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Mededelingen
Net voor het verschijnen van deze TONG heeft Ben Sjollema aangegeven dat hij geen tijd meer heeft om de modelspoorhobby intensief te bedrijven. Hij heeft dan ook moeten
besluiten het lidmaatschap per 31 december 2015 te beëindigen.
Zo vlak voor de open dag de nieuwste Wisseltong bij u in de
mail, goed geregeld of niet? Weer een uitgave met leuke en
leesbare artikelen. Bedankt voor het vele werk dat jullie,
schrijvers, dit weer wilden doen.
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Van de bestuurstafel

Door Martin Lankreijer
Zo, de vakanties zijn weer achter de rug.
Uitgerust of juist moe van de extra activiteiten, hoe dan ook, het is weer tijd voor de
verhalen in de wisseltong, want als we het
clubblad in leven willen houden moeten we niet
afhankelijk zijn van die paar mensen die een
vaste bijdrage leveren.
Ja, natuurlijk ik kan het niet laten om er keer
op keer op te wijzen dat we de club en het
blad echt met zijn allen moeten maken.
Weer genoeg gezeurd. Voor degene die er
niet bij waren, even een up-date,
Eerst was er per ongeluk een leiding geraakt
met het opschroeven van de koof. Dit is inmiddels keurig opgelost. Gelukkig was het een
loze leiding, maar je kunt nooit weten, dus het
moest snel en vakkundig gemaakt worden.

Het zal u opvallen dat er dit keer 2 uitgebreide artikelen over het tram bedrijf geplaatst zijn. Dit is niet verwonderlijk, daar
gezien de aandrijving en de manier van verplaatsen direct gerelateerd zijn aan het
spoor bedrijf. Ook hier is het in veel gevallen
de nostalgie die een rol speelt.
Dan was er weer een overstroming, het water
werd snel door een paar mensen (inmiddels
met veel ervaring) af gevoerd.
De open dag is weer het eerst volgende evenement wat er aan zit te komen. Ik neem aan
dat de meeste van ons er al weer mee bezig
zijn.
Zelf ben ik weer bezig aan mijn "bosbaan",
want die was nog lang niet af.
Martin Caboose
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Van de pers(fotograaf)

Door Martin Lankreijer
Het heeft niet zoveel met modelbouw te maken, maar wel met treinen, dus ik wil u deze
opname, gewoon in Oss niet onthouden.

Op "effe noar Geffe" trof ik de volgende
stoom machines aan.
Eerst een mooie stationaire machine.
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Maar ook de welbekende "Gea" waar ook de
kinderen veel plezier mee hadden.

Car system op het "NS gedeelte"

Door Ashwin Zondag
OC Reports
Nadat ik in de vorige 2 Tongen het een en
ander heb toegelicht over het leggen van de
zendlus in het wegdek voor het MCC Car System, wil ik nu nog in het kort iets dieper ingaan op de detectie van de auto’s. Zoals eerder besproken geschiet de detectie van de
auto’s doormiddel van reedcontacten.
In totaal kunnen op 1 UCCI unit (centrale)
128 bezetmelders worden aangesloten. Het
zou echter een gekkenwerk zijn om alle 128
bezetmelders los te bedraden naar de centrale. Daarom is er voor een matrix systeem
gekozen voor het aansluiten van de reedcontacten. Dit houdt in het kort in dat de reedcontacten zijn aangesloten in een raster van
totaal 16 x 8 kanalen. Op de centrale is dit
gescheiden in 2 uitgang connectoren van 8 x
8. Dus per connector kunnen er 64 bezetmelders worden aangesloten.
Om geen wirwar van draden te krijgen tijdens
het aansluiten, zijn er speciale prints ontwikkeld welke met een 16 polige bandkabel aan
elkaar door gelust kunnen worden, en per
print kunnen er 8 reedcontacten worden aangesloten. In totaal kunnen er per uitgangsconnector van de centrale print 8 van deze
kleine deelprints worden aangesloten. Doormiddel van een jumper op de deelprint kan de
adres selectie worden gedaan.
1) Illustratie print met reed contacten
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2) Foto reedcontact print onder de baan

Het grote voordeel van deze prints is dus dat
je uiteindelijk maar 2 bandkabels naar de
centrale hoeft te brengen. Plaatselijk onder
de weg krijg je wel bedrading van de reedcontacten naar de deelprint te lopen. Maar daar
blijft het ook bij.
Nadeel van deze print waren de kosten. Als
een bouwpakket lagen de kosten per print op
zo’n 10 euro. Onder de clubbaan liggen op dit
moment al 8 van deze prints, wat dus op 80
euro zou komen voor alleen al de detectie van
de auto’s. De print was een heel simpel ontwerp en daarom had ik uiteindelijk besloten
om de print na te ontwerpen en zelf te laten
fabriceren in China. Door het zelf te maken,
en zelf de losse componenten te bestellen
zijn we uiteindelijk op een prijs van 35 euro
uitgekomen voor 30 van deze deelprints. Nog

ruim genoeg voor uitbreiding van de huidige
weg.
Dan nog wat over de huidige stand van het
MCC Car System op de clubbaan. Al voor mijn
vakantie had ik alle reedcontacten in het
wegdek geplaatst. Echter bij de eerste test
bleek er ergens een kortsluiting in het systeem te zitten aangezien het merendeel van
de bezetmelders tegelijk binnen kwamen op
de centrale. Het bleek dat 1 connector van de
deelprintjes iets wat schuin op de bandkabel
zat bevestigd en daardoor sluiting maakte. Na
dit verholpen te hebben, waren er totaal nog
zo’n 14 reedcontacten defect, door wat voorn
rede dan ook.
Op dinsdag 15 september heb ik hard gewerkt
om de defecten bezetmelders te vervangen.
Dit geheel met succes. Want op moment van
schrijven werken alle bezetmelders naar behoren.
En kunnen we verder gaan met het sluiten van
het wegennet en het gereedmaken en programmeren voor de opendag.
Het sluiten van de weg is dan ook al een begin
meegemaakt. Het eerste stuk weg aan de
voorzijde van het station ligt inmiddels op
zijn plaats.

In dit deel van de weg worden nog aan beide
zijdes van de weg bushaltes aan gebracht.
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De elektronica en servo’s voor dit deel van de
weg worden na de opendag aangebracht. Na
dit deel komt nog 1 recht deel te liggen, en
deze zal nu alleen maar de magneetband en
zendlus krijgen aangezien dit deel een tijdelijk deel is, om een rondloop te verkrijgen en
zodat de auto’s kunnen gaan rijden.

3) stationsplein op werkend terug op zijn
plek.

Na de opendag kunnen we hopelijk verder
kijken hoe de weg verder gaat verlopen en
bijvoorbeeld zijn weg gaat vinden naar onder
andere de fabriek van Gert van Dam. En wat
we daar allemaal kunnen mee realiseren, zoals
onder andere het wisselen van auto’s in de
fabriek.
Er is nog veel te doen, en zeker ook nog op
gebied van aankleding van de weg in een later
stadium, maar dat is iets voor de scenery
heren. Mochten er uit vragen zijn over dit
systeem, schroom dan niet en vraag gerust.
Wij als OC geven hier graag uitleg over, binnenkort neem ik ook contact op met de firma
MCC Car Parts over de workshop waar enkele
leden interesse hadden getoond.
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Zomaar een bouw pakket.

Door Jan Nooijen.
Hoewel dit project niet een schaal model is,
maar wel een miniatuur stoomlocomotief op
ongeveer 1:76 wil ik u dit niet onthouden.
Het is in feite een 3d Puzzel.
Het geeft je enkele uren bouw plezier.
Hier reclame van de maker van deze pakketten.
Nog wat bijwerken, want de wind leiplaten
ontbreken nog.

Oplettende lezertjes zien hierin de Amerikaanse oorsprong.
Hier de ets platen en reeds een gedeeltelijk
gemonteerde loc.

Hier het resultaat na enkele uurtjes werken.
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Bergerwald (vervolg)

Door Jos van Pinksteren
De ravijn voor de oversteek van het Duitse
nevenlijntje krijgt al heel wat vorm.
Alleen zal er een vluchtweg moeten worden
aangelegd want een van de bouwers zit behoorlijk in het nauw als de ravijn en de heuvels straks zijn definitieve plaats krijgen.
Misschien een bungeejump plek aanleggen op
de spoorbrug.................!
Of een tunnel graven naar het kapelletje waar
Jan Berkensteijn mee bezig is!

Een klein Duits station (Bergerwald als beschreven in de 1e tong van 2015) wat aan de
voet van een heuvellandschap ligt is ingesloten
door twee enkelsporige spoorwegtunnels.
Het kleine station heeft een eenvoudig sporenplan met een vertrek en aankomstspoor.
Door een 3-delige vakwerkligger brug wordt
het kleine station verbonden met het spoor
wat vanuit het doorgaand DB station vertrekt
en door het Duitse heuvellandschap zijn weg
vindt.
(dit gedeelte zal later worden ingepland)
Het kleine station wordt nu verder afgewerkt
met allerlei voorzieningen en in het heuvellandschap wordt een burchtruïne ingericht
met enkele spookachtige duivelse taferelen.

Noot van de redactie..
De constructie van het "dal met brug" moet,
inverband met toegangkelijkheid van de
onderhouds ruimte, eenvoudig te verrijden
zijn. Als de baan niet in gebruik is zal deze
"dal met brug" dan ook niet op deze plaats
staan.
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Herhaling

Door Mark Scholten
HERHALING “POWHATAN MINING UTAH”
In 2012 bouwde ons toenmalig clublid Hans
van der Heijden een diorama van een
steenmijn in de schaal 0N30 en exposeerde
daarmee zowel tijdens de open dag van MBV
De Wissel als op RAIL in Houten. Van deze
bouw verschenen artikelen in Railmagazine en
Railhobby van mijn hand.

Nu verscheen van Railhobby een uitgave met
de naam “Railhobby Projecten” met als
ondertitel “Over industrie en landschap” met
‘modeltips voor een perfect resultaat’. In
deze special wederom mijn artikel over deze
baan van Hans onder de titel met dezelfde
naam als die van dit diorama “POWHATAN
MINING UTAH”. Er waren weer perfecte
foto’s van Nico van Roon bijgeplaatst.
De andere artikelen zijn plaatjes op zich:
goede artikelen met dito foto’s. Een
regelrechte aanrader!
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Zoute bergen

Door Willie de Kort

zodat deze jonge dame niet nat zou worden
als het (recht naar beneden) regent.
En terwijl ik dan toch daar ben, dan maar
meteen wat materieel op de plaat (oh nee,
chip) vastleggen dat zo door dit station
passeert. Het is er nog best wel druk.

Ofwel Salzbergen, een plaats in Duitsland.
Daar kwam ik toevallig(?) terecht omdat de
tank van de auto leeg was, terwijl ik op weg
was naar Denemarken voor mijn werk. Daarbij
kwam ik langs het station en toen begon er
een lichtje te branden: “hier ben ik eerder
geweest…” En dat is aardig wat jaren geleden,
1985 stond er op de kalender. Ja, ik weet het
nog als de dag van gister. En ook dat ik daar
foto’s gemaakt heb van een stoomloc, die
opgesteld stond als ‘Denkmallok’, zou deze er
nog staan?

Op wikipedia kun je lezen dat in 1865
spoorlijn is geopend tussen Salzbergen en
Nederlandse Almelo. In 1855 was er al
verbinding met Hamm en Emden,
zogenaamde Emslandstrecke. Op deze
werden de laatste stoomloks ingezet op
net van de DB.
•
•
•

En ja hoor, er stond nog steeds een stoomlok.
Sterker nog, er was een afdak gemaakt,
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_Almelo_-_Salzbergen
https://de.wikipedia.org/wiki/Emslandstrecke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_Hamm_-_Emden

De laatste buitendienst gestelde stoomlocomotief van de DB, DB 043 196-5 werd in
1978 voor het station van Salzbergen
opgesteld. Hieromheen is een tentoonstelling
ingericht met andere zaken uit die tijd.
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De RET-vierasser als rode draad of pure
nostalgie?

Door Mark Scholten
Oftewel hoe de Rotterdamse tram van het vierassertype door mijn leven loopt als een rode draad….
In deel 1 beschreef ik de “oorsprong” van mijn bijzonder
belangstelling voor trams, treinen en bussen. Deze was met
name gelegen in het feit dat ik in Rotterdam de vierassers
van de RET tegen kwam. Deze belangstelling breidde zich
spoedig uit tot de wens een modelbaan met elektrische
treinen te hebben. In deel 2 o.a. mijn eerste ervaringen met
trams en bussen in Amsterdam. In dit deel o.a. mijn eerste
elektrische trein en modelbaan…

RET-vierasser 488 op het Hofplein te Rotterdam in 1964.
Foto verzameling NOM.

MIJN EERSTE MODELBAAN.
Elke Sinterklaas vroeg ik getrouw een elektrische
trein. Naar elk pak wat qua formaat een trein zou
kunnen bevatten keek ik hoopvol uit dat mijn naam
er op stond. Meestal was dat niet zo (we zijn met
ons achten, soms meer,,,) en als het wel zo was,
zat er geen trein in. Verdorie, leest Sinterklaas
wel mijn verlanglijstje? Dat de goedheiligman niet
voldoende geld zou hebben om zo’n toch duur
cadeau te kunnen kopen, realiseerde ik mij niet: ik
vond het alleen maar gemeen…. Toen de teleurstelling kwam dat Sinterklaas helemaal niet bestond en ik dit gegeven verwerkt had, begreep ik
zijn keuze wel!
Zoals gememoreerd, woonde ik vanaf 1965 in
Bloemendaal. Boven het grote, statige postkantoor, inmiddels een monument, echter inmiddels
de status van postkantoor verloren. Op de hoge,
grote zolder (met balken…) was ruimte zat voor
een modelbaan, zeker toen mijn vader zijn
zwart/wit-doka had opgebroken.
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Ik had familie in Utrecht wonen. Mijn oom Jan
werkte als redactielid bij uitgeverij Eska Uitgeverij in Utrecht, die toentertijd het vrijetijdsblad “Na Vijven” uitgaf. Onderdeel van dit blad
waren artikelen over de spoorwegmodelbouw. Mijn
oom was modelbouwer in hart en nieren en begenadigd met een enorm geduld, zicht op details en
ontzettend handvaardig.
“Na Vijven” van februari
1961 waarin een artikel over
de NS 1200 in HO.
Verzameling Mark Scholten.

Hij had een flinke verzameling treinmodellen in
HO gelijkstroom. Hij bouwde onder andere het
toenmalige station van Maarssen in alle details en
in schaal HO na.

Dit model bestaat nog steeds! Neef Nico heeft
het model in ere gehouden en het opgenomen in
een diorama.
Bij enkele logeerpartijtjes in het Utrechtse Zuilen, mochten mijn neef Nico en ik op de eettafel
de trein van mijn oom uit te leggen. Heel veel
uurtjes hingen wij aan de tafel. Dat was pas genieten! Het vuurtje in mij voor de liefhebberij van
elektrische treinen werd flink aangewakkerd! Ik
zou en moest ook een eigen elektrische trein bemachtigen!

In Haarlem deed ik een krantenwijk op: de Nieuwe
Rotterdamsche Courant. Veel abonnees waren er
niet: die woonden nog flink verspreid ook, dus
flink veel fietsen. De kranten moest ik ophalen in
het station Haarlem en kwamen aan met de trein
uit de Maasstad.

Soms ook niet: dan hadden ze de trein gemist en
moest ik wachten. Op het perron. Ik hoopte elke
keer op dit wachten want ik kon op mijn gemak
kijken naar treinen van de NS.
Toen reden er treinen Materieel ’36 en ‘46 en af
en toe een Hondenkop Mat ’54. Ook Motorposten,
gebouwd uit motorrijtuigen Materieel ’24, de
zogenaamde Blokkendozen. Zij waren kenmerkend
bruin met sierstreep en wing op de neus.
Achter die Mp’s waren gesloten goederenwagens
gehangen en af en toe een rijtuig Plan L, een blauw
postrijtuig. Deze trein stopte voor het Engels
wissel langs spoor 3 voor het klapsein.
De trein met “mijn” kranten moest om de stilstaande Motorpost heen rijden. Ik kon daar met
genoegen naar kijken. Hoezo: treinengek?

2 gekoppelde treinstellen NS Mat ’36, nog in
de oude kleur: olijfgroen met zilveren dak
en schortplaten. Ik ken
dit
materieeltype
uitsluitend in de latere
kleur: donkergroen met
gele strepen en gele
snor. Opvallend waren in
mijn ogen de smalle inen
uitstapdeuren.
Ansichtkaart verzameling Mark Scholten

Met mijn krantenwijk had ik ineens “eigen” geld.
En dat gaf ik uit aan mijn eerste trein. Een beginset van Fleischmann: de bekende rode dieselloc
met 3 blikken open bakwagentjes. Uitpakken,
cirkeltje leggen, aansluiten, trein er op en rijden
maar!

Mijn oom in Utrecht kreeg vanwege zijn werk,
korting op Fleischmanntreinen. Ik kocht de E40
met nota bene 4 (!) rijtuigen van Fleischmann via
hem en zo kon ik met 2 treinen rijden. Ik kocht in
de loop der tijd enkele railuitbreidingssets met
wissels en kon toen wat “echter” met treinen spelen.

Door de vertraagde aankomst van mijn kranten,
kreeg ik nog een kleine vergoeding ook. Ik vond
vertragingen dus helemaal niet erg!

Ik bouwde op de zolder van ons thuis een modelbaan en zowaar, ik kon treinen voor stoptonende
seinen laten stoppen en elkaar voorbij laten rijden…. Echt waar! Mijn moeder vond het maar wat
knap dat de treinen wisten dat ze voor rood
moesten stoppen!
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Ik wilde ook wel een bromfiets. Maar samen met
de treinen kon ik die niet betalen! En toen deed ik
iets waar ik toch gauw spijt van kreeg: ik verkocht
mijn treinen en kocht een bromfiets. Eentje van
het merk “Germaan”. Zegt mij niets meer dat
merk, maar het was een schakelfiets en leek op
een “buikschuiver” dus deed je een beetje mee
met de anderen. Maar veel plezier had ik daar niet
van: ik reed ‘m – buiten mijn schuld – totalloss in
Loenen.
Mijn wens toentertijd om bij de Rijkspolitie te
gaan werken, schopte ik bij die gelegenheid in de
hoek: 2 jonge wachtmeesters adviseerden mij ter
plaatse het door de tegenpartij aangeboden bod
van ƒ 100,- te accepteren maar dat bleek achteraf totaal te weinig om de bromfiets weer rijdend
te krijgen…. Hun schuld, toch?! Dat de keus voor
de politie later in het voordeel van het Amsterdams gemeentepolitiekorps uitviel, heb je al kunnen lezen!

Mijn pubergedrag en het feit dat mijn werk (een
grote supermarkt) inmiddels in Amstelveen lag,
leidde tot mijn beslissing daar te gaan wonen.
Geen treinen meer maar ook geen bromfiets……
Ik veranderde van werkgever en ging bij de gemeentepolitie in Amsterdam werken.
Dan maar veel reizen met mijn vrij vervoer in
Amsterdam. Dit hield mij bij mijn hobby! Lees
deel 2 daar nog maar eens op na!
Ondanks mijn werk in Amstelveen, later Amsterdam, bleef ik Rotterdam trouw en ging er vaak
naar toe: om misschien een “vierasser te kunnen
pikken”….

De redactie vindt op internet:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Germaan_(rijwiel)
Germaan is een Nederlands rijwielmerk, gebouwd door de NV Rijwielindustrie F. & J. v. Werven uit
Meppel. De fabriek stond aan de Parallelweg; op die plaats is nu een appartementencomplex gebouwd.
Deze Nederlandse fietsenfabriek vervaardigde vanaf 1935 motorfietsen en rijwielen met hulpmotor
met Villiers-, ILO- en Sachs-tweetaktmotoren van 49- tot 248 cc.
In 1949 verscheen een model met Csepel-motor, in feite een Csepel die door Germaan werd geïmporteerd en als "Germaan Olympia" werd verkocht. Men wekte de indruk dat de machine in Meppel gebouwd was en daarvoor zou Germaan gestraft worden. De Csepels waren namelijk erg slecht en toen
Germaan in 1951 weer zelf motorfietsen ging maken had het publiek er geen vertrouwen meer in. De
laatste machines werden doorverkocht aan Henk Borkhuis in Groningen die ze onder de namen Arley
en Vidson verkocht. Hij kon zodoende tanklogo's maken door Harley-Davidson stickers te verknippen.
Halverwege de jaren vijftig beëindigde Germaan de motorfietsproductie. Fietsen en bromfietsen
werden gemaakt tot 1966, toen het merk opging in de Phoenix-Fongers-Germaan combinatie. In 1970
werd het opgekocht door Batavus.

Zou een van deze ’m kunnen zijn??
Foto met toestemming van
http://www.stoltesshowroom.nl/
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Hoge brug

Door Willie de Kort
In Rendsburg moet het spoor het NoordOost-zee-kanaal oversteken. En omdat de
schepen door dit kanaal zeewaardige schepen
zijn, moet dit dus op grote hoogte gebeuren.
Ook dit punt is in 1985 al eens voor de lens
geweest en tja, op de terugweg van
Denemarken heb ik het nog een keer bezocht.

Op internet (http://www.rendsburger-hochbruecke.de/)
heb ik er nadien nog wat info over opgezocht
en daaruit blijkt dat dit stukje techniek van
lange tijd geleden toch wel een flinke
uitdaging is geweest. Om voldoende hoog te
komen is het spoor vanuit het station in een
grote lus aangelegd. Het lijkt wel een beetje
op de kleine spiraal in onze baan op de club.
Aan de andere (zuid-) kant was meer ruimte
beschikbaar en kon de lijn als een rechte lijn
aangelegd worden.
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Met het maken van de eerste foto’s stond ik
nog onder bij de brug. Het kabaal van de
treinen, daar hoog boven de huizen viel op
zich wel mee. De tweede sessie maakte ik
vanaf de andere kant van het kanaal, op een
kilometer afstand. Op het moment dat ik de
lens helemaal naar tele draaide, zag ik ineens
iets vreemds onder de brug bewegen. Alsof er
een soort loopkat onder hangt. In de derde
serie wordt duidelijk wat ik gezien heb, want
die werd geschoten onder de brug bij die
‘loopkat’. Het blijkt een mechanisme te zijn
voor het overzetten van auto’s, (brom-)
fietsers en voetgangers te zijn. Zou er
destijds geen ruimte beschikbaar zijn
geweest om een pontveer met veerstoepen
aan te leggen?

Enkele leuke en informatieve opnamen over
deze HochBrücke op YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Ij57BoIbMws
https://www.youtube.com/watch?v=w-CoI2jO6os
https://www.youtube.com/watch?v=v3hMeCM61zo
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Trams in Rijswijk.

door Louis Holleman.

De HTM in Parijswijk, II
De vorige keer schreef ik al over de trams in
Rijswijk. Het zou best kunnen dat mensen zeggen
“dat is niet geheel compleet, Holleman!”, reden om
nog een stukkie te schrijven.
In 1865 werd de Algemene Nederlandsche Railroute Maatschappij opgericht na het aanboren van
de nodige financiële middelen in Frankrijk, waarmede op 25 juni 1866 de eerste paardentram van
Den Haag naar Delft een feit was.
Men koos voor grote brede wagons, die zowel op
rails als op de weg konden rijden en waar 50 passagiers in 1e en 2e klasse vervoerd konden worden.
Rails werden overal, behalve over de Hoornbrug
gelegd. Daar konden de trams elkaar ook passeren, want uiteraard was het spoor enkelvoudig
gelegd en die Hoornbrug lag nou net halverwege
het trajekt. Elke twee uur ging er zo’n paardentram weg. Bij de Hoornbrug stond een derde
paard klaar om te helpen omhoog te komen en aan
de andere kant ging het over de rails met twee
paarden verder.
Helaas bleek men te optimistisch over het rendement te zijn geweest en in 1874 ging de maatschappij failliet en staakte men de dienst.

In 1887 werd de Haagsche Tramweg Maatschappij opgericht die elk half uur een stoomtram in
twee richtingen liet lopen. Nog altijd via enkelspoor, maar ter hoogte van de Herenstraat in
Rijswijk was een passeerspoor gemaakt. De HTM
exploiteerde natuurlijk nog veel meer lijnen, maar
dat is hier nu even niet aan de orde.
In 1922 werd de lijn geëlektrificeerd en uitgebreid naar dubbelspoor en zoals al eerder uitgelegd, was de spanning op de bovenleiding 1200
volt. Dat zal waarschijnlijk te maken hebben gehad met spanningsval over lange stukken, want
natuurlijk werd niet maar overal een installatie
met trafo’s en gelijkrichters langs de lijn geplaatst. Vandaar de naam Buitenlijners voor
trams, geschikt voor 1200 volt. In de stad zelf
(Den Haag) was de gangbare spanning 600 volt en
die Buitenlijners reden daar dus maar op halve
spanning. De Buitenlijnen hadden eigenlijk ook
geen nummer, maar de lijn naar Delft werd wel
aangeduid met I¹, ter onderscheiding van de latere lijn I³ naar Voorburg alsmede lijn I² naar
Leiden. Lijnnummers of –letters werden niet gevoerd.
Toen in 1933 de ophaalbrug over de Trekvliet was
vervangen door een basculebrug, kon de lijn naar
Voorburg ook aangelegd worden.

Men vond in België een nieuwe maatschappij, de
Société Anonyme des Tramways de la Haye, een
typisch Belgische naam, die ook op de inmiddels
versterkte Hoornbrug rails legde en op 20 januari
1877 reed er weer een tram.
Inmiddels had men wel kleinere wagons gekozen
en voor slechts één klasse.
Deze dienst hield het tien jaar vol tot de stoomtram was uitgevonden.

De Buitenlijners waren aanvankelijk de zes zg.
Fluitketels, 2-assers door Hawa in Duitsland in
1923 gebouwd, die een nogal schorre en hoge
luchtfluit hadden. Ze werden in 1923-1925 opgevolgd door in eerste instantie de 4-motorige 4assers met zg. Salonrijtuigen als bijwagen. Ook
deze kwamen van diverse fabrikanten uit Duitsland, latere salonwagens kwam van Allan. NaderWisseltong oktober ‘15 pagina 19

hand (1950) namen ze in Limburg overbodig geworden materiaal over, dat als zg. Limburgers
vooral op het traject naar Voorburg dienst deed,
maar er werd ook wel gemixt gereden. De Limbo’s
kwamen van Linke Hoffmann (1924) en Beynes
(1930). Toen ik in de zomer van 1958 in Rijswijk
kwam wonen reden er dus eigenlijk alleen maar 4assige motorwagens, al dan niet voorzien van een
bijwagen, want de Fluitketels waren toen al afgevoerd of tot werkwagen omgebouwd. Op de foto
“Tram in de Oranjelaan” in het vorige artikel zie
je zo’n Fluitketel met 4-assige bijwagen.
Rond 1930, toen de Hoornbrug nog een draaibrug
was en een flink knelpunt, was er een tijdelijke
situatie met een schutbrug een stukje verderop
richting Delft, waarbij de lijn in de ene richting
over de schutbrug reed en in de andere richting
over de oude Hoornbrug. Na het gereedkomen van
de nieuwe Hoornbrug (met twee sporen) en nieuwe
A13 liep het weer in twee richtingen over de
Hoornbrug
Ergens in de jaren 60 kregen die buitenlijnen toch
ook nog een officieel lijnnummer, de lijn naar
Delft werd 37 en die naar Voorburg werd 36. De
lijn naar Leiden werd opgedoekt.

Weer iets later in de jaren 60 kregen ze weer
nieuwe nummers, de Delftlijn werd weer nr. 1 en
de Voorburglijn werd 10. E.e.a. als gevolg van het
plan Lehner, een duitse verkeersdeskundige die
door de HTM was ingehuurd om de zaak allemaal
wat efficiënter te laten draaien.
In de jaren 50 was de HTM al druk bezig met de
toekomst en men had gekozen voor een proefserie
van de Amerikaanse PCC-cars
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(met die kleine ruitjes) die in de stad reden en
derhalve slechts geschikt waren voor 600 volt. De
trambestuurder zat daar als een autobestuurder
op een gasplank en rempedaal te trappen en die
dingen konden razendsnel optrekken.

Als je de ouwe trammetjes gewend was, waar je
instapte, bij de conducteur afrekende en de tram
begon weer te rijden ging dat allemaal prima.
Maar de nieuwe trams hadden geen conducteur
meer, je stapte voorin in en als je de enige was,
trok de tram nadat je je stempeltje ook voorin
had gekregen, razendsnel op en lag je als je niet
uitkeek gelijk op de achterbank. Die trams konden
ook wat makkelijker achteruit: in Delft bij het
station lag een keerdriehoek, die was al nodig voor
de oude Buitenlijners met bijwagen. De PCC-cars
hadden onder de achterbank ook een simpele
bediening zitten, als de tram leeg was kon de
bestuurder naar achteren, opende de achterbank
en kon daar achteruitrijden en keren om vervolgens weer vooruit aan de terugrit te beginnen.
In Den Haag centrum reden de trams gewoon een
keerlus.
Waar vroeger de conducteur regelmatig de tram
uitmoest om bij een wissel de zaak in de goede
stand te zetten met zijn pook, waren inmiddels de
PCC-cars uitgerust om door een druk op de knop
een (inmiddels) elektrisch wissel om te schakelen.
Ook konden PCC-cars gewoon met elkaar gekoppeld worden en zo in multiple-tractie rijden,
maximaal drie stuks.
Het was wel heel wat anders dan als bestuurder
de hele dag staan, aan grote draaiwielen te hengsten en met joekels van messing hendels te moeten remmen.

Nederlanders (vast niet alleen Hagenezen) waren
wel gewend om door grote ruiten naar buiten te
kijken, dus toen de HTM verder ging met die PCCcars kregen die wel veel grotere ruiten.
Uiteindelijk werden de twee buitenlijnen allebei
omgebouwd naar 600 volt en gingen rijden met
PCC-cars.
Lijn 1 bestaat nog steeds, is inmiddels verlengd
van Scheveningen Noorderstrand tot Delft Tanthof en is daarmee zo ongeveer de langste tramlijn in Nederland, een slordige 20 km.
Lijn 10 is opgedoekt in 2011, nadat die eerst nog
een aantal jaren alleen in de spits heeft gereden.
Lijn 15 rijdt nu een deel van het traject van 1,
vanaf Centraal Station via de Hoornbrug en vervolgens via Ypenburg naar Nootdorp.
Lijn 17 rijdt van het Statenkwartier via Rijswijk
naar Wateringen/Wateringseveld, een deels compleet nieuw aangelegde lijn.
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Tot slot is er dan nog lijn 5, die in de zomer op
zondag van Nootdorp naar Scheveningen Noorderstand als Strandexpress wordt ingezet.
Nog een leuke (Mark, let op!): in 1989 (veertig
jaar nadat de eerste in Den Haag was afgeleverd)
verhuurde de HTM de twee oudste PCC-cars aan
Amsterdam om daar de trambestuurders vertrouwd te maken met pedaalbediening ☺ Ach ja,
dat ze daar achterliepen, was mij al jaaaaaaaaren
geleden bekend (en laat Duh Haag dan maar gewoon een durrup zijn).
Behalve overgebleven exmplaren voor musea en
andere zaken, reed de laatste PCC-car in officiële
lijndienst op 30 juni 1993. Hebben ze het toch dik
50 jaar volgehouden…

Note van de redactie: PCC is de afkorting van:
De Presidents' Conference Committee-Car

Wisseltong oktober ‘15 pagina 22

Automobielbedrijf Van Hunnik Oss B.V.
Onderdeel van de Van Hunnik Autogroep
voor uw Peugeot of Citroën
Griekenweg 26
5342PZ OSS
Telefoon: 0412-632933
Fax: 0412-635736
oss@vanhunnikautogroep.nl
www.vanhunnikautogroep.nl
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