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Beste mensen, 
 

Onderstaande notities zijn 14 september aan het Hoofdbestuur en aan Sef gezonden: 

De afdelingsledenvergadering van 13 september 2019 is uitsluitend belegd - voorafgaand 

aan de reguliere maandelijkse bijeenkomst - om te voorzien in de lacune die was ontstaan 

doordat onze voorzitter Sef Rameckers enkele weken geleden met onmiddellijke ingang zijn 

lidmaatschap van de NVBS heeft beëindigd. 

Er waren enkele berichten van verhindering, 10 leden afdelingsleden waren aanwezig en 1 lid 

van een andere afdeling. 

Penningmeester Wim Vos heeft zich bereid verklaard zijn functie te combineren met die van 

voorzitter en daartoe uitgenodigd, hebben zich geen andere kandidaten gemeld. Er werd 

geen stemming gevraagd en aldus is Wim bij acclamatie als voorzitter in functie gekozen. 

Henk Dam verklaarde de hele gang van zaken rond het verlaten van onze ‘vaste stek’ erg te 

betreuren, waarbij iedereen zich kon aansluiten. Met een kort woord van dank aan Sef voor 

het jarenlang vervulde voorzitterschap werd de ledenvergadering gesloten en overgegaan 

naar de presentatie van Wim Vos en Peter-Paul van Birgelen over 'Klassieke beveiliging in het 

nabije Duitsland'. 
 

We zijn nog druk doende een goede vervangende huisvesting te zoeken, maar hierover is op 

dit moment nog niets te melden. Er wordt gezocht naar een ruimte die min of meer centraal 

binnen het gebied van de afdeling ligt, die voldoende groot is, goed bereikbaar met open-

baar vervoer én de auto, waar vooraf en in de pauze consumpties kunnen worden verstrekt 

en waar we onze vaste dag (tweede vrijdag van de maand) kunnen voortzetten. Op dit mo-

ment zijn er contacten met zalen in Heerlen, Meerssen en Sittard. We gaan er van uit dat we 

een beamer en scherm eventueel zelf kunnen regelen, maar als die aanwezig zijn, is dat na-

tuurlijk mooi meegenomen.  
 

Naast de succesvolle en hoog gewaardeerde excursies naar de werkplaatsen van Haarlem en 

Maastricht werd er al langere tijd geprobeerd ook een excursie te organiseren naar het nog-

al verborgen spoorwegbedrijf van Chemelot. Omdat de organisatie daarvan té veel zou vra-

gen van het bedrijf wilde men daar niet aan beginnen. Tót ik naar voren bracht dat zo’n ex-
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cursie misschien te combineren zou zijn met een Dag van de Chemie – een open dag – die 

regelmatig wél georganiseerd wordt en heel veel volk trekt. Dat was zo nog niet bekeken, en 

zou men doen. Als hier nieuws over komt, laten we dat natuurlijk weten. 
  

We geven hieronder de aankondigingen en verderop de wervende toelichtingen. De bijeen-

komsten zijn t/m december nog in Station Schin op Geul, (grote uitzonderingen daargelaten) 

en (ook behalve de uitzonderingen) steeds op de tweede vrijdag van de maand, aanvang 

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

De “ons goed bekende Limburger” Hans van Poll komt ons op 11 oktober verrassen met een 

schat aan prachtige afbeeldingen van Stoomlocomotieven bij NS in de jaren dertig, door 

een Britse bril bekeken. Hij heeft die verkregen uit bronnen die bij ons eerder niet bekend 

waren. Hans schreef mij hierover dat hij alle foto's die in de jaren zeventig onder NVBS-ers 

via de zogenaamde Photomatic - kaarten werden verspreid, digitaal en in hoge resolutie 

heeft verkregen. Dat waren foto's van Nederlandse stoomlocomotieven, die door Britse fo-

tografen in Nederland in de jaren dertig op de gevoelige plaat zijn vastgelegd. De collectie 

negatieven is nu in beheer bij de heer Brian Stephenson, die er in geen enkel opzicht be-

zwaar tegen heeft dat dit materiaal in een digitale presentatie wordt vertoond. Hij juicht dat 

zonder meer toe. Daarnaast heeft Hans het archief van het National Railway Museum in York 

(GB) bezocht en dat heeft geresulteerd in het verkrijgen van eveneens scans in hoge resolu-

tie van alle stoomfoto's van Patrick Ransome-Wallis, een gerenommeerd locomotievenken-

ner die in 1932 een week lang in Nederland heeft gefotografeerd. Ook deze foto's mogen 

worden vertoond. En voor de duidelijkheid: alle scans die Hans heeft, komen rechtstreeks 

van de originele negatieven, dus niet van vroegere analoge afdrukken ervan. Er is zo een 

fraaie presentatie samengesteld, aangevuld met gegevens over het locomotievenbestand 

door de jaren 1920-1940 heen, van de Dienst van Tractie van NS en de locomotiefomloop in 

het algemeen. Het zijn foto’s uit een tijd die wij allemaal niet (of niet erg bewust) hebben 

meegemaakt en we stellen ons hier heel veel van voor!  

 

Voor 8 november hebben we Rudi Liebrand kunnen strikken om een echt Limburgs (hoewel, 

zo ver boven Remunj?) onderwerp te komen belichten, tw de Maas-Buurtspoorweg. 
 

Op vrijdag 13 december verzorgt Pierre Keulen een presentatie over Nevenlijnen in Zwit-

serland en dat is dan vooral smalspoor. 
 

En (onder voorbehoud van nieuwe huisvesting voor die dag) komt op 10 januari volgend jaar 

Ronald Bokhove met zijn programma “Spoorwegen op de kaart” waarmee wéér een heel 

ander aspect van onze hobby onder onze aandacht wordt gebracht en aanvullend een ver-

haal over hoe leuk het is met de SNE mee te gaan.  
 

Namens het afdelingsbestuur,  

Jan Roos, secretaris 
 

 

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

 



Stoomlocomotieven bij NS in de jaren dertig, door een Britse bril bekeken 
 

In de jaren zeventig bracht de NVBS via het Britse fotobureau Photomatic een reeks fotokaarten uit 

in formaat 9x14 cm van Nederlandse stoomlocomotieven die door Britse spoorwegfotografen in de 

jaren dertig op de gevoelige plaat waren vastgelegd. 

Hoe interessant deze foto’s ook waren, het formaat was tamelijk klein. En nu bekend is wie tegen-

woordig de negatieven beheert, is het presentator Hans van Poll gelukt om van die oorspronkelijke 

negatieven scans in hoge resolutie te verkrijgen, zodat niet alleen fraaie en grote afdrukken kunnen 

worden gemaakt, maar de digitale foto’s ook in groot formaat op een scherm kunnen worden ge-

toond. Bovendien blijkt dat indertijd bij de kleine foto’s helaas maar al te vaak behoorlijk in de ach-

tergrond is gesneden, de digitale afbeeldingen laten soms veel meer zien. 

Vanavond verplaatsen wij ons in een tijd waarin de stoomlocomotief, hoewel de neergang van de 

stoomtractie bij NS al is ingezet, nog een behoorlijke partij meeblaast bij de spoorwegen in Neder-

land. Hans van Poll brengt met behulp van de Britse foto’s die tijd weer tot leven en licht ook de ach-

tergronden toe van het stoombedrijf in die tijd.  
 

Utrecht CS, 13 juli 1935: Om 

15.34 uur vertrekt loc 3903 

met trein D 283 naar Frank-

furt/Main. Tevoren zijn de 

treindelen vanuit Rotterdam 

Maas en Den Haag Staats-

spoor, die in Gouda aan el-

kaar gekoppeld werden, met 

loc 1713 in de Domstad aan-

gekomen en even later liep 

het Amsterdamse deel met 

de 3900 binnen. Aan deze loc 

de taak de gehele trein naar 

Zevenaar te brengen, waar 

een Duitse machine het werk 

overneemt. Het is weliswaar een mooie en droge zomerse dag, maar toch heeft de meester de zand-

strooier aangezet: de D-trein met zijn – op het houten NS-postrijtuig na – uitsluitend stalen rijtuigen 

van de Reichsbahn is geen trein waarmee de 3900 zomaar wegwandelt. Elf  Duitse vooroorlogse vier-

assers van 40 ton of meer ledig eigengewicht plus de 35 tons P 6059 van NS vormen met reizigers en 

bagage aan boord al gauw een treingewicht van tegen de vijfhonderd ton. In 1935 leven we in 

Utrecht nog in het tijdperk van de armseinen. Pas met elektrificatie van het middennet in 1938, die 

een grootscheepse verbouwing van Utrecht CS met zich meebrengt, sneuvelt ook de mechanische 

beveiliging. 

Het verhaal van de Maas-Buurttram 
 

Ruim honderd jaar geleden maakte de tram van de Maas-Buurtspoorweg Maatschappij (MBS) zijn 

eerste ritten. Hij verbond Venlo met Nijmegen en volgde het tracé van de oude rijksweg op de ooste-

lijke Maasoever. Het trammetje stoomde door plaatsen als Malden, Mook, Gennep, waar het hoofd-

kwartier gevestigd was, Bergen, Arcen en Velden.  

 
Foto: George Grigs, Rail Archive Stephenson 



De tram maakte een eind aan het isolement van de Noord Limburgse Maasdorpen en bracht er eco-

nomische groei en welvaart. Hij vervoerde niet alleen personen, maar ook post, melk, bier, groente, 

fruit, bakstenen, vee en stukgoederen. Na de aanleg van een aansluiting naar de Maaskade in Venlo 

kwamen daar bulkgoederen bij: kunstmest, zand, grind, basalt en mijnhout. Nog later nam de MBS 

de lijn Venlo - Beringe over. Tot ver in de Tweede Wereldoorlog hield het trambedrijf stand, maar op 

17 september 1944 moest men de dienst noodgedwongen staken. Na de oorlog bleek zowel het ma-

terieel als de baan dusdanig beschadigd dat werd besloten de tramdienst niet meer te herstellen, 

maar was dat de werkelijke reden? De MBS ging verder als busbedrijf onder de naam Zuid-Ooster. 

Oud Gennepenaar Rudi Liebrand wekt in zijn presentatie de MBS opnieuw tot leven. Aan de hand 

van historische foto’s maken we een reis langs de lijn Nijmegen – Venlo. We staan stil bij de gebeur-

tenissen in WOII, bespreken het materieel van stoomlocs tot zelfgebouwde diesels, en het gebruik 

van houtgasgeneratoren. Tot slot bespreken we de exploitatiecijfers en hoe het trambedrijf uiteinde-

lijk toch winstgevend werd. 

U kunt zich alvast inlezen: http:www.maas-buurtspoorweg.nl 
 

 
MBS 40 in Gennep, 18 juli 1941, let op de verduisterde koplampen van de auto en de tram 

 

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. 


