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Mededelingen en aankondiging van de komende presentaties 
maart 2020 

 

Beste mensen, 
 

In de vereniging wordt momenteel nogal vooruit gekeken en een aantal mensen is druk be-

zig een beleid voor de komende jaren voor te bereiden, waarbij ook aan het komende lus-

trum wordt gedacht. Op mijn oproep in de vorige mededelingen hieraan mee te doen in het 

komende clusteroverleg (de zuidelijke afdelingen) is nog niet gereageerd. Maar dat kan als-

nog als je haast maakt! 
 

We geven hieronder de aankondigingen en verderop de wervende toelichtingen.  

De bijeenkomsten zijn in De Spuiklep, Parallelweg 2K in Heerlen en (behalve de uitzonderin-

gen) steeds op de tweede vrijdag van de maand, aanvang 19:30u en einde ca 22:30u. 
 

We kunnen 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 Viet-

nam’. 
 

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

de Paasvakantie, en daarna komt 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’.  
 

Voor het najaar staan er weer presentaties over heel uiteenlopende onderwerpen op het 

programma. Daarvan zijn geen nog precieze data te geven, maar denk aan Java, de Haar-

lemmermeerspoorlijnen (met een bijdrage van Wim Vos), Japan en Zwitsers smalspoor. 

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

van ver buiten onze afdeling. Een flinke opkomst helpt om de kosten te dekken die hiermee 

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

daar ideeën voor heeft, kan zich melden!  
 

Namens het afdelingsbestuur,  

Jan Roos, secretaris 
 

 

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

 
 

“75 jaar na D-day, de Geallieerde Spoorwegen, een vergeten hoofdstuk door Hans Altena 
 

De bevrijding van Europa was niet mogelijk geworden zonder de inzet en het materiaal van de Milita-

ry Railway Services of op zijn Nederlands gezegd, de Geallieerde Spoorwegen. Na de aanval op Pearl 

Harbor raakte Amerika vanaf 7 december 1941, betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Vrijwel di-

rect 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 produceren, zo ook spoor-

wegmaterieel. Want men had reeds bedacht was dat de spoorwegen de ruggengraat van alle militai-

re operaties in de diverse gebieden zouden gaan vormen. De enorme hoeveelheden goederen kon-

den alleen op die wijze door de te bevrijden landen worden getransporteerd. Door middel van calcu-

laties had men berekend 100.000 stuks materieel nodig te hebben voor die taak waarbij men reke-

ning had gehouden 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 lan-

den behoefte aan spoorwegmaterieel waarvoor overnames werden gedaan uit de legerdumps die na 



de oorlog aanwezig waren in diverse landen. De N.S. kocht op die wijze ook diverse stoom- en diesel-

locomotieven 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 locomotieven en kan uit de eerste hand vertellen hoe-

veel logistieke voeten dit in aarde had. Daarnaast is hij de voorzitter van de Stichting 162. Een stich-

ting die materieel van de Geallieerde Spoorwegen in bezit heeft en gerestaureerd heeft. Ook dat 

komt voor het voetlicht. Aan de hand van historische en dus ook recente beelden wordt dit vergeten 

stuk geschiedenis belicht.” 
 

  
Weston upon Trent, assemblage van boxcars in 

Engeland, 1943 
Ontschepen van USATC bakwagens in  

Normandië, juli 1944 
 

  
Whitcomb locomotief rijdt de  
eerste kolentrein naar Rome,  

4 juli 1944 

Dankzij Rita Lijsten heeft de SGB een Whitcomb locomotief 
kunnen verwerven 

 


