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Maandag 3 februari 2020: Berliner Metamorphosen deel 2 door John Krijgsman. 
De Bornholmer Strasse met de Muur op de sahtergrond. Foto John Krijgsman. 

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. Regelmatig wor-

den excursies en buitenlandse reizen georganiseerd en de afdeling Jongeren onderneemt speciale acti-

viteiten voor jonge spoorliefhebbers. De NVBS Winkel heeft een groot assortiment boeken en dvd’s 

over railverkeer. Wie boeken en documentatie zoekt, kan terecht bij de NVBS Bibliotheek en de enor-

me collecties foto’s en documenten. De Winkel, de Bibliotheek en de documentatiecentra zijn geves-

tigd in ‘NVBS Centraal’, een gezellige ontmoetingsplaats voor spoorhobbyisten in het stationsgebouw 

van Amersfoort, Stationsplein 43, met uitzicht op het spoor. U vindt de locatie aan de stadszijde van 

de hoofduitgang, daar links en bij de eerste ingang naar binnen. U bent van harte welkom! 

http://www.nvbs.com/


 

 

  
 
De bevrijding van Europa was 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 Harbour raakte de Verenigde Staten 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 te produceren, zo ook spoorwegmaterieel. Want men had reeds 
bedacht dat de spoorwegen de ruggengraat van alle militaire operaties in de diverse gebie-
den 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 rekening was ge-
houden 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 le-
gerdumps die na de oorlog aanwezig waren in diverse landen. De N.S. kocht op die wijze ook 
diverse stoom- en diesellocomotieven en diverse wagentypen. 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 lo-
comotieven en kan 
uit de eerste hand 
vertellen hoeveel lo-
gistieke voeten dit in 
de aarde had. Daar-
naast is hij de voorzit-
ter van de Stichting 
162. Een stichting die 
materieel van de Ge-
allieerde Spoorwegen 
in bezit heeft en res-
taureerde. Aan de 
hand van historische 
en dus ook recente 
beelden belicht hij dit 
vergeten stuk ge-
schiedenis.  
 

 
 

 

 

Vanavond het tweede deel van het overzicht van de grote veranderingen die zich overal in 
Berlijn hebben voltrokken door de deling van de stad ten gevolge van de Koude Oorlog en 
het weer samensmelten van de stad na de val van De Muur in 1989. 
John Krijgsman bezocht Berlijn en omstreken sinds 1973 meer dan honderd keer en maakte 
er zo'n 12.000 dia's en digitale opnamen van de stad en het railvervoer. Door de jaren heen 
ging hij vaak terug naar dezelfde plekken om daar keer op keer de veranderingen vast te 
leggen. Aan de hand van deze foto's met bijpassende verhalen maken we een tijdreis van 
meer dan veertig jaren door en rond Berlijn, langs en over De Muur, met (stoom)trein, tram, 
U-Bahn en S-Bahn.  

Maandag 3 februari 2020 
Berliner Metamorphosen deel 2.  
Presentatie door John Krijgsman. 

Maandag 6 januari 2020 
75 jaar na D-Day – de Geallieerde Spoorwegen, een vergeten hoofdstuk. 
Presentatie door Hans Altena. 

NS 2014 met nieuwe motoren bij Thomassen. W.K. Steffen 1983 



 
 
 
 
 

Onze reis begint vanavond 
in Amsterdam waar de  
D284 al gereed staat om ons 
naar België te brengen. 
Na enkele opnamen van de 
internationale treinen die 
vroeger via de Oude Lijn re-
den, bereiken we als eerste 
Brussel, waar al snel duide-
lijk wordt dat een bezoek 
aan onze zuiderburen is in 
de jaren 70 en 80 beslist de 
moeite waard is. Het elektri-
ficatie programma is nog niet 
geheel voltooid en veel reizi-
gerstreinen rijden nog met, 
voor Nederlandse begrippen, 
zware dieselloks. De Athus-

Meuse lijn is een prachtig werkterrein voor de bolle neuzen. Ook dieselstellen en oudere e-
lokken zijn nog volop in dienst, evenals de oude trams in Brussel, Antwerpen, Gent, Verviers 
en Charleroi, waar ook de laatste restanten.(buiten de kustlijn) van het eens zo grote tramnet 
van de buurtspoorwegen in het grauwe industrielandschap van Henegouwen te vinden zijn . 
De grote variatie aan tram- en spoorwegmaterieel in België krijgt een vervolg bij de CFL in 
Luxemburg. Een klein land maar zeer veelzijdig doordat het een internationaal spoorweg-
knooppunt is, waar materieel uit 4 landen te zien is. Ook hier waren enkele bolle neuzen ac-
tief, maar het paradepaard  was ongetwijfeld de bruine krokodil. Tijdens de rondreis door de 
beide landen zullen ook de modernere tractiesoorten niet ontbreken.   
 - en buitenland en in 2016 publiceerden zij de Atlas van de Verdwenen Spoorlijnen in Neder-
land. Aan de hand van enkele aansprekende voorbeelden nemen Lansink en Ten Broek u 
mee langs en over lokale, nationale en internationale verdwenen spoorlijnen, waarbij geen 
viaduct te hoog, geen tunnel te diep en geen braamstruik te stekelig voor ze is.   
 

 

 

 

 
In 1981 reisde uw presentator 
mee met de NVBS ligwa-
genexcursie. Daarbij maakte hij 
voor het eerst kennis met het 
groene Appenzellerland. Pas in 
1998 en ’99 werd dit gebied 
opnieuw bezocht. De Appen-
zellerbahn had toen nog diver-
se types materieel in dienst, 
zelfs getrokken treinen met een 
locomotief.  

Maandag 2 maart 2020  
Railvervoer in BelgIe en Luxemburg. 
Presentatie door Bert van der Kruk. 

Maandag 6 april 2020 
Sporen door het Appenzeller Land. 

Presentatie door René Platjouw. 

De stadstram van Charleroi in 1970. Foto Bert van der Kruk 



Ook museumwagen 30 werd vlak voor de eeuwwisseling vastgelegd bij een zondagse inzet. 
De lijn naar Trogen was dan wel deels gemoderniseerd en qua baan gesaneerd, er reden 
toen nog steeds losse motorwagens. Tegenwoordig rijden er dubbelgelede “trams”.   
Appenzeller Bahn, Trogenerbahn, Rorschach-Heiden Bergbahn en de lijn Rheineck-
Walzenhausen gaan vandaag de dag samen onder de noemer AB, Appenzeller Bahnen. Als 
in 2018/19 de TB “gekoppeld” wordt aan de lijn via Teufen en Gais naar Appenzell komen er 
nieuwe trams in dienst van het type Tango (bekend uit Basel) die een doorgaande dienst 
gaan bieden tussen Trogen en Appenzell. Verdwenen zal dan ook zijn de tandrad haarspeld-
bocht bij Riethüsli net buiten Sankt Gallen. Ervoor in de plaats komt een tunnel zonder steile 
helling.  

 
 
 
  
Na het programma over Finland bezoeken we deze keer het noordelijk deel van Zweden en 
Noorwegen. Het is een compilatie van beelden die Sjoerd Bekhof  in de jaren tot en met 2019 
heeft gemaakt in foto en film. Er zal aandacht worden besteed aan de Malmbanan (ertslijn 
Kiruna - Narvik), de grensoverschrijdende lijnen tussen Zweden en Noorwegen (het zijn er 
maar een paar) en een kijkje op de Lofoten, zonder treinen - dat wel - maar met mooie land-
schappen. De capaciteit van de ertsbaan wordt vergroot. Hiervoor zijn al stationsemplace-

menten aangepast of nog in uitvoe-
ring. De exploitant LKAB wil met 
zwaardere en langere treinen rijden, 
waardoor wisselplaatsen moeten 
worden aangepast. Daarnaast 
streeft men op termijn naar zoveel 
mogelijk dubbel spoor. De verande-
ringen in Kiruna zijn duidelijk een 
gevolg van het herhuisvestingplan. 
Het station en het dit jaar geopende 
stadhuis zijn daarvan de tastbare 
voorbeelden. Scandinavië blijft de 
moeite van een bezoek waard.  

NVBS Utrecht organiseert van september tot en met mei bijeenkomsten.  
Deze avonden worden gehouden in het Nederlands Volksbuurtmuseum aan de Water-

straat 27-29 te Utrecht. De zaal is open om 19.00 uur. Aan de bar zijn koffie, thee of 
een drankje verkrijgbaar. Het programma duurt van 19.45 uur tot ongeveer 22.30 

uur. 
De toegang is € 3,00 per persoon. 

Bereikbaar met U-OV lijn 1, 3, 4, 5 en 6 (halte St. Jacobsstraat) en lijn 2, 7, 8, 28 en 
55 (halte Vredenburg of Neude). Te voet vanaf het Centraal Station loop je via Hoog 

Catharijne naar het Vredenburg. Dan linksaf oversteken en de St. Jacobsstraat in. Het 
museum bevindt zich net voorbij de Jacobikerk aan het begin van de Waterstraat.  

In de buurt is uitsluitend betaald parkeren.  
Voorzitter Peter Doove. 

Secretaris/Penningmeester Mar de Klerk.  

utrecht@nvbs.com 
Interesse in nieuws? Verenigingsnieuws, nieuw in de winkel, bibliotheek en archief. 

Reistips en de Railagenda. Het zoekplaatje en nog veel meer. Abonneer je dan op 
NVBS Actueel. 

www.NVBS.com Kies “Nieuwsbrief” en vervolgens “Aanmelden”.  

Maandag 11 mei 2020 
Noord Skandinavië – Zweden en Noorwegen. 
Presentatie door Sjoerd Bekhof. 

Containervervoer te Jällivare. Foto Sjord Bekhof 
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