
NVBS Rijnland – Programma 2022-2023

Bijeenkomsten
De afdeling Rijnland organiseert in het seizoen 2022-2023 elf avonden over spoor en tram in binnen- en buitenland. Alle avonden worden 
gehouden in de Alettahof, Aletta Jacobsplantsoen 97, 2253 RP Voorschoten. De zaal ligt iets ten zuiden van station De Vink. Volg na het 
verlaten van het station aan de oostzijde de Trompweg en rechts de Admiraal de Ruytersingel. Na de kruising met de  Thorbeckeweg en 
na de bushalte ligt rechts een voetgangersbrug. Steek deze over – rechts is een school, de Alettahof staat links. De zaal is ook bereikbaar 
met Arriva-buslijn 5. Kijk op www.nvbs.com voor meer informatie en een plattegrond. De avonden van afdeling Rijnland zijn in principe op 
de derde woensdag van de maand en beginnen om 20.00 uur. Bijdrage in de kosten is  4,00 voor NVBS-leden en  5,00 voor niet-leden. 

Bestuur NVBS Afdeling Rijnland
Voorzitter:  Cock Koelewijn, Zonnebloemstraat 192, 2223 VT Katwijk ZH,  (071) 407 88 07
Secretaris: Karel Hoorn, Strandwal 150, 2241 MN Wassenaar,  (070) 511 13 65
Penningmeester: Peter van de Kerk, Haydnlaan 6, 2253 CV Voorschoten,  (071) 561 53 09
Assessor/catering: vacature

Meer info of lid worden van 
de NVBS? Kijk dan op:  
www.nvbs.com

of
facebook.com/
NVBS.Rijnland

21 september 2022 – Amsterdam tweeluik: het GVB na de Noord-Zuidlijn 
en historische tramongelukken – Karel Hoorn

Op 18 juli 2018 werd de Amsterdamse Noord-Zuidlijn geopend. Hierna werd het tramnet flink opgeschud, wat relatief weinig onrust onder 
de bevolking veroorzaakte, op enkele buurten na die een tramverbinding verloren. Natuurlijk zakte het aandeel van de tram ten gunste van 
de metro, maar het aantal dienstdoende trams daalde slechts weinig. In de jaren na 2018 werd het tramnet “geteisterd” door omleggingen 
vanwege demonstraties en onderhoud, dat steeds vaker gepaard gaat met buitendienststelling van het spoor.
Het tweede deel gaat over ongelukken bij de tram, zoals die vaak zijn vastgelegd op politiefoto’s uit de jaren vijftig. In die periode waren er 
meer ongevallen dan normaal door verminderd onderhoud aan het materieel en de enorme toename van het autoverkeer.

19 oktober 2022 – De historie van de Sprinters – Albert Koch

In december 2021 nam NS afscheid van de eerste generatie Sprinters, zoals het Stadsgewestelijk Materieel (SGM) later heette. Hiermee 
kwam een einde aan een periode van veertig jaar waarin dit materieel een hoofdrol speelde in het korteafstandsverkeer in met name de 
Randstad. De inzet van SGM begon in 1977 op de Hoekse Lijn, later gevolgd door de Zoetermeerlijn. Albert Koch verzorgt een presentatie 
over de historie van SGM, inclusief de verlenging, verkleuring en verbouwing van dit markante materieeltype.

16 november 2022 – Het ontstaan, de zegetocht en neergang van de PCC – Maurits van den Toorn

De Amerikaanse PCC uit de jaren dertig is een van de succesvolste tramtypes ooit, al heeft deze moderne en comfortabele tram het ver-
dwijnen van de meeste Amerikaanse trambedrijven niet kunnen voorkomen. Met enige vertraging door de Tweede Wereldoorlog is de 
PCC ook in Europa een succes geworden, vooral door de activiteiten van het Belgische consortium Electrorail dat de licentierechten van 
de Amerikaanse ontwerpers had verworven. Achtereenvolgens Den Haag, Brussel, Antwerpen en Gent kozen voor de PCC, later gevolgd 
door de Franse steden St. Etienne en Marseille. Alleen bij de Belgische Buurtspoorwegen werd dit materieeltype geen succes. Ook elders 
in Europa reden ‘PCC-achtigen’ en de Tsjechische firma Tatra gebruikte de PCC-techniek in haar trammodellen waarvan er vele duizenden 
aan bijna het hele Oostblok werden geleverd. Inmiddels is de tijd van de PCC (bijna) voorbij. Vanavond een reis door de tijd en een terugblik 
op verschillende continenten.

21 december 2022 – Tien jaar spoorwegen in Tsjechië, Slowakije en Polen – Peter Eradus en Edwin Lageweg

Tussen 2013 en 2022 bezochten Edwin Lageweg en Peter Eradus elk jaar één of meer keren Polen, Tsjechië en Slowakije. In deze uitermate 
vriendelijke landen heb je als fotograaf geen last van hekken en andere beperkende regels, dus de veranderingen in de afgelopen jaren qua 
materieel konden mooi op de foto worden vastgelegd, waarbij het goederenvervoer relatief de meeste aandacht kreeg. Maar natuurlijk ook 
het reizigersvervoer, de trambedrijven in verschillende steden en enkele museum- en toeristische lijnen komen uitgebreid aan bod. Ook al 
zijn vele opnamen dus nog geen tien jaar oud, ook in deze landen heeft de modernisatie flink toegeslagen, en is helaas veel ouds verdwenen.

4 januari 2023 – Nieuwjaarsreceptie met enkele korte presentaties

Het bestuur organiseert een nieuwjaarsbijeenkomst met enkele korte presentaties door leden. Meld uw presentatie van circa 15-20 mi-
nuten aan via rijnland@nvbs.com



18 januari 2023 – Finlandia – Sjoerd Bekhof

De presentatie van het programma over Finland staat door de actualiteit in een bijzonder daglicht. We spreken van april 2022, waarin zich 
in het zuiden van Rusland een drama afspeelt door de op 24 februari 2022 door president Poetin van Rusland uitgeroepen ‘zuivering’ van 
Oekraïene (lees het voeren van een oorlog) – een dekmantel om de zelfstandige staat Oekraïene weer terug te brengen in het vroegere 
Rusland. Niet alleen de direct getroffen bevolking van Oekraïene, ook sommige bewoners van Rusland hebben besloten om uit te wijken 
naar naburige staten in de hoop na het beëindigen van de gewelddadigheden te kunnen terugkeren. Oekraïense vluchtelingen en Russen 
maken onder andere gebruik van de treinen naar Helsinki – de luchtverbindingen zijn gesloten. Zondag 27 maart 2022 vertrok de Allegra 
naar Sint Petersburg voorlopig voor het laatst uit Helsinki.

15 februari 2023 – Auferstanden aus Ruinen – de wederopbouw van de tram in de DDR na WO2 
– Marco Moerland

Kort na WO2 keerde de tram terug in het verwoeste Duitsland. In de in 1949 opgerichte Bondsrepubliek herstelde men zich in snel tempo 
van de oorlogsschade. In de communistische DDR verliepen de ontwikkelingen trager en anders. De meeste trambedrijven werden  gehand-
haafd en reden langer met oud materieel. Gedurende vele jaren werd er volop geïmproviseerd om de trambedrijven gaande te houden. 
Dat leverde fascinerende beelden op. Helaas was het voor westerse bezoekers in de periode voor 1965 nauwelijks mogelijk om het land te 
bezoeken, zodat foto’s uit die periode zeldzaam zijn. Vanavond reizen we met behulp van bijzondere zwart-wit beelden door Oost-Duitsland. 
De nadruk ligt op het tijdvak tussen 1945 en de komst van de eerste Tatra-trams rond 1967. Aan de hand van oude prentbriefkaarten en 
gedigitaliseerde foto’s maken we een tocht van de Oostzeekust bij Schwerin tot aan het zuidoostelijke drielandenpunt van de DDR met 
Polen en Tsjechië nabij Görlitz. 

17 maart 2023 (VRIJDAG) – Denkend aan de NZH – Boudewijn Leeuwenburgh

Op de jaarlijkse NZH-avond van NVBS Rijnland verzorgt Boudewijn Leeuwenburgh een presentatie over de historie van de Blauwe Tram in 
en om Leiden, aangevuld met persoonlijke herinneringen en anekdotes over de tram en een terugblik op de plannen voor de RijnGouwelijn 
(RGL). Als geestelijk vader van de RGL was Boudewijn Leeuwenburgh vele jaren nauw betrokken bij de ontwikkeling van de de sneltram-
verbinding tussen Gouda – Alphen aan den Rijn – Leiden en Katwijk/Noordwijk, die na vele jaren van voorbereiding uiteindelijk door de 
provincie Zuid-Holland werd afgeblazen. Hiermee biedt de NZH-avond van Rijnland een leuke mengeling van oudere en recente geschiede-
nis, aangevuld met interessante ‘inside informatie’. 

19 april 2023 – RTA jaaroverzicht 2022 op film

Na jarenlang een “digitale diapresentatie” te hebben vertoond, verzorgt het RTA het jaaroverzicht 2022 dit keer geheel op film. Een keuze 
uit alle belangrijke ontwikkelingen bij tram en trein in binnen- en buitenland in het voorbije jaar passeert de revue en wordt van deskundig 
commentaar voorzien door de presentatoren van het RTA.

17 mei 2023 – Mijn eerste dia’s, zestig jaar terug in de tijd – Karel Hoorn

De meeste fotografen hebben het ook meegemaakt: ze begonnen met zwart-wit en dan het eerste filmpje voor kleurenfoto’s. De resultaten 
waren erg wisselend, de kleurcorrecties van de machinale afdrukken uit de jaren zestig vielen tegen en bovendien waren ze extreem duur. 
De overgang naar de kleurendia was dan snel gemaakt. Deze was ook niet goedkoop, maar had wel betere en constantere kleuren. Zuinig 
aan dus, zeker ten opzichte van de huidige techniek. Karel Hoorn laat met dia’s uit de jaren zestig Nederlandse en Belgische trambedrijven 
herleven. De grote fietstocht door België doet ook nog even Lille (Rijsel) en Valenciennes aan. Enkele dia’s zijn zo nodig digitaal weer op de 
normale kleur gebracht.

21 juni 2023 – 25 jaar tram in het Nederlands Openluchtmuseum – René Platjouw
 
In april 1996 opende het trambedrijf in het Nederlands Openluchtmuseum. Presentator René Platjouw was er vanaf het begin bij en toont 
daarom vanavond hoe een en ander tot stand kwam, hoe de lijn werd aangelegd en hoe de replica van GETA 76 werd gebouwd. Het onder-
houd en de restauratie van het materieel worden nader bekeken. In de loop der jaren hebben er ook diverse ‘gasten’ in het park rondgereden 
en ook deze worden voor het voetlicht gehaald. De vele vrijwilligers in het NOM hebben het 25-jarig jubileum van de tram gevierd in 2021. 
Inmiddels is in mei 2022 eindelijk ook een Amsterdamse tram verworven, zodat de grote steden vertegenwoordigd zijn. Een interessante 
avond met luchtige plaatjes en technische praatjes.


