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Een	nieuw	postzegelsetje!
Er	 is	 weer	 een	 nieuwe	 postzegel	 voor
de	 Vrienden	 verkrijgbaar.	 Hij	 is	 vanaf
heden	 te	 bestellen	 via	 de
Vriendentoko.	 Het	 is	 weer	 een
bijzonder	 setje	 (in	 beperkte	 oplage)
van	 5	 postzegels	 met	 waarde	 1	 (Post
NL)	 voor	 de	 prijs	 van	 €	 11,--,	 inclusief
administratie-,	 verpakkings-	 en
verzendkosten.
De	opbrengst	komt	uiteraard	wederom
ten	goede	aan	het	Spoorwegmuseum.
	

Op	15	december	2019	nam	de	NS	afscheid	van	haar	eerste	dubbeldekker,	de	DDM-
1.	Tijdens	een	speciaal	daarvoor	georganiseerde	afscheidsrit	werd	in	samenwerking
met	 de	 NVBS	 een	 deel	 van	 haar	 voormalige	 werkterrein	 bereden.	 De	 rit	 startte	 in
Amersfoort	 waarna	 er	 via	 Amsterdam,	 Alkmaar,	 Haarlem,	 Zandvoort,	 opnieuw
Haarlem	en	Amsterdam	via	Lelystad	en	Zwolle	terug	naar	Amersfoort	werd	gereden.

Gekozen	werd	voor	de	samenstelling	van	stam	7208	met	als	trekkende-	en	duwende
kracht	de	1768.	Reden	hiervoor	is	dat	de	Bvk	"Olifant"	van	deze	treinsamenstelling
reeds	 in	 het	 bezit	 was	 van	 het	 Spoorwegmuseum.	 Deze	 werd	 echter	 bij	 de	 re-
activatie	 van	 het	 materieel	 in	 2016	 terug	 in	 de	 actieve	 dienst	 genomen	 waardoor
haar	 carrière	 als	 museum	 rijtuig	 met	 drie	 jaar	 werd	 uitgesteld.	 Deze	 foto	 werd
gemaakt	 onder	 de	 imposante	 kap	 van	 station	 Haarlem	 door	 Martijn	 Bijvoet,	 de
beheerder	van	onze	Facebook	pagina.

Contributie	betaling	2020
Begin	 januari	2020	zonden	wij	alle	 leden	een	betalingsverzoek	voor	de	contributie
voor	2020.	Gelukkig	heeft	een	groot	aantal	leden	inmiddels	aan	dit	verzoek	gevolg
gegeven.	 Onze	 hartelijke	 dank	 hiervoor!	 Mocht	 het	 betalingsverzoek	 aan	 uw
aandacht	zijn	ontsnapt	zijn,	dan	verzoeken	wij	u	vriendelijk	de	contributie	alsnog	per
omgaande	 te	 voldoen.	 Dat	 bespaart	 ons	 kosten	 en	 moeite	 die	 wij	 liever	 aan	 de
doelen	van	de	vereniging	besteden.	U	kunt	hier	uw	betaling	snel	regelen!

Familiedag	Vereniging	Vrienden	van	het
Spoorwegmuseum

Zoals	 u	 wellicht	 hebt	 vernomen,	 bestaat	 de	 Vereniging	 Vrienden	 van	 het
Spoorwegmuseum	dit	jaar	50	jaar.	Om	dit	bijzondere	feit	te	vieren,	organiseren	we
op	16	mei	een	"Familiedag"	in	het	Spoorwegmuseum.	Zoals	de	naam	van	de	dag	al
aangeeft,	 verwelkomen	 we	 u	 graag	 met	 uw	 familieleden	 in	 het	 museum	 om	 een
kijkje	 te	 nemen	 en	 terug	 te	 blikken	 op	 50	 jaar	 “Vrienden	 van	 het
Spoorwegmuseum”.
Meer	 informatie	 en	 het	 aanmeldingsformulier	 volgen	 in	 een	 later	 stadium,	 maar
houd	op	16	mei	alvast	een	plekje	vrij	in	uw	agenda	voor	deze	Familiedag!

Cartoon

Cartoon:	Hans	Proper

Het	leukste	reisje	van	Nederland
Op	22	februari	start	de	derde	editie	van	Het	 leukste	reisje	van	Nederland.	Ook	dit
jaar	 zijn	 er	 weer	 goede	 partners	 gevonden	 die	 een	 bestemming	 wilden	 inrichten.
Het	 concept	 blijft	 onveranderd:	 een	 speciaal	 paspoort	 leidt	 je	 langs	 een	 zevental
bijzondere	en	verrassende	bestemmingen.
Stichting	De	Hollandsche	Molen	neemt
je	 mee	 naar	 hét	 icoon	 van	 het
Nederlandse	 landschap:	 de	 molen.
Bekijk	 een	 film	 over	 molens	 en	 hun
molenaars,	 keer	 molens	 binnenste
buiten,	 knutsel	 zelf	 een	 windmolen	 in
elkaar	en	ga	op	de	foto	met	een	echte
molenaar.	 Rembrandt	 van	 Rijn	 was	 de
belangrijkste	 Hollandse	 meester	 van
de	 17e	 eeuw.	 Op	 de	 bestemming
‘Rembrandt’	 maak	 je,	 net	 als
Rembrandt,	op	speelse	wijze	een
zelfportret.	 Schilder	 en	 kleur	 mee	 aan
onze	eigen	Nachtwacht	en	luister	naar
de	 verhalen	 over	 het	 leven	 van
Rembrandt	en	zijn	beroemdste	werken.
Deze	bestemming	wordt	verzorgd	door
Museum	 het	 Rembrandthuis,	 het
Mauritshuis,	 Museum	 de	 Lakenhal	 en
het	Rijksmuseum.
Met	 het	 PreHistorisch	 Dorp	 maak	 je
een	tijdreis	van	wel	2500	 jaar	terug	 in
de	tijd	naar	het	tijdperk	van	de	eerste
boeren.	Een	tijd	waarin	er	geen	winkels
waren	 en	 je	 alles	 wat	 je	 wilde	 hebben
zelf	 moest	 maken.	 Wil	 je	 zelf	 ervaren
hoe	het	leven	er	toen	uit	zag?	Doe	dan
mee	en	bak	je	eigen	brood!

Het	 zijn	 grote	 namen	 in	 de	 abstracte
kunst.	 Mondriaan,	 Gerrit	 Rietveld	 en
Theo	van	Doesburg	waren	met	De	Stijl
zeer	 bepalend	 voor	 het
kunstenaarslandschap	in	Nederland.	In
paviljoen	De	Stijl	speel	je	met	de	lijnen
en	 kleuren	 van	 deze	 kunststroming.
Fotografeer	 jezelf	 in	 'Stijl'	 met	 De	 Stijl
in	 de	 stad	 en	 bewonder	 de	 beroemde
Rietveldstoel.
Een	 tosti	 in	 de	 stationsrestauratie,
kaviaar	en	truffels	in	de	Oriënt	Express
of	een	kopje	koffie	op	het	perron.	Eten
en	 drinken	 is	 onlosmakelijk	 verbonden
met	 het	 reizen	 per	 trein.	 Het
Spoorwegmuseum	 neemt	 je	 mee	 op
reis	 langs	verschillende	eetculturen	op
en	rond	het	spoor.

Een	ontwerp	is	nooit	zomaar	af.	Het	is	zoeken,	spelen	en	uitproberen,	prutsen.	Het
Nieuwe	Instituut	laat	jou	al	“prutsend”	een	ontwerp	maken.	Gezamenlijk	maken	we
zo	 een	 origineel	 ‘Gesamtkunstwerk’!	 Bij	 de	 Eindbestemming	 mag	 je	 in	 het
Stoomtheater	even	helemaal	de	remmen	losgooien	en	lekker	meezingen	met	liedjes
voor	op	reis.
Dat	is	nog	eens	een	reis	in	korte	tijd	over	zoveel	mooie	plaatsen!	De	afgelopen	jaren
was	dit	evenement	erg	in	trek	en	dat	wordt	nu	ook	weer	verwacht.

Vernieuwing
ingangsbereik

Er	 werd	 recentelijk	 hard	 gewerkt	 aan
de	 betonnen	 vloer	 bij	 de	 entree.	 Na
jaren	van	intensief	gebruik	moest	deze
gerenoveerd	 worden.	 De	 vloer	 ziet	 er
wel	 mooi	 glad	 uit,	 maar	 is	 toch	 lekker
stroef	om	op	te	lopen.

Stootjuk
Wij	 stoppen	 de	 treinen	 weer	 in	 oude
stijl!	 Het	 bestaande,	 moderne	 gele
stootjuk,	 links	 op	 de	 foto,	 werd
vervangen	 door	 een	 oud	 exemplaar
afkomstig	 van	 station	 Naarden-
Bussum.	 Dit	 juk	 past	 beter	 bij	 de
historische	collectie	van	het	museum.
	

Plukactie

Zo	 kan	 een	 stuurstand	 er	 ook	 uitzien,	 zonder	 dat	 dat	 met	 een	 rit	 met
voetbalvandalen	te	maken	heeft.
Museumvrijwilligers	 hebben	 weer	 een	 goede	 slag	 kunnen	 slaan	 met	 het	 veilig
stellen	 van	 	 reserve-onderdelen	 voor	 onze	 beide	 DDM-1's.	 Een	 klein	 clubje	 was
daarvoor	 naar	 de	 Houtrakpolder,	 een	 rangeerterrein	 in	 de	 buurt	 van	 Amsterdam,
getogen.	 Na	 een	 dag	 noeste	 slooparbeid	 reed	 een	 vol	 busje	 terug	 met	 ruim	 20
tafeltjes,	een	zware	lading	aan	buisbalgen	en	onderdelen	voor	de	stuurstand	en	een
rempaneel.

In	hetzelfde	 licht	 is	ook	deze	mooie	klus	er	eentje	om	met	voldoening	op	terug	te
kijken:	na	het	ontmantelen	van	de	tentoonstelling	"TienerToer"	is	het	Plan	V	treinstel
876	 naar	 buiten	 verplaatst.	 De	 vrijwilligers	 hebben	 alle	 tentoonstellingsunits
verwijderd	 en	 zijn	 druk	 met	 het	 terugbrengen	 van	 de	 trein	 in	 zijn	 originele	 staat.
Daarbij	 worden	 ook	 de	 bovenramen	 vervangen.	 Deze	 waren	 erg	 lelijk	 geworden
vanwege	 de	 vele	 krassen	 op	 het	 glas.	 Uit	 afgevoerde	 sloopstellen	 zijn	 “schone”
ruiten	gehaald	en	deze	worden	nu	gewisseld.

Komende	evenementen
Allereerst	 is	 er	 "Het	 leukste	 reisje	 van	 Nederland",	 van	 22	 februari	 tot	 en	 met	 1
maart	aanstaande.	(Voorjaarsvakantie)

Dan	2	weken	later:	Modeltrein	Expo	“OnTraxs”,	van	13	tot	en	met	15	maart.
Ook	wij	zullen	ons	hier	met	een	stand	presenteren!
Zie:	 https://www.spoorwegmuseum.nl/ontdek/nu-in-het-museum/modeltrein-expo-
on-traxs/	
Details	van	deze	Expo	zijn	nog	niet	bekend,	maar	dat	het	weer	spectaculair	zal	zijn,
staat	van	tevoren	al	vast.	Van	harte	aanbevolen!

En	 tot	 slot	 is	 er	 elke	 dinsdag	 een	 gratis	 “instaprondleiding”	 door	 het	 gehele
museum.

Het	1004	front-bord

In	 de	 vorige	 Nieuwsbrief	 werd	 het
frontnummerbord	van	 locomotief	1004
aangeboden.	 Aangekondigd	 werd	 dat
onder	de	belangstellenden	zou	worden
geloot.	Welnu,	het	bord	gaat	naar	een
Vriend	 die	 woont	 in	 Beverwijk.	 En
iemand	 die	 dus	 ongetwijfeld	 de	 1004
regelmatig	 gezien	 zal	 hebben	 met	 de
imponerende	 goederentreinen	 naar	 en
van	 de	 Hoogovens.	 Uiteraard	 hebben
de	 andere	 geïnteresseerden	 een
berichtje	gehad.
Naar	 aanleiding	 van	 de	 ‘advertentie’
met	 het	 bord	 van	 de	 1004	 kreeg	 de
redactie	 van	 één	 van	 de	 leden	 een
mooi	 bericht,	 met	 ook	 een	 mooie	 foto
van	 een	 eveneens	 mooi	 nummerbord:
nu	van	locomotief	1005.

Ook	dat	bord	mag	in	de	verloting.	Dus
opnieuw	kunnen	de	liefhebbers	van	de
locserie	1000	hun	belangstelling	tonen:
stuur	 een	 email	 aan	 onze	 secretaris.
De	 inzenders	 moeten	 zich	 wel
realiseren	 dat	 de	 betreffende	 borden
niet	alleen	behoorlijk	van	omvang	zijn,
maar	 ook	 van	 gewicht.	 Het	 even
opsturen	 per	 post	 zal	 dus	 niet	 zo
makkelijk	 gaan.	 Maar	 in	 goed	 overleg
tussen	 winnaar	 en	 ‘leverancier’,	 is	 er
vast	wel	een	oplossing	te	bedenken.
De	trekking	voor	het	bord	van	de	1005
zal	op	29	 februari	2020	plaats	vinden.
Wij	 zijn	 benieuwd	 wat	 deze	 actie	 nog
meer	boven	 tafel	brengt	of	van	zolder
laat	 komen....	 Nummer	 1006
misschien??

Voortgang
restauratie
Plan	D
Weer	 een	 foto	 om	 de	 voortgang	 van
het	 project	 te	 laten	 zien.	 De	 foto	 is
gemaakt	op	25	januari.	Inmiddels	is	de
vloer	 in	 de	 keuken	 en	 de	 pantry	 ook
vernieuwd.
De	 wand	 tussen	 de	 keuken	 en	 de
pantry	 is	 weer	 terug	 gebracht	 in	 de
originele	 uitvoering.	 Straks	 zal	 daar
ook	 de	 originele	 schuifdeur	 worden
terug	geplaatst.
Nog	een	flinke	klus	te	gaan!

(Foto:	Rolf	van	Gent)	

Het	raadsel
De	oplossing	van	de	vorige	keer:

Het	is	de	fabrikantenplaat	op	de	mobiele	stoommachine	die	staat	bij	de	ingang	van
“De	grote	ontdekking”.	In	die	hoek	in	het	Museum	gaat	het	over	de	Grote	Uitvinding
en	dat	was	het	gebruik	van	stoom	als	krachtbron.
Dat	resulteerde	in	de	constructie	van	aandrijvingen	en	de	locomotief	was	er	eentje
van.
Die	Marshall	machine	staat	daar	dus	mooi	op	zijn	plaats.
Voor	 zover	 na	 te	 gaan	 heeft	 Marshall	 &	 Sons	 zich	 alleen	 bezig	 gehouden	 met
fabricage	van	stationaire	stoommachines,	traction	engines		en	walsen.
De	 machine	 in	 het	 museum	 is,	 meest	 waarschijnlijk,	 afkomstig	 uit	 de	 agrarische
wereld,	aandrijving	dorsmachine,	of	voor	aandrijving	van	pompen	of	houtzagerijen.
Ook	wel	als	aandrijving	van	hijswerktuigen	zoals	bij	de	bouw	van	bruggen.
(Info	van	Vriend	Hobbe	de	Bruijn,	vroegere	medewerker	van	de	Firma	Wynmalen	&
Hausmann,	importeur	van	Marshall	machines	en	-componenten).

En	hier	het	nieuwe	raadsel:
Wat	is	dit	voor	een	"ding"	en	waar	is	dat	te	zien?

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
www.spoorwegmuseum.nl
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Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	redactie@vriendennsm.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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