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Zwolle, 24 mei 2019. De Arriva Limburg Flirt 3 treinstellen 556 + 464 + 462 rijden hier
ver van huis langs Zwolle Rangeer dat duurzaam vernieuwd wordt.
Foto: Sicco Dierdorp
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Samenstelling bestuur afdeling Zwolle:

 www.nvbs.com/zwolle

Algemene informa�e over de NVBS afdeling Zwolle
De bijeenkomsten worden gehouden in de Stadkamer, Zeven Alleetjes 1A, Zwolle.
(www.stadkamer.nl)
Dit bevindt zich op 400 m. afstand van het sta�on en is ongeveer 5 minuten lopen.

Routebeschrijving van sta�on:
Uitgang Centrum. (bij tunnel)
Zebra over, links en direct 
weer rechts, langs Starbucks
de Terborchstraat in.
De Zeven Alleetjes is dan de
2e straat links.

Parkeren op parkeerterrein
‘Burgemeester van
Roijensingel’.
Na 20 uur vrij parkeren.
Van daaruit is de Stadkamer 
ook toegankelijk.

De bijdrage bedraagt € 2,50
Aanvang 20:00 uur.
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Sta�onsplein

Werkzaamheden



Stadkamer hoofdingang Zeven Alleetjes 

Stadkamer achteringang
vanaf parkeerplaats

Stadkamer zaal
NVBS-presentatie 



MBS-historicus Peter Barink vertelt samen met Michel Dispa (voorzi�er MBS) een 
boeiend verhaal over wat één van de oudste railmusea van Nederland in 50 jaar hee� 
doorgemaakt. Er wordt een keuze gemaakt uit de vele duizenden beschikbare foto’s over 
wat in 1989, naast NS, formeel de tweede spoorwegmaatschappij van Nederland werd. 
De pioniers van het eerste uur die oude treinen en trams wilden bewaren voor het 
nageslacht en er ook nog mee wilden gaan rijden, vond je bij de Tramweg S�ch�ng. 
Niemand wist hoe het moest, de overheden en NS zaten er absoluut niet op te wachten, 
geld was er niet en de eerste ini�a�even zaten voortdurend op de schopstoel, maar de 

aanhouder wint! Wat begon met één 
diesel-motorwagen van de Ahaus Enscheder 
Eisenbahn en verder met vooral heel veel 
schrootrijp materieel en een ongeremde 
dosis enthousiasme, is uitgegroeid tot een 
geregistreerd museum met ruim 80 spoor-
wegvoertuigen, 3 vaste krachten, 100 
vrijwilligers en jaarlijks zo’n 60 rijdagen voor 
publiek. 50 jaar op weg naar een gouden 
toekomst?

Bijna twee jaar geleden besloot ik een filmcamera aan te schaffen.
In mijn vele presenta�es met s�lstaande beelden ontbrak naar mijn gevoel de beweging.
Met overvloeibeelden kon ik het wel enigszins simuleren, maar dat blij� een hulpmiddel. 
Anderzijds hee� een presenta�e in powerpoint mogelijkheden die in de film moeilijk te 
realiseren zijn, althans voor een amateur. Er waren in 2018 een paar aanleidingen om 
een begin te maken. Een aanstaand bezoek aan de Innotrans in Berlijn, een plan om 
aandacht te besteden aan de Berlijnse trein – elke twee uur door Amersfoort – na het 
bericht dat er plannen voor nieuw materieel bekend werden, de laatste diensten bij het 

GVB in Amsterdam van lijn 16 en een bezoek 
aan de Pressnitztalbahn. Daar was ik een 
paar jaar eerder samen met Ton Pruissen 
geweest en heb toen materiaal voor een 
powerpoint gemaakt. Die wilde ik nu vertalen 
in een film. 
Voor de afdeling Zwolle zijn de films over
lijn 16 en over de Pressnitalbahn klaar voor 
vertoning. Wat er nog bij komt is een 
verrassing.

  Pressnitztalbahn

Op weg naar Haaksbergen           foto Gunther Kuschy

woensdag 8 januari
MIJN EERSTE FILMS

• Sjoerd Bekhof

woensdag 12 februari
VIJFTIG JAAR MUSEUM BUURT SPOORWEG

• Michel Dispa en Peter Barink



In Dresden was in 1950 een tentoonstellingsspoorbaan zo in trek, dat die in het volgende 
seizoen een permanent karakter kreeg. Een grote rol was er weggelegd voor kinderen,
de Pioniere, die bij de exploita�e van het spoorwegbedrijf meehielpen.
Aan de Pionier organisa�e werd je als jongere in de DDR geacht deel te nemen.
Na de Wende verminderde de belangstelling, maar er bleven kinderen die zich tot het 
“spelen met echte treinen” voelden aangetrokken. En de “P” van Pioniereisenbahn werd 
de “P” van Parkeisenbahn. Bij de voormalige Pioniereisenbahnen die nog bestaan gaan 
we een kijkje nemen. We beginnen met een een kort overzicht van het ontstaan en de 

ontwikkeling van alle Pioniereisenbahnen die 
er in de DDR waren. En wat er na de Wende 
nog te zien is. Daarna volgen twee films met 
een samenva�ng van de opnamen die Peter 
tussen 2009 en 2018 bij de Parkeisenbahnen 
maakte. Daarin beelden uit Halle (Saale), 
Leipzig, Dresden, Görlitz, Gera, Chemnitz, 
Co�bus, Berlijn en Bernburg. Alleen de 
Parkeisenbahn Va�erode moet het nog 
zonder bewegende beelden doen.

De Achterhoek. Eigenlijk zegt de naam het al. Zeker als je kijkt naar de  infrastructuur in 
de tweede hel� van de 19e eeuw. Een achtergebleven gebied.
Vanaf 1881 werden daar stoomtramlijnen ontwikkeld, die uiteindelijk in 1934 tot het 
samenwerkingsverband Geldersche Tramwegen (GTW) leidden.
Een verhaal over de stoomtramontwikkeling, de kapitaalverschaffers, de mensen die er 
werkten en de gebruikers.

   Syrathalbahn te Plauen

 Doetinchem

woensdag 11 maart
OP SMALSPOOR TOT IN DE HAARVATEN VAN DE ACHTERHOEK

• Jaap Nieweg

woensdag 8 april

         • Peter Doove
MET DE “P” VAN PARKEISENBAHN



Japan hee� haar eigen cultuur behouden. Moderne steden bestaan naast eeuwenoude 
tempelcomplexen. Moderne westerse communica�e gaat hand in hand met tradi�onele 
Japanse gebruiken. We maken een ontdekkingstocht over het grootste eiland Honshu, 
een tocht waarin naast de Shikansen, de Japanse hogesnelheidstreinen, ook aandacht is 
voor Japanse stoomhistorie. Van Osaka rijden we naar Tokyo, we bezoeken het Japanse 
spoorwegmuseum in Saitama en de Chichibu Railway, maar ook de tempels bij Nikko.
Na Tokyo maken we een tocht over het Ashi meer en berijden we per stoomtrein de 
bekende Oigawa Railway. Nara en Kyoto waren jarenlang de keizerlijke hoofdsteden van 
Japan tot Tokyo deze func�e overnam. Kyoto is beroemd om zijn �entallen tradi�onele 

Japanse tempels en paleizen. Indrukwekkend 
is het vredespark in Hiroshima, een levende 
herinnering aan de eerste atoombom, die 
daar op 6 augustus 1945 viel. We maken 
gebruik van Hiroshima's historische Hironden 
trams. Met de JR Ferry gaan we naar
Miyajimacuchi, om tenslo�e met de Rapi:t 
terug te reizen naar Kansai,
Osaka's interna�onale vliegveld.

De bevrijding van Europa was niet mogelijk geweest zonder de inzet en het materieel van 
de Military Railway Services (geallieerde spoorwegen). Na de aanval op Pearl Harbor 
raakte Amerika betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Daardoor werd ook de
Amerikaanse industrie ingeschakeld om o.a. spoorwegmaterieel te produceren.
Men had reeds bedacht dat spoorwegen de ruggengraat van alle militaire opera�es in de 
diverse beze�e gebieden zouden vormen. De enorme hoeveelheden goederen konden 
alleen op die wijze getransporteerd worden. Men had berekend 100.000 stuks materieel 
nodig te hebben. Na de oorlog was er in veel landen behoe�e aan spoormaterieel, 
waardoor overnames werden gedaan uit de legerdumps.
NS kocht diverse stoom- en diesellocomo�even en wagens. Een bekend type is de 

Whitcomb diesellocomo�ef. NS serie 2000.  
Hiervan zijn sinds 2018 twee exemplaren 
weer in Nederland aanwezig. Hans Altena was 
nauw betrokken bij de repatriëring van beide 
locomo�even. Ook is hij de voorzi�er van de 
S�ch�ng 162. Een s�ch�ng die materieel van 
de geallieerde spoorwegen in bezit hee� en 
gerestaureerd.

   

Shinkansen "Falcon" (E5) met Frans van Sabben

woensdag 13 mei
75 JAAR BEVRIJDING: DE GEALLIEERDE SPOORWEGEN, EEN VERGETEN HOOFDSTUK BELICHT

• Hans Altena

woensdag 3 juni

         • Frans van Sabben
                  DENSHA DE JAPAN: PER TREIN DOOR JAPAN, HET LAND VAN DE "REIZENDE" ZON



Een ieder krijgt de gelegenheid om foto of film te vertonen van spoorse onderwerpen
naar keuze. Een mooi moment om iets te laten zien wat niet past in een avondvullend
programma. Het beloo� dan ook een avond vol afwisselende beelden te worden.
Maximaal 15 minuten presenta�e�jd en maximaal 60 foto's per persoon.
Opgeven via: zwolle@nvbs.com

Hoewel treinstellen de boventoon voeren in het langeafstands- en hogesnelheidsverkeer, 
zijn nog steeds veel door locomo�even getrokken rijtuigen op Europese sporen te zien,
al dan niet met stuurrijtuig om toch treinstelexploita�e mogelijk te maken.
Sinds een aantal jaren beleven locomo�ef-rijtuigcomposi�es zelfs een opleving,
bijvoorbeeld in de vorm van de Oostenrijkse Railjet.
In dit fotoprogramma toont Albert Koch de ontwikkeling van getrokken treinen en 
rijtuigen van circa 1960 tot nu. Aan de hand van foto’s uit binnen- en vooral buitenland 
wordt een aantal bekende rijtuigconcepten nader belicht: de grote serie m-rijtuigen van 
DB, de Eurofima-verzamelorder van midden jaren zeven�g en de daaruit afgeleide types, 

en natuurlijk de ICR-rijtuigen van NS.
Er is aandacht voor details, maar natuurlijk 
ook voor de inzet van de rijtuigen. 

 

   Olst

woensdag 9 september
VAN EUROFIMA TOT RAILJET: RIJTUIGEN IN EUROPA 1960-2018

• Albert Koch

woensdag 14 oktober

         
                                         MEENEEM-AVOND



Vanavond het tweede deel van het overzicht van de grote veranderingen die zich overal 
in Berlijn hebben voltrokken door de deling van de stad ten gevolgde van de Koude 
Oorlog en het weer samensmelten van de stad na de val van De Muur in 1989.
John Krijgsman bezocht Berlijn en omstreken sinds 1973 meer dan honderd keer en 
maakte er zo'n 12.000 opnamen van de stad en het railvervoer.
Door de jaren heen ging hij vaak terug naar dezelfde plekken om daar keer op keer de
veranderingen vast te leggen. Aan de hand van deze foto's met bijpassende verhalen 

maken we een �jdreis van meer dan veer�g 
jaren door en rond Berlijn.
Langs en over De Muur, met (stoom)trein, 
tram, U-Bahn en S-Bahn.
 

In deze presenta�e maken we een virtuele tocht rondom Zwolle, waarbij we de spoorlij-
nen bezoeken die onze stad en regio rijk is, en was. Uiteraard kijken we in Zwolle zelf 
naar het sta�on en naar de emplacementen. Vanuit Zwolle waaieren we uit rich�ng 
’t Harde, Wapenveld, Deventer, Nijverdal, Mariënberg, Meppel en Kampen.
Hoe zagen deze spoorlijnen eruit in de tweede hel� van de vorige eeuw?
Wat was er toen te zien op en om het spoor? We bezoeken dezelfde loca�es en lijnen 

ook in de toestand van vandaag de dag, of van de laatste 
jaren, en kunnen de veranderingen dus zien, in veel 
gevallen zelfs op dezelfde loca�e.
Wat is er verdwenen en wat is er nog gebleven,
of tenminste herkenbaar? In deze �jdreis zullen we zien 
hoezeer de aanblik van de lijnen en het verkeer dat er rijdt 
veranderd is, soms over een langere periode, maar ook 
alleen al de afgelopen jaren.
De vele werkzaamheden die momenteel aan de gang zijn 
rond Zwolle maken het ook interessant ons in te denken 
hoe het er over vijf jaar uit zal gaan zien. 

   Jan van Arkelweg, Zwolle. Foto boven: Roef Ankersmit

Oberbaumbrücke

woensdag  11 november
SPOORLIJNEN ROND DE PEPERBUS : TOEN & NU (EN HOE HET WORDT)

• Sicco Dierdorp

woensdag 9 december

         • John Krijgsman
         BERLINER METAMORPHOSEN, deel 2


