december 2020 
 
--------------------------- 
14 september 2020  
Scandinavië  –  tram en spoor   
Edward Kuijper en Paul Muré 
 
Tevens nemen we deze avond afscheid 
van Paul Muré als voorzitter van onze 
afdeling, wegens zijn verhuizing naar 
Nijmegen. 
 
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 Nationalteatret, 

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. 
 
--------------------------- 
28 september 2020  
Vandaag GEEN afdelingsavond !! 
 
--------------------- 
5 oktober 2020 (NB  Eerste maandag!) 
Kriskras door Europa 
René Lipman 
 

 
 

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. 

 
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. 
 
---------------------- 
19 oktober 2020  (NB  Derde maandag!) 
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 latere 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 opnamen 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. 
 

 
 
 
 
 
 



------------------------ 
9 november 2020 
Spoorwegen in de USA 
Cock Koelewijn 
 
De Verenigde Staten zijn een ‘echt’ 
spoorwegland. 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. 
 

 
 
------------------------- 
23 november 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 … 
 
-------------------------- 
30 november 2020 
Kennismakingsreis naar de DDR 
Harry Peters 
 

 
 
 
Harry schrijft ter toelichting: Nadat medio 
1976 bekend wordt dat het fotografeer-
verbod voor het grootspoor in de DDR op 1 
januari 1977 zal worden opgeheven ( bij de 
smalspoorlijnen is dat al het geval) worden 
er driftig plannen gemaakt om een keer 
naar het land van de “vijand” te gaan. Dat 
woord “vijand” klinkt misschien vreemd 
maar als onderofficier bij de Koninklijke 
Luchtmacht ben ik zestien maanden paraat 
geweest op een raketbasis in Duitsland om 
mijn bijdrage te leveren en ervoor te zorgen 
dat deze vijand geen voet op onze 
Westerse bodem zou zetten noch een 



vliegtuig boven ons grondgebied zou laten 
vliegen. Bovendien mocht ik vijf jaar lang 
na mijn afzwaaidatum niet naar het Oost-
blok reizen daar ik te veel actuele en ge-
heime informatie zou kunnen weten. Deze 
termijn loopt gelukkig in oktober 1976 af.  
 
Van medehobbyisten, die al aan de andere 
kant van het IJzeren Gordijn zijn geweest, 
komt al enige tijd telkens meer interessante 
informatie over het railvervoer in de DDR, 
zowel over tram als trein. Mede omdat bij 
de Deutsche Bundesbahn de stoomtractie 
in oktober 1976 wordt gestopt besluiten 
mijn kameraad en ik  - en natuurlijk onze 
echtgenotes -  het erop te wagen. Wij 
stellen een route samen en boeken een 
reis door het zuiden van de DDR om het 
eens te proberen. Voor uw presentator is 
deze reis in die tijd een onderneming met 
compleet andere gevoelens dan alle 
spoorse reizen daarvoor. Zowel mijn 
militaire verleden, trams, treinen (normaal- 
en smalspoor) en een beetje toerisme 
komen in deze presentatie aan de orde! 
 
-------------------------- 
14 december 2020 
DDM-1: de eerste generatie 
dubbeldeksrijtuigen 
Michiel ten Broek 
 

 
 
             Amsterdam CS, 23 dec. 1985 
 
In 1985 kwamen de eerste dubbeldeks-
rijtuigen van de NS in dienst. Als nieuw 
fenomeen waren ze al direct zo populair 
dat de dubbeldekstreinen een aparte 

vermelding in het spoorboekje kregen. 
Toen een paar jaar later al het nieuwe 
materieel in dubbeldeks uitvoering werd 
afgeleverd (DD-AR en DD-IRM), was het 
met de speciale status snel afgelopen en 
ging het DDM-1 al gauw als “de oude 
dubbeldekkers” door het leven.  
Op het eerste gezicht valt er niet zoveel te 
vertellen over een niet al te grote serie 
rijtuigen die alleen voor de spitsuren was 
bedoeld. Over en rond het DDM-1 is echter 
juist veel te verhalen, mede omdat hun 
geschiedenis de ontwikkeling van de 
materieelinzet bij NS weerspiegelt. In allerijl 
ontwikkeld ter vervanging van materieel ’46 
in Noord-Holland in grote spitstreinen, 
eindigde het DDM-1  34 jaar later in kleine 
eenheden in de laatste nog bestaande 
spitstreinen, nadat ze al tweemaal buiten 
dienst waren gesteld. In de tussentijd 
deden ook vele losse rijtuigen dienst in 
intercity’s voor het vervoer van mens en 
fiets. Michiel ten Broek neemt U mee door 
de geschiedenis van het DDM-1, zonder al 
te veel rijtuignummers, maar met veel 
achtergronden, gewone en speciale 
inzetten en anekdotes over het ooit zo 
populaire materieel.  
 
 
-------------------------------------------------------- 
21 december 2020  (NB  Derde maandag, 
in plaats van 28 december !!) 
VARIA-avond 
Vijf of zes presentatoren uit eigen kring. 
Meld u aan bij het bestuur! 
 
 
         +++++++++++++++++++++++++ 
 

Voor uw agenda van 2021: 
 

De tweede en vierde maandagavond van 
januari 2021 zijn we er hopelijk weer. 

Programmagegevens volgen nog. 
 
         +++++++++++++++++++++++++ 
 



 
 
 

 
 
 

Tussen 23 oktober 1965, de datum waarop de 806 + 764 (lijn 11) werden gefotografeerd, en 

24 januari 2019, de datum van de foto met Avenio 5016 (lijn 11) en RegioCitadis 4023, is er 

op de kruising Loosduinseweg-Monstersestraat  zeker wat betreft het railvervoer veel 

veranderd. Maar lijn 11 rijdt nog steeds van Station HS naar Scheveningen, de huizen langs 

de Monstersestraat zijn dezelfde gebleven en ook bepaalde hedendaagse kledingvormen 

waren toen al te zien …  Beide foto’s: Edward Kuijper 

 

 
 


