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Beste mensen, 
 

 

Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van een fijne vakantie en snakken jullie er naar om 

weer allerlei trein- en tramgenoegens tot je te nemen. Het bestuur zal daarvoor z’n uiterste 

best blijven doen, maar eerst moet een ernstig probleem worden opgelost. 
 

Een meningsverschil – waarop we hier niet verder zullen ingaan – tussen onze voorzitter Sef 

en de ledenadministratie van de NVBS heeft ertoe geleid dat Sef met onmiddellijke ingang 

zijn lidmaatschap van de vereniging heeft opgezegd en dus ook geen voorzitter van de afde-

ling meer kan zijn. Dit denken we voorlopig op te lossen doordat Wim Vos die functie erbij 

wil nemen. Dat vraagt natuurlijk instemming van de leden, waarom we dit op de eerstko-

mende bijeenkomst (dus 13 september) aan de orde zullen stellen. Om die reden wordt die 

bijeenkomst dus hiermee als Algemene Afdelingsledenvergadering aangekondigd. Ook an-

deren kunnen zich als kandidaat-bestuurslid melden middels bovenstaand emailadres.  

De agenda luidt dan 1) Opening, 2) Tussentijdse benoeming voorzitter en/of andere be-

stuursleden, 3) Sluiting.  

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om het genoemde conflict uit te diepen! Dat is een zaak 

die alleen Sef aangaat. 

Er is nóg een vervelende bijkomstigheid. Sef had – binnen het bestuur - al eerder aangekon-

digd dat hij binnenkort met pensioen gaat en dan de vrijheid wil hebben zijn zaal niet op een 

vaste dag aan ons beschikbaar te stellen. We zouden moeten zorgen om na afloop van het 

komende seizoen (dus vóór september 2020) een andere zaal te hebben. Daaraan werd 

voorzichtig ook al gewerkt. Het vertrek van Sef uit de NVBS heeft hem ertoe gebracht ons 

nog maar t/m december de zaal beschikbaar te stellen. Het zoeken van een nieuw onderko-

men heeft dus plotseling grote prioriteit gekregen en dit heeft het bestuur dan ook met 

voorrang ter hand genomen.  
 

Geruime tijd geleden heeft Coen Thevissen ons aangeboden een fietstocht te organiseren 

langs de IJzeren Rijn tussen Roermond en Vlodrop Station. Dat is er helaas bij ingeschoten 

en in deze tijd van het jaar is het zicht nogal beperkt door alle blad aan de bomen. Het zit 
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daarom in de planning de fietstocht in april 2020 wél door te laten gaan. Het zal tijdig aange-

kondigd worden, Coen wil ons dan twee weken vooraf laten weten wat we vanaf de fiets 

allemaal te zien zullen krijgen. Tegen die tijd komt er nader bericht over de aanmeldingen. 
 

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

komsten zijn steeds 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. 
 

Wim Vos en Peter-Paul van Birgelen beginnen het nieuwe seizoen door ons op 13 septem-

ber vertrouwd maken met de klassieke beveiliging in het nabije Duitsland. 
 

Dan komt de “ons goed bekende Limburger” Hans van Poll 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 be-

kend 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! Door toeval verschijnt er waarschijn-

lijk in het oktober-nummer van Op de Rails een artikel van Hans onder dezelfde titel.  
 

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. 
 

Ditt duurt nog wat langer, maar op 10 januari volgend jaar komt Ronald Bokhove met zijn 

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

by onder onze aandacht wordt gebracht.  
 

Namens het afdelingsbestuur,  

Jan Roos, secretaris 
 



 

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

 

Klassieke beveiliging in het nabije Duitsland door Wim Vos en Peter Paul van Birgelen 
 

In deze presentatie wordt een uiteenzetting gegeven van de klassieke beveiliging in het nabije Duits-

land. 

Met de term klassieke beveiliging wordt bedoeld de spoorwegbeveiliging die d.m.v. mechanische en 

elektrische toestellen wordt bediend vanuit plaatselijke seinhuizen. 

In Nederland is deze vorm van spoorwegbeveiliging m.u.v. enkele museumspoorlijnen geheel uitge-

storven, maar in Duitsland is de klassieke beveiliging nog veelvuldig aanwezig en niet alleen op ne-

venlijnen. 

Aan de orde komen de beveiligingen op de spoorlijnen Kleve – Krefeld en het restant van de IJzeren 

Rijn t.w. het traject tussen Dalheim en Mönchengladbach Rheindalen.  

Er is voor deze trajecten gekozen omdat deze spoorlijnen op relatief korte afstand van de provincie 

Limburg liggen en dus gemakkelijk kunnen worden bezocht.  

Er wordt een aantal foto’s van de seinen en bedieningstoestellen getoond en er wordt een beknopte 

uitleg gegeven over de werking van deze toestellen, de blokstelsels en de betekenis van de seinen. 

 

 
 
De uitrijseinen te Weeze (Foto: W. Vos)                       De handelinrichting te Geldern (Foto: W. Vos)  

 

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.  

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 
 

 
Foto: George Grigs, Rail Archive Stephenson 



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

 


