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Een kolentrein naar het Ruhrgebied, langs het waterwingebied Rustenburg, omgeleid via de Kippenlijn. 
Op de achtergrond ligt nu het bedrijventerrein De Hoef

Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en
tramwegwezen, Stationsplein 43 -2, 3818 LE  AMERSFOORT

Olietrein op weg naar Pernis bij de overweg BW-Laan. Hier gaat de overweg plaats
maken voor de toekomstige rondweg.
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donderdag 9 januari
Bovenleiding in Nederland 1924 - 1966

van puddingen, portalen en en perikelen 

Presentatie: Jan Tromp

Na de Eerste Wereldoorlog was men van plan om de treindienst op de Oude Lijn versnellen. Er werd vanwege het suc-
ces
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. Al spoedig was de gehele Oude Lijn onder de
draad en in de jaren daarna volgde een aantal zijlijnen. In 1938 was het al mogelijk om elektrisch naar Arnhem en
Eindhoven te rijden.
Na de Tweede Wereldoorlog was hiervan vrijwel niets meer 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 oor-
logsschade,
de Watersnoodramp en de wijze van aanleg en constructie.
Het eerste deel behandelt de periode van ca. 1924 tot kort na de Tweede Wereldoorlog.

Den Haag HS, 1931. Driehuis-Westerveld, 1935.

Hoek van Holland, 1935.
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donderdag 13 februari
De transsiberische  spoorlijn vanuit twee richtingen

Presentatie: Bram Stelling

Ik heb enkele malen  Mongolie bezocht.  Een maal per trein vanuit Moskou en eenmaal vanuit Vladivostok.  Na resp.
vijf etmalen en vier etmalen kom je aan in Ulaan Ude,  hier stap je over op de trein naar Ulaan Bataar, de hoofdstad
van Mongolie. In het land is het mogelijk wat interne treinreizen te maken. Dit levert  plaatjes van Mongoolse locomo-
tieven op die ik hoop te te laten zien.
De transsiberische  spoorlijn blijft beperkt tot stationsopnamen, o.a. stoomlocomotieven die op verschillende stations
als monument staan opgesteld.



donderdag 12 maart
De legendarische Wagons Lits

Presentatie: Anton van Kalmthout
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De legendarische 'Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des grandes Express Européens’ maakte na de
Tweede Wereldoorlog in de jaren 50, 60 en 70 veel gebruik van werkstudenten. Zij bekostigden daarmee hun studie
en volgens sommigen vooral hun kroegbezoek. Vanavond zal Anton vanKalmthout ons vertellen over zijn ervaringen
op de trein toen ook hij bij Wagons Lits een studentenbaantje had. Na de pauze vertonen we de film ‘100 Jahre
Mitropa’, de Duitse evenknie van WL.
Wagons-Lits is op 4 december 1874 opgericht door de Belg Georges Nagelmaekers. Na een bezoek, enkele jaren eer-
der, aan de Amerikaan George M. Pullman raakte hij geïnteresseerd in luxe slaaptreinen voor de lange afstanden.
Koning Leopold II ondersteunde het project financieel. De statuur van Nagelmaekers als lid van een invloedrijke ban-
kiersfamilie heeft zeker bijgedragen tot het succes van het project. Opzet was het inzetten van slaaprijtuigen in trei-
nen van de spoorwegmaatschappijen,nadat die ervan waren overtuigd dat Wagons Lits niet met eigen treinen zou
gaan rijden. De beroemdste trein was de Oriënt Express. Een ander rijtuig dat geschiedenis heeft geschreven is het
wapenstilstandsrijtuig. Hierin werd de Eerste Wereldoorlog beëindigd. Dat hield voor de CIWL (zoals de Compagnie
werd afgekort) in dat op alle Duitse internationale treinen de Mitropa als uitbater van de slaap- en restauratierijtuigen
was opgericht; een van de voorwaarden van de wapenstilstand. Een tweede klap voor de CIWL was de Anschluß van
Oostenrijkaan het Duitse Rijk. Daardoor waren de doorgaande verbindingen naar Oost-Europa voor de Compagnie
verboden terrein. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde de Compagnie van treinmaatschappij in een maatschappij
die reizen organiseerde en hotels ging exploiteren. Geleidelijk werd het materieel afgestoten. De Compagnie had zich
daarnaast gericht op de catering in treinen. Ook het kopje koffie in de restauratiewagen van de Hondekop ging verge-
zeld van een bonnetje met het WL-logo. 
Wat nog zichtbaar aan de bekende blauwe rijtuigen herinnert is de Venice-Simplon Orient Express met thuisbasis
Venetië. Voor veel geld gerestaureerd en voor veel geld te huur. Wagons Lits is de naamgever van deze trein, maar
allang geen eigenaar meer.
WL heeft, toen ze zich uit het spoorwezen terug trok, veel rijtuigen aan spoorwegmaatschappijen verkocht. Een aantal
is in Spanje terechtgekomen en daarvan zijn enkele heben bij een museumorganisatie in Noord-Spanje een plek
gevonden.

Het kortstondige bestaan in de Intercity Plus Amsterdam - Maastricht. Venice - Simplon Express in Mestre (I) naar het thuisbasis Venetië.

Historische Pullman met WL materieel in het Spaanse station Jaca.Schild op de Pullman (Jaca).
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donderdag 9 april
Uit Aad de Wolfs RTV filmarchief

Presentatie: Railtheater Amsterdam

Begin 2012 overleed plotseling Aad de Wolf, oprichter van en jaren lang drijvende kracht achter het Railtheater
Voorburg. Tijdens een ‘In memoriam avond’ in een overvolle oude RTV-zaal in Voorburg presenteerde het Railtheater
Amsterdam op 4 januari 2013 een aantal gedigitaliseerde films uit zijn collectie.
Vandaag presenteert het R.T.A. dit programma opnieuw, zodat ook u kunt genieten van die spoor- en trambeelden,
uit Nederland, België en de beide Duitslanden, opgenomen in de periode 1955-1977.

Tramkaleidoscoop. NZH: Den Haag-Leiden, botsing Voorburg; HTM: buitenlijners 64+118 op lijn I3, voormalige stoom-
aanhangers op lijn 8; 1955/62.
Op naar de stoom. Stoomtractie Hengelo-Rheine-Osnabruck; 1964.
Stoomkracht in drievoud. Treinverkeer in het Belgisch-Duitse grensgebied bij Moresnet en  Aachen; 1965.
Met de tram door België. Antwerpen, Londerzeel, Gent, Brussel, Mons, Oostende, Luik, Verviers en Charleroi; 1965.
Mee met de RTM. De diesellijnen Rotterdam-Oostvoorne/Hellevoetsluis; 1964/65. 
Op de rails langs Rijn en Moezel. Spoorwegverkeer in het gebied tussen Keulen, Koblenz en Trier; 1968/70.
Stoomlokatie Saalfeld. Indrukken bij station Saalfeld en van de lijnen in het Thüringerwald in de D.D.R.; 1977
NZH-Kaleidoscoop. Stadsdienst Leiden, Amsterdam-Zandvoort en Leiden-Den Haag; 1957/61.

Kom vanavond kijken naar unieke historische beelden van 43 tot 65 jaar geleden met authentiek geluid en het ver-
trouwde markante commentaar van de maker van deze films: 
Aad de Wolf 

Rheine Bw Emden

Osnabrück Hbf AW Lingen
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donderdag 14 mei
Smalspoor in Engeland

Filmprogramma

Presentatie: Hubert Kraaivanger

tot september heeft Eemland zomerpauze

De grote video 'British Narrow Gauge Miscellany' van 84 min. wordt in twee delen vertoond. Het eerste

deel tot en met Schotland, aansluitend tweede deel vanaf Engelse Midlands. De pauze is dan op 60 minu-

ten. Ik moet nog wel vermelden dat deze video niet Nederlands ondertiteld is, maar dit hoeft niet bezwaar-

lijk te zijn. Na het vervolg van de hoofdfilm wordt het programma afgesloten met een kleine video 'Moving

mountains'.

Festiniog and Blaenau Railway (Foto met dank aan René Platjouw).
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donderdag 10 september
Drieluik: NS Locomotief 1201, West Berlijn 1967, Oost Berlijn 1993,

Moselstrecke

Presentatie: Aad de Meij

Locomotief NS 1201 van Wederopbouwer tot Icoon

Op 21 april 2016 werd de elektrische NS-locomotief 1201 overgebracht naar het Spoorwegmuseum te Utrecht, waar ze momenteel
voor langere periode op prominente wijze wordt geëxposeerd in de grote hal. De loc bevindt zich weer in de opleveringsstaat van
1951. Opvallend hierbij is de fraaie turkooizen kleurstelling met de donkerblauwe bies.
In 2001 heeft de “Werkgroep Loc 1501” zich over de 1201 ontfermd en werd besloten de loc weer zoveel als mogelijk terug te
brengen in de originele staat. Na een korte terugblik op het ontstaan van de Werkgroep en enkele spraakmakende excursies met
o.a. Mat’54 beleeft u vervolgens de cascorevisie van de loc mee van begin tot het eind. Tevens wordt u bijgepraat over het terug-
vinden van de juiste kleur turkoois. Verder natuurlijk het eerste publieke optreden in 2011 samen met de fraai gerestaureerde 1218
in Amersfoort bij het jubileumfeest van 80 jaar NVBS en 60 jaar locserie 1200. 

West Berlijn 1967, Oost Berlijn 1993 

In 1967 ging uw presentator op familiebezoek in West-Berlijn. De treinreis per stoomtrein door de toenmalige DDR was een hele
onderneming. In West Berlijn stond de laatste tramlijn op het punt opgeheven te worden. Wij kijken enkele weken voor de ophef-
fing naar de teloorgang van lijn 55. Verder bezoeken we het oostelijke stadsdeel van Berlijn en Potsdam na de Wende in 1993 en
proeven nog net de sfeer van de oude Grosraumwagens, Reko- en Tatratrams in de reguliere dienst. 

Moselstrecke Trier-Koblenz

We volgen deze markante en fotogenieke spoorlijn door de jaren heen van Trier tot Koblenz. Eind jaren ’60 werden de reizigerstrei-
nen getrokken door de stoomlocs van de BR 23 en 01; na de elektrificatie van de lijn namen moderne elocs hun taak over. In het
goederenverkeer werden de zware stoomlocs van de BR 44 uiteindelijk afgelost door o.a. de meerspanninglocs van de BR 189, die
zelfs tot in ons land komen. Verder speciale aandacht voor de metamorfose van de ruim 4 km lange Kaiser Wilhelmtunnel: eens
reden door deze dubbelsporige tunnel de stoomlocomotieven, bepaald geen pretje voor het locpersoneel. Nu is deze tunnel enkel-
sporig en geëlektrificeerd en ligt er parallel aan deze tunnel een nieuwe tweede tunnel, eveneens enkelsporig en geëlektrificeerd.

Moselstrecke: Kaiser Wilhelm-Tunnel bij Cochem. BVG-tram in West-Berlijn voor de Gedächtniskirche.

Ex NS 1201 als museumlocomotief.
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donderdag 8 oktober
Varia vijfluik, natuur, treinen en trams

Presentatie: Bert van der Kruk

Winterperikelen: Winterse beelden uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland van gemiddeld 30 jaar gele-
den, laten zien onder wat voor omstandigheden de bedrijven proberen de dienst toch zo goed mogelijk proberen uit
te voeren. Een hoofdrol is hierbij weggelegd voor de Rhätische Bahn.

Met de NVBS naar Egypte: In 1978 maakte een groep NVBS-ers één van de eerste verre reizen buiten Europa.
Naast het bezichtigen van de bekende oudheidkundige bezienswaardigheden in Gizeh en Luxor ging de belangstelling
vooral uit naar de trambedrijven in Alexandrië met dubbeldekstrams op de Ramlehlijnen en Caïro waar Belgische
trams uit 1926 nog over het in desolate toestand
verkerende lijnennet reden.

De Gotthard: De Gotthard spoorlijn die op spektakulaire wijze met vele keertunnels en kunstwerken is aangelegd om
op 1150 meter hoogte onder de Gotthard door te rijden. Met de ingebruikname van de nieuwe tunnel in 2016 is na
134 jaar die glorietijd voorbij. Vanavond maken we nog een keer de reis over het oude tracé naar Bellinzona.

Afscheid van de Spessartrampe: Eén van de bekendste hellingen in het Duitse spoorwegnet was die tussen Laufach en
Heigenbrücken. Door de opening van een nieuw spoor tussen deze plaatsen kwam een einde aan het opdrukbedrijf.

Ja, zo’n reisje langs de Rijn: Het landschappelijk fraaie Rijndal tussen Keulen en Rüdesheim met de vele kastelen en
historische dorps- en stadskernen is ook voor de spoorweghobbyïst een geliefd reisdoel. Een impressie van het gevari-
eerde reizigers- en goederenvervoer waar naast de DB vele partikuliere vervoerders aktief zijn.

Een DB Baureihe 151 op de Spessartrampe tussen Heigenbrücken en Laufach;
2017.

DB 185 340 met een containertrein; Assmanshausen, 10 mei 2017.

Rhb Filisur, 1982.Cairo; 1978.
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donderdag 14 november
Reis naar Turkije, Syrië en Jordanië

Presentatie: Ron Couvée

In oktober 2008 maakte een groep van 42 NVBS-leden een reis naar Turkije, Syrië en Jordanië met als hoofddoel het
berijden van de Hedjaz-spoorlijn. Die loopt vanaf Damascus tot in het zuiden van Jordanië. John Tapking maakte een
uitgebreide film hiervan. De filmbeelden worden aangevuld met een fotopresentatie.

We beginnen in Istanbul met de Aya Sofia, Blauwe Moskee, Topkapi-paleis en de Bazaar en verplaatsen ons daar per
tram, metro en de funiculaire. Met de veerboot maken we de oversteek naar het door de Duitsers in 1913 gebouwde
treinstation Haydarpasa aan de Aziatische kant. Via Eskiçehir en Ankara reizen we naar Adana, vlakbij de grens met
Syrië. In Syrië bezoeken we Aleppo met zijn beroemde Citadel en Souq, de havenstad Latakia en de hoofdstad
Damascus. Van Aleppo naar Damascus reizen we in een modern Koreaans treinstel. De werkplaats van de
Hedjazspoorlijn is in Cadem (bij Damascus) en is een Walhalla voor de stoomliefhebber. Van Cadem vertrekken we per
stoomtrein naar de grens met Jordanië en rijden in dit land met een andere stoomtrein de rest van de Hedjazlijn, voor
zover toegelaten voor personenverkeer.
Het is treurig, dat veel van de getoonde beelden van de Syrische steden in deze vorm verleden tijd zijn. Veroorzaakt
door de enorme verwoestingen gedurende vele jaren burgeroorlog.

Twee NVBS'ers kijken vol bewondering naar een Hartmann stoomloc.Trein in de bocht, in Jordanië.

Locomotieven in het spoormuseum van de werkplaats Cadem. Lunchpauze voor mens en machine, in Syrië.
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donderdag 10 december
Stedentrips

Presentatie: Rob de Haan

Vanavond maken we een rondreis door een aantal landen met bezoeken aan steden waar de presentator de afgelo-
pen 10 jaar foto's heeft gemaakt van oude én nieuwe trams.

Wij starten in Utrecht en daarna bezoeken wij de volgende landen en steden.
- België: Antwerpen en Gent
- Duitsland: Dresden en Gotha
- Oostenrijk: Wenen en Innsbruck
- Hongarije: Boedapest en Debrecen
- Tsjechië: Praag en Brno
- Polen: Warschau en Gdansk

Als er tijd over is, komen tot slot ook nog beelden uit Amsterdam op het scherm.

Foto boven: Warschau. Foto onder: Wenen.



De afdeling Eemland komt bijeen in gebouw
‘Railzicht’

Stationsplein 299, 3818 LE Amersfoort 
(achter het P&R-terrein)

Treinreizigers lopen via uitgang Barchman
Wuytierslaan en volgen

de weg langs de ingang van het P&R-terrein

Tijdstip: tweede donderdag
januari - mei en september - december

Aanvang 19.45 uur (zaal vanaf 19.15 uur open)
Einde 22.30 uur

Eemland stelt een bijdrage van € 2.00 op prijs
Eemland@nvbs



De foto’s op de omslag zijn begin jaren tachtig in Amersfoort gemaakt.


