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Introductie 
 
De documentatie van de spoorwegen is zeer omvangrijk en daarom ondergebracht in meerdere 
rubrieken. Dit zijn: 
 
B   Beleid en planning 
D   Dienstuitvoering; dienstregelingen; tarieven; bedrijfsresultaten 
G  Goederenvervoer (ook goederen- en dienstmaterieel 
I   Infrastructuur (ook werkmaterieel) 
M  Materieel (tractie en reizigersmaterieel) 
Ni  Documentatie Spoorwegen Nederlands-Indie 
O   Organisatie en administratie; wet- en regelgeving algemeen 
Ov  Opleiding en vorming 
P   Personeel 
Pe  Archieven en verzamelingen van personen; persoonsarchieven 
S   Documentatie Spoorwegen Suriname 
V   Veiligheid 
Vo  Voorlichting (dienstuitvoering) 

  
Binnen een rubriek kunnen meerdere inventarissen voorkomen.  
De collectie van de SNR wordt regelmatig aangevuld en daarom worden de inventarissen regelmatig 
vervangen door een geactualiseerde versie. Op de website van de NVBS wordt steeds de actuele versie 
gepubliceerd. 
 
De onderstaande lijst beoogt een overzicht te geven van de betreffende rubriek. Soms zijn 
gedetailleerdere lijsten aanwezig maar deze zijn minder geschikt voor online publicatie. Vemelding van 
een onderwerp in de lijst wil zeggen dat er informatie beschikbaar is maar de omvang van die informatie 
kan zeer verschillend zijn. Het kan daarom handig zijn om alvorens naar Amersfoort af te reizen, contact 
te zoeken met de beheerder. 
 
De collectie is op afspraak te raadplegen. Neem hiervoor contact op met de beheerder(s) van de 
verzameling Documentatie Spoorwegen  Nederland en geef daarbij zoveel mogelijk aan waar uw be-
langstelling naar uitgaat. Voor de contactgegevens zie de website. Bij een onaangekondigd bezoek aan 
de archiefruimte in Amersfoort is veelal geen gelegenheid om op specifieke vragen in te gaan wanneer 
de betreffende beheerder niet aanwezig is.  
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Leerboeken 

 Leerboeken voor exploitatief -, technisch - en administratief personeel - 1913-1991 

 Cursus- en syllabusmateriaal 
 Cursusmateriaal voor machinisten - ca. 1925 

 Cursus- en syllabusmateriaal voor algemene kennis - 1968-2001 

 Cursus- en syllabusmateriaal voor personeel van de stationsdienst - 1946-1993 

 Cursus- en syllabusmateriaal voor tractiepersoneel - 1946-2003 

 Cursus- en syllabusmateriaal voor personeel belast met onderhoud van het materieel - 
1962-1995 

 Cursus- en syllabusmateriaal voor personeel belast met onderhoud van de weg of de 
bovenleiding - 1950-1993 

 Cursus- en syllabusmateriaal voor  personeel belast met bediening of onderhoud van 
het seinstelsel - 1935-1986 

 (Her)instruktiemateriaal voor tractiepersoneel - 1992-2012 

 (Her)instruktiemateriaal voor treinpersoneel - 1997-2002 

 (Her)instruktiemateriaal inzake ARBO - 2008 

 Persoonlijk leermateriaal 
 Monteur seinwezen (archief A.G. Ubaghs) - 1951 

 Administratie en financieële afhandeling van het vervoer van goederen (archief J.R. 
Klok) - 1969 

 Vakman wegonderhoud (archief R. Bloem) - 1977 

 Machinist en/of hoofdconducteur (archief n.n.) - 1957-1987 

 Machinist (archief Hans Sterk) - ca. 1990 

 Dieselmonteur (archief H. van Dijk) - 1960-1962 

 Machinist (archief H. Eenkhoorn) - 1969, 1977 

 Machinist (archief Thijssen) - 1986, 1992 

 Vakman wegonderhoud (archief A.M. Lutjens) - 1977, 1984 

 Logistiek management (archief n.n.) - 1999 

 Bedrijfsschool NS 

 Documentatie over de Bedrijfsschool NS en haar opvolgers - 1942-2002 

 Maandblad "De Dwarsligger", uitgave van de Bedrijfsschool NS - 1945-1968 
 


