
NVBS Rijnland – Programma 2019-2020

Bijeenkomsten
De afdeling Rijnland organiseert in het seizoen 2019-2020 elf avonden over spoor en tram in binnen- en buitenland. Alle avonden worden 
gehouden in de Alettahof, Aletta Jacobsplantsoen 97, 2253 RP Voorschoten. De zaal ligt iets ten zuiden van station De Vink. Volg na het 
verlaten van het station aan de oostzijde de Trompweg en rechts de Admiraal de Ruytersingel. Na de kruising met de  Thorbeckeweg en 
na de bushalte ligt rechts een voetgangersbrug. Steek deze over – rechts is een school, de Alettahof staat links. De zaal is ook bereikbaar 
met Arriva-buslijn 5. Kijk op www.nvbs.com voor meer informatie en een plattegrond. De avonden van afdeling Rijnland zijn in principe op 
de derde woensdag van de maand en beginnen om 20.00 uur. Bijdrage in de kosten is  2,50 voor NVBS-leden en  3,50 voor niet-leden. 

Bestuur NVBS Afdeling Rijnland
Voorzitter:  Cock Koelewijn, Zonnebloemstraat 192, 2223 VT Katwijk ZH,  (071) 407 88 07
Secretaris: Karel Hoorn, Strandwal 150, 2241 MN Wassenaar,  (070) 511 13 65
Penningmeester: Peter van de Kerk, Haydnlaan 6, 2253 CV Voorschoten,  (071) 561 53 09
Assessor/catering: Hugo Verver, Leiden

Meer info of lid worden van 
de NVBS? Kijk dan op:  
www.nvbs.com

of
facebook.com/
NVBS.Rijnland

18 september 2019 – 150 jaar tram in België – Luc Koenot

Op 1 mei 2019 vierde de tram in Brussel en België zijn 150-jarig bestaan. Vanavond vertelt mede-organisator Luc Koenot over de in en outs 
van het jubileum, waarbij 69 trams betrokken waren, inclusief tien smalspoortrams van de NMVB. In Brussel is elf kilometer bovenleiding 
verbouwd voor trolley-gebruik, zodat ook in de toekomst museumtrams door de binnenstad kunnen rijden. Verwacht verder unieke beelden 
van de voorbereidingen en tijdens het feest vanaf bijzondere standpunten, waarbij ook de grote belangstelling van railliefhebbers en pu-
bliek in beeld komt. In het verhaal is een toelichting op de organisatie verweven, waarbij Luc Koenot vertelt waarom er diverse verrassende 
elementen waren ingebouwd en hoe de opzet van het feest tot stand kwam. Kortom, een unieke en hoogst interessante avond waarvoor 
de presentator speciaal uit België naar de Afdeling Rijnland komt.

16 oktober 2019 – Take the interurban – René Platjouw

De VS kenden voor de opkomst van de auto een enorm net van interlokale tramlijnen tussen steden en het platteland, de zogeheten inte-
rurbans. Tussen 1890 en 1920 werden duizenden kilometers interlokale tramlijn aangelegd, die na de opkomst van de auto en de bus in 
een razend tempo weer verdwenen. Sommige voormalige tramlijnen bestaan nog voor goederenvervoer. De Chicago, South Shore & South 
Bend is de enige interlokale tramlijn die de opheffingen heeft overleefd - hier rijden nu “trams” van het formaat Sprinter en dubbeldekkers. 
Het programma is een reis door de tijd, met speciale aandacht voor het enorme goederenvervoer per tram en de mislukte pogingen tot 
modernisering met Highspeeds in Indiana, Bullet-cars in Philadelphia en ElectroLiners tussen Chicago en Milwaukee. Rene Platjouw besteedt 
in zijn programma speciale aandacht aan enkele grote bedrijven rond Chicago, Philadelphia en Los Angeles (Pacific Electric).

20 november 2019 – Bovenleiding in NL, 1924 -1966: ‘Van puddingen, portalen en perikelen’ – Jan Tromp

Na de Eerste Wereldoorlog ontstond het plan om de treindienst op de Oude Lijn te versnellen. Er werd vanwege het succes van de Hof-
pleinlijn gekozen voor elektrificatie. Na uitvoerige studies over de te gebruiken stroomsoort startte in 1924 een proefbedrijf tussen Den 
Haag HS en Leiden. Al spoedig was de gehele Oude Lijn onder de draad en in de jaren hierna volgden enkele lijnen in Noord-Holland en het 
zogeheten “Middennet”. In 1938 was het al mogelijk om elektrisch naar Arnhem en Eindhoven te rijden. Na de Tweede Wereldoorlog lag 
het spoorwegnet in puin en van de bovenleiding was vrijwel niets meer over. In een recordtempo werd dit elektrische net weer opgebouwd 
en in de jaren vijftig uitgebreid naar het noorden, oosten, zuiden en zelfs naar België. Jan Tromp bespreekt de historie van de elektrificatie 
van het spoorwegnet, en gaat hierbij ook in op de aanleg en constructie, de oorlogsschade en de Watersnoodramp.

18 december 2019 – Op (smalspoor-)avontuur in de DDR – films en verhalen van Ton Pruissen

Ton Pruissen verzorgt een avond over smalspoor in de DDR. Allereerst met de lijn Bergen-Altenkirchen op het eiland Rügen. In Altenkirchen 
was een spoorpont. Iets verder landinwaarts, bij Anklam, was een ruim 35 km lange smalspoorlijn met een spoorbreedte van 60 cm. Na 
het overlijden van deze lijn in 1969 zijn de locomotieven verstrooid over de aardbol, tot in Amerika aan toe. Maar vanavond is de lijn in het 
originele decor te zien. In Saksen toont Ton Pruissen de schilderachtige lijn van Grünstädtel naar Oberrittersgrün. Verder was er in de DDR 
een smalpoorbedrijf dat weinig mensen kennen. Het bestond uit een aantal korte op zichzelf staande trajecten die geëxploiteerd werden 
door het Ministerium für Staatssicherheit, beter bekend als “Stasi”. Ton Pruissen maakte in 1971 kennis met de Stasi. Er bleken knappe 
vrouwen rond te lopen die brood met salami, gegarneerd met slablaadjes, serveerden en internisten die ongevraagd en zonder medische 
noodzaak een coloscopie uitvoerden. De presentator vertelt uitvoerig over zijn avonturen in de toenmalige DDR en over het Stasi-smalspoor. 
De avond wordt afgesloten met een filmisch loflied op de stoomlocomotief.



8 januari 2020 – Nieuwjaarsbijeenkomst 

Op 8 januari 2020 organiseert de afdeling Rijnland de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst met enkele korte programma’s van diverse 
presentatoren. Wie een kort programma van circa 15 minuten heeft, kan dit tot 5 december aanmelden bij het afdelingsbestuur via het 
mailadres rijnland@nvbs.com. Op 20 december 2019 wordt op de afdelingsavond een kort overzicht uitgedeeld.

22 januari 2020 – Digitaal jaaroverzicht spoor en tram 2019 – RTA Amsterdam

Het Railtheater Amsterdam presenteert op 22 januari het digitale diajaaroverzicht van (bijna) alle gebeurtenissen bij spoor en tram in 
Nederland en andere Europese landen in 2019. In dit met hulp van talloze fotografen samengestelde programma gaat dit keer natuurlijk 
veel aandacht uit naar de opening van de Hoekselijn en de tram in Utrecht. Maar ook de NS, private vervoerders en de ontwikkelingen in 
omringende landen komen aan de orde. In december 2019 staat op de facebook-pagina van de afdeling een overzicht van alle onderwerpen.

19 februari 2020 – De historie van Gouda-Alphen en Leiden Goederen – Roelof Hamoen

Toen de treinen tussen Gouda en Alphen op 7 oktober 1934 eindelijk gingen rijden, werden elders in het land al lokaallijnen gesloten. Velen 
meenden dan ook dat de nieuwe lijn in het Groene Hart maar kort zou bestaan door de concurrentie met het wegvervoer. De zwartkijkers 
hebben ongelijk gekregen, zoals Roelof Hamoen laat zien aan de hand van oude en nieuwe foto’s. Tegenwoordig rijden de R-Net-treinen op 
de drukke momenten zelfs elk kwartier, na een jarenlange proef met Stockholmse trams. ‘s Avonds zorgt de goederentrein naar Electrolux 
in Alphen aan den Rijn voor variatie. Als extraatje kijken we virtueel rond op Leiden Goederenstation, waar je nu kunt wonen in bijvoorbeeld 
de “Blauwe Tramstraat”.

18 maart 2020 – Tweeluik: Van Moskou naar Vladikavkaz en Amsterdam toen en nu – Karel Hoorn 

Karel Hoorn presenteert een tweeluik. Allereerst een verslag van een tramreis in mei 2019 naar dertien Russische trambedrijven, van 
Moskou tot Krasnodar in de Kaukasus. Nu het trambedrijf van de hoofdstad meer dan 350 nieuwe dubbelgelede trams heeft aangeschaft, 
zijn veel betrekkelijk jonge vierassers doorgeschoven naar kleinere steden. Daarnaast hebben enkele steden mondjesmaat nieuwe trams 
aangeschaft, waardoor het eentonige uiterlijk van de tram in veel steden nu zeer afwisselend is geworden.
Ten tweede een presentatie over Amsterdam toe en nu. Door het beschikbaar komen van veel oude foto’s zijn weer geheel nieuwe moge-
lijkheden ontstaan. In sommige beelden zit inmiddels ruim 120 jaar verschil! Door zoveel mogelijk het oude standpunt van de vroegere 
fotograaf in te nemen  worden de verschillen goed zichtbaar.

15 april 2020 – Amsterdam – Brussel. De historie van de Benelux-treinen – Cock Koelewijn

Al meer dan zeventig jaar is er een directe verbinding met doorgaande elektrische treinen van Amsterdam naar Brussel. Afdelingsvoorzitter 
Cock Koelewijn heeft hierover in mei 2019 een boek gepubliceerd. De presentatie van vanavond behandelt de oorsprong, aanleg en ontwik-
keling van de Benelux-verbinding, inclusief de komst van de HSL, de perikelen rond de V250 (Fyra) en de diverse materieeltypen, waaronder 
de Hondekop-treinstellen uit 1957, de trek-duwtreinen uit 1974, het nieuwe materieel uit 1986 en de hedendaagse sandwich-treinen met 
Traxx-locomotieven. Voor de liefhebbers zijn (à raison van  49,50) gesigneerde exemplaren van het boek Amsterdam-Brussel beschikbaar.

20 mei 2020 – Blauwe Tram-avond – Afdelingsbestuur Rijnland

De Blauwe Tram is weg, maar nog lang niet vergeten! Het bestuur van Afdeling Rijnland organiseert daarom een interessante avond met 
films en ander beeldmateriaal van de interlokale trams tussen Den Haag, Leiden, Katwijk/Noordwijk en de Bollenstreek. Dit keer is er 
speciale aandacht voor de tram in en om Leiden en de lijnen van Leiden naar Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk, waarover Dick van der Spek 
binnenkort een nieuw boek publiceert. Bovendien is er weer een update over de reconstructie van het tramstel A619/A620, die nu in de 
uitvoeringsfase komt.

17 juni 2020 – Spoorwegen in België 1975-2000 – Marius Broos

Presentator Marius Broos verzorgt een avond over de veranderingen bij de NMBS in de periode 1975-2000. De elektrificatie van vele diesel-
trajecten in de jaren tachtig gaf het Belgische spoorwegnet in rap tempo een ander aanzien. De introductie van het IC/IR-plan uit 1984 
betekende tevens het einde van een aantal deels enkelsporige baanvakken (137 km) en honderden kleine stations en stopplaatsen. Het 
reizigersvervoer werd hier vervangen door autobusdiensten. De “schade” was het grootst in het minder dicht bevolkte Wallonië. Vanuit 
Roosendaal was België in die tijd per Benelux-trein nog eenvoudig bereikbaar. Marius Broos kon hierdoor nog heel wat lijnen en materieel-
typen op diafilm vastleggen. Inmiddels zijn alle plaatjes digitaal beschikbaar.


