
 
  

NVBS afdeling Rotterdam 
 

 
Samenstelling van het bestuur 
Voorzitter : Frans Blanker-Halstein tel: 0182-536007 

Penningmeester : Jos Schmitz tel: 06-12433674 

Secretaris : Paul van Baarle tel: 06-83973936 

 

E-mail : rotterdam@nvbs.com 

Internet : www.nvbs.com/rotterdam 

   

Lidmaatschap : € 58,- per jaar, t/m 24 jaar € 29,- per jaar 

Inclusief maandblad ‘Op de Rails’ 

Lid worden?  http://www.nvbs.com/toon.php?pag=Lid_worden 

   

 

 20% korting met de Miniworld Strippenkaart 

Speciaal voor bezoekers van de NVBS biedt Miniworld een 

strippenkaart aan waarmee u tijdens NVBS-avonden 20% 

korting krijgt in het restaurant. De kaart kost € 10,- en is goed 

voor € 12,- aan consumpties 

 

 

 

 

PASSIE VOOR SPOOR 

Nederlandse Vereniging  
van Belangstellenden in het Spoor- en 

tramwegwezen NVBS 

www.nvbs.com 

 

 

 
 

 

AFDELING ROTTERDAM 

PROGRAMMA 

2E HALFJAAR 2019 
  



 

AFDELING ROTTERDAM 

Plaats van de bijeenkomsten: 

Miniworld Rotterdam 
Weena 745 
3013 AL Rotterdam 

Aanvang 19:45 uur  
Zaal open 19:15 uur  

Toegangsprijzen Leden: € 3,00 
 Niet-leden: € 4,00 

 Tot 18 jaar: € 2,00 

Routebeschrijving: 

 

           LET OP: ENTREE VIA HOOFDINGANG 

 

www.miniworldrotterdam.com  

NVBS-leden krijgen 25% korting op de entree op 
vertoon van hun lidmaatschapskaart! 

Openingstijden:  
Woensdag – vrijdag 12:00 – 17:00 

Zaterdag – zondag 10:00 – 17:00 

Extra openingsdagen in schoolvakanties 

Foto omslag: RTM motorrijtuig 1802 (Zwaluw) met wagenvoerder Heert van de Hoek 
naast het houten stationsgebouw van Zwartewaal, 25 mei 1963. Foto: Hans Oerlemans 
 

 

DONDERDAG 9 JANUARI 2020 

TOEN EN THANS 

Beamer- en diapresentatie door Marco Moerland 

 
Dit is de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst met tijdens de pauze een hapje 
aangeboden door het bestuur van de afdeling. 
 
Voor de pauze bekijken we digitale foto’s uit 2019. We zien uit Helsinki 
overgenomen lagevloertrams op de interlokale tramlijn van Schöneiche naar 
Rüdersdorf. Op de smalspoorlijnen rond Zittau in de voormalige DDR lijkt de tijd 
stil gestaan te hebben. Stoomtreinen uit vervlogen dagen puffen er dagelijks 
heen en weer. Klassieke en kleurrijke trams in een mediterrane omgeving 
ontmoeten we in Lissabon en Porto. We brengen een bezoek aan het nieuwe 
trambedrijf in het Deense Århus. In de Bulgaarse hoofdstad Sofia zien we een 
grote variatie trams op zowel smal- als normaalspoor. Ook Nederlandse 
actualiteiten uit het voorbije jaar komen aan bod. 
 
Na de pauze gaan we 25 jaar terug in de tijd.  We zetten onze tijdreis voort aan 
de hand van diabeelden. In Turkije waren in 1994 de trambedrijven van Istanbul 
met nieuwe Zweedse trams en Konya met uit Keulen overgenomen 
tweedehandsjes in dat jaar nog maar kort in dienst. In Tallin ademde het 
trambedrijf nog een sterke Oostbloksfeer uit. Estland had zich kort tevoren aan 
het Sovjet-juk ontworsteld. We zien beelden van het enorme trambedrijf van Sint 
Petersburg. Bij de RET in Rotterdam bepaalden gele en groen-witte ZGT-trams 
het straatbeeld. Tenslotte brengen de antieke trammetjes op het zonnige eiland 
Mallorca ons in een zomerse vakantiestemming. 
 

  

Het jaar van Thans  Het jaar van Toen (25 jaar terug in de tijd) 

http://www.miniworldrotterdam.com/


 

DONDERDAG 12 DECEMBER 2019 

VERGETEN TRAMLIJNEN IN ZWITSERLAND, DEEL 2 

Beamerpresentatie door Bas Schenk 

 
Zwitserland is een land van spoor- en tramlijnen bij uitstek. Dat behoeft geen 
nadere toelichting. Naast een uitgebreid spoorwegnetwerk van normaalspoor- 
en smalspoorlijnen kent en kende het land een keur aan lokale en interlokale 
tramlijnen. Vooral in de wereld van de interlokale tramlijnen is in de afgelopen 
decennia veel veranderd. Nogal wat tramlijnen zijn opgeheven. Gelukkig is een 
aantal lijnen hieraan ontsnapt en flink gemoderniseerd. De 
ontstaansgeschiedenis als tramlijn is vaak nog aanwezig of te herkennen, in een 
aantal andere gevallen zijn de lijnen uitgegroeid tot een waar spoorwegbedrijf. 
Het gevolg daarvan is dat de grens tussen spoor en tram in Zwitserland nogal 
eens niet zo makkelijk te trekken is. Ook het gebruik van het materieel kent in de 
loop van de jaren zijn wisselingen waardoor het karakter van een bedrijf dan 
weer meer een spoorbedrijf, dan weer meer een trambedrijf is, ook andersom 
komt voor. Over dit grijze gebied van tramlijnen in Zwitserland zijn vele 
presentatie-avonden te vullen.  
 
In december 2018 is een eerste aflevering over het scherm gerold. Nu volgt het 
tweede deel met weer een (willekeurige) selectie van bestaande en opgeheven 
interlokale trambedrijven, met plaatjes in zwart-wit en kleur uit de jaren zestig 
tot met de huidige toestand in de 21ste eeuw.  
 
 

 

Lausanne. Foto: Hans Oerlemans De tram van Bex. Foto: Bas Schenk 
 

 

DONDERDAG 12 SEPTEMBER 2019 

DRIELUIK: SPOORWEGMUSEUM - BERLIJN - MOSELSTRECKE 
Beamerpresentatie door Aad de Meij 

 
Drieluik: 
1 Locomotief NS 1201 van Wederopbouwer tot Icoon 
2 West Berlijn 1967, Oost Berlijn 1993  
3 Moselstrecke Trier-Koblenz 
 
1) Sinds 2016 staat de elektrische NS-locomotief 1201 opgesteld in het 
Spoorwegmuseum te Utrecht. De loc is door “Werkgroep Loc 1501” zoveel 
mogelijk in de turkooizen opleveringsstaat teruggebracht. U beleeft de 
cascorevisie mee van begin tot het eind en wordt u bijgepraat over het 
terugvinden van de juiste kleur turkoois. Verder het optreden in 2011 in 
Amersfoort bij het jubileumfeest van 80 jaar NVBS en 60 jaar locserie 1200.  
 
2) In 1967 stond de laatste tramlijn in West Berlijn op het punt opgeheven te 
worden. Wij kijken kort voor de opheffing naar de teloorgang van lijn 55. Verder 
bezoeken we het oostelijke stadsdeel van Berlijn en Potsdam in 1993 en proeven 
de sfeer van de Grosraumwagens, Reko- en Tatratrams.  
 
3) We volgen de Moselstrecke door de jaren heen van Trier tot Koblenz. Eind 
jaren ’60 domineerde nog de stoomtractie. Speciale aandacht voor de 
metamorfose van de ruim 4 km lange Kaiser Wilhelmtunnel.  
 

 

 

Foto: Aad de Meij Foto: Aad de Meij 

  



 

DONDERDAG 10 OKTOBER 2019 

DE RTM VOLLEDIG IN KLEUR 
Beamerpresentatie door Fer Huizer 

 
Het maken van kleurendia's was rond 1950 tot 1960 nog niet zo normaal. 
Vanwege de kosten maakten de meeste mensen nog zwartwit opnamen. Mensen 
als Jan Voerman, met een eigen busbedrijf en Hans Oerlemans die een goede 
baan had bij Rijkswaterstaat konden zich al een goede camera veroorloven en 
mooie dia's maken. In later jaren zo tegen het einde van de RTM tram konden al 
wat meer mensen kleurendia’s maken.  

Sommigen van hen lieten mij een kopie van hun dia's maken. Inmiddels zijn alle 
opnamen gescand. Zodoende krijgt u vanavond een totaal kleurenbeeld van de 
RTM trams van jaren eind jaren vijftig en de jaren zestig te zien (tot 1965-1966). 
Daarnaast ziet u ook enige opnamen van het latere busbedrijf van de RTM, de 
veerdiensten en enkele vrachtwagens van het bedrijf. 

 

 

RTM 1807 tussen Schiekamp en Geervliet, 25 mei 1963. Foto: Hans Oerlemans  

  
  
 

 

DONDERDAG 14 NOVEMBER 2019 

DE SPOORWEGEN IN INDONESIË IN 1980 

Beamerpresentatie door Bert van der Kruk 

 
Door de koloniale bewindsperiode is de geschiedenis van de Indonesische 
Spoorwegen onlosmakelijk verbonden met Nederland. Daarvan is anno 1980 nog 
veel terug te vinden tijdens een reis die ons voert van West naar Oost Java. 
Hoewel het einde van de stoomtraktie ook hier met rasse schreden naderde, 
werden toch nog 12 verschillende series onder stoom aangetroffen, daarbij zelfs 
lokomotieven van 100 jaar oud. Hoogtepunten waren dan ook het depot Madiun 
van waaruit deze veteranen nog werden ingezet op de zijlijn naar Ponorogo, en 
Cibatu met de o.a. door Werkspoor gebouwde malletlokomotieven van de serie CC 
50.  Ook waren nog heel wat,  reeds uitgediende, exemplaren van andere series in 
de depots te bewonderen waaronder nog een paar vierkante stoomtramlokjes. 
Het bezoek aan enkele suikerfabrieken maakte de oogst aan stoomlokomotieven 
nog groter. Bij deze smalspoorbedrijfjes werd een grote variatie aan lokjes gezien, 
van 2-assers en Mallets tot 5-assige Luttermöllerloks. Het culturele aspekt zal 
zeker niet onvermeld blijven, want een bezoek aan o.a. de Borobudur mag 
natuurlijk niet ontbreken. Na deze belevenissen op Java wordt midden Sumatra 
bezocht waar de tandradlijnen rondom Padang Pandjang in een prachtige 
tropische flora een kleine indruk geven van het eens zo omvangrijke kolenvervoer 
in deze regio. Gelukkig konden nog enkele tandradlokken in aktieve dienst worden 
vastgelegd.  Niet alleen de uit 1967 daterende lokomotieven van Japanse makelij, 
maar zelfs nog enkele exemplaren die in 1921 door Esslingen gebouwd waren en 
voor een waardige afsluiting van deze reis zorgden. 

  
Purwakarta Mallet CC 50 19. 
Foto: Bert van der kruk 

Suikerfabriek  Rejosari. 
Foto: Bert van der kruk 

  
 


