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Mededelingen en aankondiging van de komende presentaties 
december 2019 

 

Beste mensen, 
 

We hebben de droeve plicht jullie het overlijden te melden van twee leden die elk bijna 40 

jaar lid van de NVBS zijn geweest. Op 31 augustus is Jo Toussaint uit Landgraaf overleden en 

op 24 november Louis Meijer uit Stein.  

Omdat Louis lange tijd het voortouw heeft genomen in onze afdeling heb ik aan Henk Dam 

en Sef Rameckers, die beiden veel met Louis zijn opgetrokken, gevraagd om enkele feiten 

zodat ik aandacht hem kon geven. Spontaan hebben beide een In Memoriam geschreven, 

waarmee ze heel verschillende kanten van Louis’ leven belichtten. Daarom plaats ik beide 

hieronder ‘in volgorde van ontvangst’. 
 

“In Memoriam Louis Meijer, 
 

Een bijzondere man en liefhebber van Zwitserse treinen in het bijzonder, zo kende ik Louis. Spoorwegen in zijn 

geheel waren zijn passie. Hij sprak van de duivel geen kwaad en liet iedereen in zijn waarde. Eigenwijs kon hij 

wél overkomen tijdens de uitstapjes die we vaker maakten, maar het kwam nooit tot boze gezichten of onaar-

dige woorden.  

Ik ben vaak met Louis naar zijn geliefde Zwitserland gereisd, en we hebben altijd een leuke tijd gehad waaraan 

ik terugdenk als ik in mijn fotoarchief aan het bladeren ben. Bij het begin van het digitale fototijdperk wilde 

iedereen voorop lopen met een digitale camera, maar nee hoor, Louis deed het nog op de oude manier, met 

een analoge camera en dan ook nog het liefst in zwart wit om zelf de films te ontwikkelen en de foto’s af te 

drukken. De kwaliteit van zijn foto’s loog er niet om. De prachtige plaatjes deden herinneren aan de goede 

oude tijd. 

Op zoek naar een paar plaatjes van onze reizen naar Zwitserland herinnerde ik me zo’n bijzonder moment. In 

2004 op weg naar een mooie fotolocatie ivm het 100 jarig bestaan van de A 3/5 van de SBB, die een parallel-rit 

zou maken over de Gotthard, reed ik een landweg op naar boven bij de beroemde Chärstelenbach-brug in 

Amsteg, met de bedoeling om de trein op die brug te fotograferen. Hoe hoger we kwamen, hoe smaller de 

weg, en hoe steiler, zonder vangrail of afzetting. Louis zat aan de bestuurderskant achter mij en keek loodrecht 

de diepte in, er kwam maar geen plek waar we onze auto konden parkeren, Louis kreeg het doodsbenauwd en 

riep toen van achter uit de auto “ik wil nu dat je stopt of ik stap uit en ga te voet weer terug”. Hoe ik het heb 

klaar gespeeld weet ik niet meer, maar ik heb de auto kunnen keren op dat "karrespoor". Beneden aangeko-

men gaf Louis wel te kennen dat hij doodsangsten had uitgestaan, maar liet mij ook weten “Sef, jij bent een 

goede chauffeur en ik heb wel gemerkt dat je hier vaker komt, ha ha”. En ja, zo was Louis dan ook wel weer. 

Het waren bijzondere tijden. 
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We mochten Louis in oktober nog verwelkomen, wat ik best bijzonder vond, want hij bezocht ons de laatste tijd 

door zijn ziekte niet meer vaak. Hij maakte toen niet direct een zieke indruk, des temeer verraste zijn overlij-

densbericht.  

Ik zal mij Louis herinneren als een bijzonder mens en wens Lies, zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel 

sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
 

Louis, bedankt voor de mooie momenten die we samen hebben beleefd. 

Sef” 
 

“In Memoriam, Louis Adriaan Meijer 
 

Een goede spoorvriend is niet meer onder ons.  

Tijdens de bijeenkomsten van de afdeling Zuid Limburg was Louis een graag gezien en trouw NVBS-lid lid en hij 

heeft lange tijd ook als voorzitter gefungeerd. Van de afdelingsbijeenkomsten schreef hij uitvoerige verslagen 

en ook zijn bevindingen over de presentatoren ontkwamen daar niet aan. Daardoor bouwde hij belangrijke 

kontakten op binnen NVBS. Zelfs statistieken van de opkomst van leden en jaarverslagen zijn keurig terug te 

vinden in een zorgvuldig opgebouwd archief. Hij heeft toen de tijd kwam om het rustiger aan te doen zijn erva-

ringen en adviezen steeds duidelijk kenbaar gemaakt aan de nieuwe bestuursleden, die hier wijselijk gebruik 

van maakten. Zo functioneerde hij nog steeds op de achtergrond als adviseur. Zijn gehoor liet het op latere 

leeftijd wat afweten en het werd afgelopen jaar voor hem moeilijker om aanwezig te zijn. Het maandblad “Op 

de Rails“ was in die periode een belangrijke informatiebron en houvast voor hem. 

Louis was eigenlijk een persoonlijkheid die er graag op zichzelf op uit trok om treinen vooral binnen de Benelux 

te kunnen fotograferen. Met zijn NS-OV-chipkaart op zak plukte hij een zonnige dag en vertrok hij naar zijn 

favoriete fotopunten langs de spoorlijnen en trotseerde hij heel wat kilometers met flinke wandelingen om zijn 

doel te bereiken. Zijn lenigheid hield hem, gezien zijn hogere leeftijd opmerkelijk in conditie, net als fietsen 

langs de spoorlijn wat voor hem een “must” was! De beoogde doelen waren o.a. de spoorlijn van Venlo naar 

Eindhoven waar hij vaak was tussen Deurne en vlak bij zijn vroegere woonplaats Helmond en menige goede-

rentrein op de gevoelige plaat heeft vastgelegd. De stoomtreinen die voor evenementen van en naar de ZLSM 

in zijn geboorteplaats Simpelveld reden, werden vaak opgewacht in Schin op Geul en het station Spaubeek. 

Ook spoorlijnen in België stonden hoog in het vaandel zoals de Montzenlijn van Aken naar Visé met het nostal-

gische bruggetje in Botselaer/Gemmenich en de spoorlijn van Tongeren naar Hasselt. De functies van de Belgi-

sche seinen werden nauwkeurig bestudeerd en uitgelegd. Rommel langs de lijnen was “een doorn in zijn oog” 

maar daarentegen heeft hij vele bruikbare afgedankte spoorse spullen mee naar huis genomen voor geïnteres-

seerde medehobbyisten. Vervelen was er nooit bij, zoals toen we samen op één dag op en neer gingen richting 

Ardennen om het treinverkeer tot in de late zomerse uren vast te leggen. Er zat echter steeds de voorwaarde 

aan verbonden dat hij ‘s avonds weer heelhuids thuis was bij zijn echtgenote Lies. Van een overnachting kon 

geen sprake zijn.  

Wij zullen Louis herdenken als een doordacht en respectvolle vriend en als een spil binnen de NVBS. 
 

Henk Dam” 

  

Maar het leven gaat door. Het probleem van de huisvesting na december is gelukkig opge-

lost. Pierre heeft een prachtig lokaal gevonden van de SSOVH in Heerlen met de naam “De 

Spuiklep”. Een toepasselijke naam, want achter de lange afkorting gaat de Spoorweg Sport- 

en Ontspannings-Vereniging Heerlen schuil, zodat we toch in een ruimte met ‘spoorse sfe-

ren’ zullen blijven. De Spuiklep ligt aan de Parallelweg 2 in Heerlen, dat is op het kaartje de 

rode stip precies tussen het station Heerlen en de stadsautoweg N281.  
 



 
 

Vanaf het station is het lopen over de P&R parkeerplaats P en dan langs het spoorhek naar 

de ingang van De Spuiklep die naar de sporen is gericht. Dus volg dan de paarse stippels. 

 
 

 

Per auto is voor beide richtingen (vanaf Nuth én vanaf Heerlen Centrum) de gemakkelijkste 

route via de stadsautoweg N281, afslag “Parkstad 9200-9400” (Ter Worm) en dan bij de 

rotonde rechts aanhouden en de Parallelweg op. Dan is het even goed opletten, want de 

inrit is tussen Kinderstad (links, van het tweede kaartje afgevallen) en De Spuiklep, ongeveer 

tegenover de Keizerstraat, en op het detailkaartje met de groene stippels aangegeven. Bo-

venaan de oprit is voldoende parkeerruimte. 

In De Spuiklep zijn beamer, geluidsinstallatie en scherm aanwezig. We moeten wel zelf het 

meubilair naar onze zin opstellen en na afloop terug zetten. Een paar helpende handjes 

daarbij zijn dan welkom. 
 

Tot dusver zijn deze mededelingen nogal éénrichtingsverkeer van het bestuur naar de afde-

lingsleden. Er is geen enkel bezwaar om dit ook eens om te draaien! Dat kan bv met sugges-

ties voor presentaties, voor commentaar, vragen of ideeën. In Op de Rails worden alle bij-

eenkomsten van de andere afdelingen aangekondigd, dus jullie kunnen daar allemaal lezen 

wat zoal mogelijk is. 



 

Het hoofdbestuur heeft onze aandacht gevraagd voor de geldigheid van bestuursverkiezin-

gen, die volgens bepalingen in het Huishoudelijk Reglement beperkt is tot 4 jaar. De huidige 

bestuursleden zijn alle verkozen op 13 januari 2017 en Wim nog een keer als voorzitter op 

14 september van dit jaar. Over die geldigheid hoeven we ons dus voorlopig nog geen zor-

gen te maken. 
  

We geven hieronder de aankondigingen en verderop de wervende toelichtingen.  

De bijeenkomsten zijn t/m december dit jaar nog in Station Schin op Geul, daarna in De 

Spuiklep en (behalve de uitzonderingen) steeds op de tweede vrijdag van de maand, aan-

vang 19:30u en einde ca 22:30u. 
 

Op vrijdag 13 december verzorgt Pierre Keulen de laatste presentatie in Schin op Geul over 

Nevenlijnen in Zwitserland en dat is dan in dit geval smalspoor. 
 

Dan komt op 10 januari volgend jaar Ronald Bokhove (dus let op: in De Spuiklep) met zijn 

programma “Spoorwegen op de kaart” waarmee wéér een heel ander aspect van onze hob-

by onder onze aandacht wordt gebracht en aanvullend een verhaal over hoe leuk het is om 

met de SNE mee te gaan.  
 

De grote variatie waarmee we onze spoor- en tramhobby kunnen beleven wordt treffend 

geïllustreerd door René Platjouw op vrijdag 14 februari (natuurlijk óók in De Spuiklep) met 

zijn presentatie ‘Alles is Railatief’. 
 

Dan kunnen we op vrijdag 13 maart kennis maken met een ver en onbekend land als Ernst 

van Gulden ons meeneemt naar Vietnam met zijn programma ‘Leven langs het spoor in 

Vietnam’. 
 

In april slaan we een keer over omdat onze vaste avond dan op Goede Vrijdag valt en dus in 

de Paasvakantie, en daarna komen Hans Altena op 8 mei met zijn presentatie ‘75 jaar na D-

day, de Geallieerde Spoorwegen, een vergeten hoofdstuk’ en op 12 juni komt Jan Stroo-

band met ‘Een verzameling Harztochtelijke plaatjes’.  
 

Jullie zien dus dat er weer een heel afwisselend programma is samengesteld met sprekers 

van ver buiten onze afdeling. Alleen voor de maanden oktober en november moet nog invul-

ling gevonden worden. Een flinke opkomst helpt om de kosten te dekken die hiermee sa-

mengaan. Natuurlijk zien we ook heel graag presentaties door afdelingsleden, dus wie daar 

ideeën voor heeft, kan zich melden!  
 

Tot slot wenst het bestuur alle lezers prettige feestdagen en een fijne jaarwisseling! 
 

Namens het afdelingsbestuur,  

Jan Roos, secretaris 
 

 

  



Hier de toelichtingen op de komende  presentaties bij de NVBS afd Zuid-Limburg: 
 

 

SMALSPOOR IN ZWITSERLAND door Pierre Keulen 

Zwitserland bezit een uitgebreid normaalspoor-netwerk van de SBB, de BLS en nog een paar kleinere 

ondernemingen. Maar er is meer in Zwitserland: er zijn tal van kleine smalspoorlijnen, die vooral zijn 

aangelegd in de bergen om de bergbewoners te voorzien van vervoer en voor de afvoer van melk-

producten naar de melk- en kaasfabrieken in de lager gelegen gebieden. Na de oorlog werden deze 

lijnen ook ingezet voor de toeristenindustrie. 

Bekende lijnen en treinen zijn o.a. de Bernina en Glacier express. Niet te vergeten is de lijn naar de 

Jungfraujoch. De Räthische Bahn is een grote private smalspooronderneming met reguliere trein-

diensten zowel in het goederen- als het reizigersvervoer. Ook de MOB, Montreux Oberland Bahn, is 

zo’n bedrijf. 

Deze voorstelling is geheel gewijd aan het smalspoortreinennet met diverse toeristische treinen 

maar ook de reguliere treindiensten komen aan de beurt. 

Laat u verrassen tijdens deze Zwitserse spooravond op vrijdag 13 december om 19.30 uur. 
 

 
Sef Rameckers merkte op dat op deze foto de Gornergratbahn te zien is, waarop de trein van Zer-

matt naar de Gornergrat rijdt. Bedankt Sef! 

 

  



Spoorwegen op de kaart / 10 jaar NVBS-excursies 
 

Vóór de pauze laat Ronald Bok-

hove ons in de presentatie 

‘Spoorwegen op de kaart’ de 

wisselwerking tussen spoor en 

kaart zien met vele voorbeelden 

uit binnen- en buitenland. Met 

de komst van de spoorwegen 

verandert het kaartbeeld: lijnen, 

emplacementen en stations 

krijgen een plek, als onderdeel 

van de topografie, als hulpmid-

del bij het plannen van een rit of 

als opwarmertje voor een on-

vergetelijke reis. Thematische 

kaarten verbeelden opkomst en 

soms ondergang van het spoor 

en verklaren ruimtelijke ver-

schijnselen waarin railvervoer 

een rol speelt. U gaat het van-

avond allemaal zien, want een 

kaartje zegt meer dan duizend 

woorden. 
 

Na de pauze kunnen we lekker 

wegzakken als dezelfde presen-

tator een visueel overzicht geeft 

van 10 jaar NVBS-excursies tussen 2009 en 2019. Hij heeft als reisleider bij de SNE vele tochten geor-

ganiseerd, maar hij laat ook opnamen zien van excursies die door zijn collega’s zijn geleid. Dat bete-

kent beelden uit verre landen als Iran, Zuid-Korea, Taiwan en Syrië. Maar we blijven ook dichter bij 

huis als we gaan spoorzoeken in het Westland, op Koninginnedag de Rotterdamse haven bezoeken of 

in de sneeuw naar Stadskanaal zwoegen. En wie weet zet het u wel aan om zélf eens aan een NVBS-

excursie deel te nemen. Of behoort u al tot de groeiende schare enthousiaste deelnemers? 

 

  

 
Kaart met onbewaakte overwegen in Nederland.  
Bron: Bosatlas van de veiligheid, 2017. © Noordhoff Uitgevers. 



Alles is "Railatief", een beamerprogramma van René Platjouw uit Amsterdam. 

Onze hobby is zeer veelzijdig en wordt door een ieder van ons op zijn eigen manier beleefd, Tot in de 

vreemdste uithoeken of tot op de hoogste bergtoppen van onze wereld liggen rails en rijden treinen 

of trams. En als ze dat niet meer doen dan hebben ze ooit wel eens gereden en zijn ze in de grijze 

mist van de vergetelheid geraakt. 

In dit programma springen we van de hak op de tak. We doen niets anders dan overstappen. Van de 

tram op de trein en van de monorail op de metro. Van het heden naar het verleden en zelfs in de  

 

toekomst. Alles wat maar met rails te maken heeft kan in dit programma op het scherm komen. Van 

realiteit tot fictie. Van spoorstaaf tot bovenleiding tot seinmast. Als het maar “railatief” is. 

Albert Eensteen bestudeerde onze hobby jarenlang en vatte het al samen in zijn beroemde “railativi-

teitstheorie”. En wie ken niet de beroemde formule van hem: R2 > 1r ? 

Voor een nadere uitleg hiervan raden wij U aan deze gevarieerde beameravond te bezoeken. 
 

 
Hogesnelheids-monorail van Kruckenberg naar Stedefeld voor 360 km per uur uit 1924 

 

  



Leven langs het spoor in Vietnam - Presentatie verzorgd door Ernst van Gulden 

De bekende Haarlemse spoorwegfotograaf Ernst van Gulden verzorgt vanavond een bijzondere pre-

sentatie over het op spoorweggebied minder bekende Vietnam. Met een lengte van ongeveer 2600 

km bestaat het net van de Vietnam Railways (Ðuong sat Viet Nam) voornamelijk uit meterspoor. 

Slechts een klein deel in het Noorden van het land heeft normaalspoor. De reis start in Ho Chí Minh-

stad (het vroegere Sài Gòn) in het zuiden van Vietnam en eindigt via de noord-zuid hoofdlijn bij de 

Chinese grens. Tijdens deze afwisselende reis komen naast het spoorwegnet ook de bijzondere 

schoonheid en cultuur van het land aan bod. Hiermee biedt de avond een interessant en afwisselend 

beeld van dit Zuidoost Aziatische land. 
 

 


