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Vervolg presentatie van Hans 
Nahon op 13 maart 2019 
 

De Vrienden die op 21 november vorig jaar 
aanwezig waren in de Wachtkamer Derde 
Klasse in ons Museum, herinneren zich 
ongetwijfeld de boeiende presentatie van 
Hans Nahon. Het was de bedoeling dat hij 
die avond het één en ander zou vertellen 
over vier goederenwagens die in de 
collectie van het museum zijn opgenomen. 
Het werden er maar twee…. Niet omdat 
over die andere twee niets interessants te 
vertellen zou zijn, maar gewoon omdat de 
avond al gevuld werd met het verhaal over 
de eerste twee. Er werd gekozen om er een 
vervolg avond aan vast te knopen! In de 
digitale Vriendendienst van december heeft 

u het enthousiaste verslag van de eerste 
avond kunnen lezen en op 13 maart staat 
nu dat vervolg op het programma.  

 

Foto: Hans Nahon 
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Opnieuw zal Hans ons het nodige vertellen 
over twee karakteristieke goederenwagens: 
dit keer de dwarsliggerwagen (zie foto) en 
de open goederenwagen. De restauratie 
van de dwarsliggerwagen is mede mogelijk 
gemaakt door een substantiële financiële 
bijdrage van de Vrienden. 

Niet alleen bijzonderheden over de wagens 
zelf komen aan de orde. Ook nu zal worden 
ingegaan op de inzet van deze wagens in 
de loop van de jaren. Er komt weer een 
heleboel ”neveninformatie” voorbijrijden en 
het wordt ongetwijfeld weer een boeiende 
avond. Waar: het Spoorwegmuseum, 
Wachtkamer Derde Klasse.  Zaal open 
18.30 uur; Programma van 19.00 -21.15 
uur. 

U kunt zich weer aanmelden via onze 
website:  www.vriendennsm.nl. 

 

Bezoekersaantallen 

In het jaar 2018, met een (te) warme 
zomer, was het bezoekersaantal toch maar 
liefst 398.221! (In 2017 waren het er 
444.000). Voorwaar een flink aantal, wat 
voornamelijk te danken is aan de stijging 
van de “zakelijke” bezoekers en een 
prachtige eindspurt van het schaats 
evenement: het “Winterstation”. In de 
kerstvakantie passeerden maar liefst 
68.117 bezoekers de poortjes en daarmee 
was dit het drukste Winterstation ooit. Dit 
was over een totaal van 7 dagen. 

Hoe de bezoekers aantallen zich verhouden 
met de andere grote Musea? Die getallen 
zullen wij nog krijgen. 

 

Actie voor het verkrijgen van 
Nieuwe Vrienden 
 

De plannen voor een actie tot het werven 
van nieuwe Vrienden krijgen langzaam 
maar zeker vaste vorm. Meer hierover in de 
uitgave van de volgende maand. Maar denk 
maar alvast aan familie en bekenden die u 

hiervoor in aanmerking wilt laten komen! 
En zeker met de presentaties en de 
informatie die regelmatig verstrekt wordt, 
heeft het lidmaatschap van de Vrienden 
Vereniging veel te bieden. Wie kunt u 
hiervan op de hoogte brengen? 

 
Cartoon 
 

 

Cartoon: Hans Proper 

 

Project Toekomstvisie 
Spoorwegmuseum 

 

Met hulp van externe experts is het 
Spoorwegmuseum gestart met een analyse 
om de toekomstvisie van het museum te 
herdefiniëren. De komende maanden wordt 
de staf onder begeleiding gepolst en 
bevraagd. Maar ook naar “buiten toe” 
worden voelhorens uitgestoken. Het 
Management Team gaat op pad om ook 
buiten het museum ideeën op te doen. Zo 
staan onder meer gesprekken met de 
overheid, collega-musea en erfgoed-
partners op de lijst. Vanaf maart gaat het 
MT vervolgens aan de slag om de door 
iedereen aangegeven thema’s te ordenen 
en te analyseren. Begin april worden dan 
de resultaten besproken. Tenslotte wordt 
alles uitgewerkt zodat er eind mei een 
nieuwe Toekomstvisie gereed zal zijn voor 
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definitieve besluitvorming. Een flink project 
en wij zijn benieuwd. 

 
Schenking Planbord 
 

Het museum kreeg een leuke schenking 
van NS Reizigers. Het betreft een 

 

planbord dat sinds 1965, het pre-digitale 
tijdperk, werd gebruikt om een overzicht te 
hebben van al het aanwezige rijdende 
materieel. Elk voertuig had zijn eigen 
magnetisch bordje dat op het wandbord 
kon worden geplaatst. Was de locomotief of 
het rijtuig voor onderhoud naar een 
werkplaats, dan werd het bordje naar de 
desbetreffende locatie op het bord 
verplaatst. Ook de verdeling van de 
rangeerlocomotieven, locomotoren en 
koppelwagens werd op het bord 
bijgehouden. Leuk is dat er veel bordjes 
zijn met treinnummers van materieel dat 
nu tot de collectie van het Spoorweg-
museum behoort. Het oorspronkelijke 
wandbord bestond uit 24 panelen van 20cm 
breed, 10 daarvan behoren nu tot de 
collectie van het Spoorwegmuseum.  

 

Evenementen in het 
Spoorwegmuseum 
 

Modeltrein Expo On TraXS: van 15 t/m 17 
maart 2019. 

https://www.spoorwegmuseum.nl/home.ht
ml#!/evenementen/modeltrein-expo 
 

Tussen de grote locs in het museum zijn op 
dit modelspoor evenement de mooiste 
modelspoorbanen van Europa te bewonder-
en. Na goed overleg is er sinds kort een 
hernieuwd samenwerkingsverband tussen 
het Spoorwegmuseum en Team Mitropa. 
Voor deze 11de editie zijn de 
voorbereidingen in volle gang en Team 
Mitropa zal in deze editie een adviserende 
rol vervullen. Er zijn 23 deelnemende 
modelbanen uit Nederland, België, Frankrijk 
en Groot Brittannië. Maar ook uit Polen en 
Oostenrijk! 

De Arend onder stoom: 13 & 14 april en 15 
& 16 juni 2019. 
 

Spoorwegmuseum op de 
Onderwijsbeurs 

 

 

Het Spoorwegmuseum stond twee dagen 
op de onderwijsbeurs NOT in de Jaarbeurs. 
Op de NOT presenteren meer dan 400 
exposanten op het gebied van onderwijs 
zich. Daarbij moet je denken aan bedrijven 
die zich richten op didactiek, technologie, 
opleidingen, advies of Inrichting. Ook het 
onderwerp dagtrips, theater en cultuur had 
een plek, het Spoorwegmuseum stond op 
een stand om het educatief school-
programma “Techlab in de Klas” aan te 
prijzen. Er was veel belangstelling dus we 
hopen dit terug te zien in het schoolbezoek. 
Kom op onderwijzend personeel: een 
leerzaaam uitje met positieve uitwerkingen 
voor de jongelieden! 



 

 

Vrienden Dienst-digitaal         Nummer 20       februari 2019 

 
 
Video opnames voor ProRail 
 

 

Dit jaar bestaan de spoorwegen 180 jaar. 
ProRail maakt in het kader daarvan een 
serie van 12 afleveringen over de 
spoorwegen die op hun Youtube-kanaal en 
Facebook te zien zullen zijn. Aan het woord 
komen veel personen die ‘iets’ hebben met 
treinen of het spoor. Wij hebben hierover 
bericht. Een van hen is rondleider Rob 
Bakker, hij vertelt over het spoor en zijn 
liefde voor treinen en neemt de camera 
mee naar het Spoorwegmuseum. De 
filmpjes zijn te zien op: 
https://www.youtube.com/user/prorail   

Enige Vrienden zijn ook al voor de camera 
geweest. Wellicht straks herkenbaar? 

https://www.youtube.com/watch?v=BXXeh
RPSSvs 

 

Rondleidingen, elke dinsdag 
 

Met ingang van de 5de februari zijn er nu 
elke dinsdag rondleidingen. Twee 
rondleiders staan ter beschikking en 
afhankelijk van de grootte van de groep, 
wordt er dan gesplitst. Dinsdags om 11.00 
uur. 

 

 
 
Betaling Contributie 2019. 
 

Nog even een herinnering aan degenen die 
hun bijdrage nog niet hebben voldaan. 

Het gaat over de contributie voor het 
kalenderjaar 2019. De betalings-
mogelijkheid via de website is eenvoudig en 
veilig: vele Vrienden gingen u al voor.    
Het werkt perfect: kijk op 
www.contributie.vriendennsm.nl . 

 

Postzegels voor de Vrienden 

 

Om uw briefpost bij de ontvanger net dat 
extra moment van aandacht te geven, of 
als blijk van uw interesse voor het Spoor, is 
er weer een Postzegel verkrijgbaar. 
Speciaal gedrukt voor de Vrienden, kan 
deze Postzegel normaal in het postverkeer 
worden gebruikt. Te bestellen via onze 
website en binnenkort verkrijgbaar. De 
zegels komen in velletjes van 5 stuks, voor 
de prijs van € 10,-. Dit is inclusief alle 
kosten en verzending per briefpost. 
www.vriendennsm.nl/nieuws    
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Raadsel 
 

  

De oplossing van de vorige uitgave: Dit is 
de 1622, een Werkspoor locomotief uit 
1928, gebouwd voor Indonesië en in 1981 
aan het Spoorwegmuseum geschonken 
door de Indonesische regering en de 
Indonesische Staatsspoorwegen. Zij speelt 
nu een rol in “Stalen Monsters”. Het is de 
“Bergkoningin”, een zogenaamde Mallet-
machine. In het halfdonker flitsen de 
wagentjes daar voorbij, zodat zij niet 
iedereen opvalt. Een bijzonderheid is het 
feit dat er links en rechts van het hoofdsein 
op de ketel, 2 “flaporen” zijn te zien. Dit 
zijn metalen beschermplaten, waarachter 
zich een schijf bevindt uit gekleurd glas. De 
machinist kon dan een van die glaasjes 
voor de lamp draaien en daarmee, met een 
kleur volgens een code, aangeven of het 
bijvoorbeeld een goederentrein is of een 
sneltrein in het reizigersvervoer. Op de 
huidige diesellocomotieven in Indonesië is 
deze gekleurde verlichting nog steeds 
aanwezig, hoewel met individuele 
gekleurde lampen die afzonderlijk worden 
ingeschakeld. Dit is wat praktischer. Zie 
ook: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1622_(locomo
tief) . 

Het Raadsel van deze maand: Waar is deze 
mooie plaat te vinden? 

 

 

Bijdragen? 

Als U ook een bijdrage wilt leveren, stuur 
dan Uw eventuele opmerkingen, suggesties 
of foto’s naar: 

redactie@vriendennsm.nl 

editor@vriendennsm.nl. 

 

 

www.vriendennsm.nl 

 
Redactie: Rick Meijer                

Eindredactie: Peter van Dorp 

www.spoorwegmuseum.nl 
 

Kopfoto: P van der Vlist 


