
Nummerplaat	van	de	1303
Op	 18	 mei	 2020	 werd	 door	 de	 Vereniging	 Vrienden
van	 het	 Nederlands	 Spoorwegmuseum	 de
nummerplaat	 van	 elektrische	 locomotief	 1303
overhandigd	 aan	 het	 Spoorwegmuseum.	 De
nummerplaat	 heeft	 nu	 een	 mooie	 plek	 gekregen	 in
een	vitrine	bij	de	bibliotheek.
Na	 de	 Tweede	Wereldoorlog	 bestelde	 NS	 twee	 series
elektrische	 locomotieven	 bij	 het	 Franse	 bedrijf
Alsthom.	De	serie	1300	werd	afgeleid	van	de	serie	CC

7100	van	de	Franse	spoorwegen.	In	de	jaren	1952	en	1953	werden	de	eerste	tien
locomotieven	uit	de	1300	serie	aan	NS	geleverd.	De	1303	sneuvelde	echter	al	op	19
juni	1953	door	een	spoorwegongeval	bij	Weesp.	Op	een	zeer	mistige	vrijdagochtend
botsten	 twee	 reizigerstreinen	 op	 elkaar	 waarbij	 twee	 doden	 en	 acht	 gewonden
vielen	 te	betreuren.	De	gloednieuwe	1303	werd	ernstig	beschadigd	en	afgevoerd.
De	 nummerplaat	 dook	 later	 op	 bij	 een	 Amsterdamse	 antiquair.	 Hoe	 deze	 daar	 is
terecht	gekomen	is	niet	bekend,	de	Vrienden	kochten	de	nummerplaat	met	als	doel
deze	aan	het	Spoorwegmuseum	te	schenken.	In	de	vitrine	is	naast	de	nummerplaat
meer	 te	 zien	 en	 te	 lezen	 over	 de	 locomotiefserie	 1300.	 Zie	 tevens	 een	 artikel
hieromtrent	in	de	jubileumuitgave	van	de	VriendenDienst.
	
Ook	deze	video	is	interessant!.

Expositie	TTT	bij	24-Trains
Erik	de	Zwart	kwam	met	zijn	 tv-kanaal	“24Trains.TV”
kijken	 bij	 de	 tentoonstelling	 Tosti’s,	 Truffels,	 Treinen
en	 sprak	 conservator	 Tuur	 Verdonck	 in	 de
gerestaureerde	Plan	D.	Bekijk	zijn	‘report’	hier.

Het	raadsel
De	oplossing	van	de	vorige	keer	in	de	juni-uitgave:
Deze	tekst	is	te	zien	in	de	wachtruimte	van	de	“Stalen
Monsters”.	 Tijdens	 het	 opschuiven	 in	 de	wachtrij	 (en
zeker	nu	met	de	spoorbreedte-afstand!),	 is	daar	veel
lezenswaardigs	 te	 bestuderen.	 Jazeker:	 Het	 gebruik
van	deze	privaten	was	gratis!

Het	raadsel	van	deze	maand:
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Lezing	voor	de	Vrienden

Houdt	23	september	vrij	in	de	agenda:	een	lezing	voor	de	Vrienden,	gepresenteerd
door	 conservator	 Tuur	 Verdonck.	 Het	 zal	 gaan	 over	 “eten	 en	 drinken	 in	 de	 trein”
samenhangend	met	de	lopende	tentoonstelling.

“De	 Vrienden	 zullen	 op	 deze	 avond	 meer	 te	 weten	 komen	 over	 de	 bijzondere
rijtuigen	die	op	de	tentoonstelling	te	zien	zijn.	Daarnaast	zullen	ze	een	kijkje	achter
de	 schermen	 krijgen	 over	 het	 maken	 van	 de	 tentoonstelling,	 en	 een	 aantal
exclusieve	 verhalen	 horen	 over	 het	 eten	 en	 drinken	 die	 niet	 te	 zien	 zijn	 op	 de
tentoonstelling.	Ook	een	bezoek	terplekke	bij	en	om	de	RD".

De	lezing	wordt	georganiseerd	in	het	Spoorwegmuseum	en	-	rekening	houdend	met
de	RIVM-maatregelen	-	zal	zich	dit	in	de	Bedrijfsschool	afspelen.	Vroeg	in	de	avond,
zoals	vanouds.	Museum	open	om	18.30	uur	met	start	van	de	lezing	om	19.00	uur.
Het	einde	is	uiterlijk	om	21.30	uur.	Aanmelden	kan	weer	zoals	u	inmiddels	gewend
bent	via	onze	website.

De	restauratie	van	de	RD7659
Nu	 duidelijk	 is	 dat	 dit	 rijtuig	werkelijk	 het	 pronkstuk	 is	 van	 de	 huidige	 expositie,
kijken	we	nog	graag	even	terug	naar	het	restauratieproject.
Het	was	een	hele	klus	en	die	is	mooi	volbracht!
	
Verder	nog	een	link	naar	de	site	van	het	Spoorwegmuseum	over	de	andere	rijtuigen
in	de	tentoonstelling	Tosti’s,	Truffels,	Treinen.

Cartoon:	Hans	Proper

Postzegelsetje
2020-2

Mocht	 u	 (nog)	 niet	 een	 setje	 hebben
aangeschaft,	wacht	dan	niet	te	lang!
Er	 zijn	 nog	 31	 postzegelsetjes	 met
nevenstaande	 afbeelding	 van	 Harry
Peters	beschikbaar	in	de	Vriendentoko.

Filmopnames	voor	een
documentaire

Het	Spoorwegmuseum	kreeg	het	echte
Charles	Dickens	gevoel	bij	de	opnamen
van	een	documentaire	voor	“Oisterwijk
in	Beeld”.	Er	werd	een	scene	gedraaid
voor	 een	 documentaire	 over	 Kasteel
Nemerlaer	 in	 Oisterwijk,	 waarbij	 de
acteurs	waren	uitgedost	in	19e-eeuwse
kledij.	 Kasteel	Nemerlaer	 lag	 langs	de
spoorlijn	 Breda	 –	 Eindhoven	 die	 in
1863	werd	aangelegd.

De	 eigenaar	 van	 de	 grond,	 Jonkheer
Donatus	Alberic	van	den	Bogaerde	van
Terbrugge,	 bedong	 bij	 de	 aanleg	 van
de	 spoorlijn	 dat	 Nemelaer	 een
bijzondere	 stopplaats	 zou	 worden,	 dit
ter	 compensatie	 voor	 het	 doorsnijden
van	 zijn	 landgoed.	 Voor	 de
documentaire	werd	een	instapscene	op
dit	 stationnetje	 nagespeeld	 bij	 het
“Koekblik”.

Het	bijzondere	gevoel	van	een
stationsrestauratie...

Van	Vriend	Edwin	 Endstra	 kregen	wij	 de	 volgende	 tip	 voor	 de	 spoorliefhebber:	 in
het	 stationsgebouw	 van	 Ermelo	 is	 sinds	 kort	 een	 klein	 restaurant	 gevestigd;	 de
intercity’s	 razen	 op	 2	 meter	 van	 je	 tafeltje	 voorbij	 en	 de	 optrekkende	 en
afremmende	 stoptreinen	 geven	 een	 nieuwe	 dimensie	 aan	 het	 'mensenkijken'….
Ontbijt,	lunch	of	diner	of	gewoon	een	lekkere	kop	koffie	van	hun	eigen	merk.
Het	doet	je	in	elk	geval	terugdenken	aan	de	tijd	van	stationsrestauraties	zoals	die
vroeger	op	vele	stations	aanwezig	waren.
Zo’n	 nostalgiebelevenis	 past	 mooi	 in	 de	 trend	 van	 de	 TTT-expositie	 in	 het
Spoorwegmuseum.	Alleen	in	Ermelo	niet	op	het	spoor	maar	tussen	de	sporen.

Op	welke	wagon	is	deze	tekst	af	te	lezen	en	waar	staat	hij?

Oproep	voor	een	nieuwe	“Kopfoto”
De	 VriendenDienst-digitaal-uitgaven	 in	 2021	 willen	 we	 graag	 voorzien	 van	 een
nieuwe	foto	in	de	kop.
Wie	 kan/wil	 ons	 een	 mooi	 exemplaar	 ter	 beschikking	 stellen?	 De	 foto	 moet
gerelateerd	zijn	aan	het	Spoorwegmuseum	en	moet	een	representatieve	blik	geven,
waarmee	we	een	heel	 jaar	 lang	de	digitale	Nieuwsbrief	gaan	sieren.	Wel	graag	 in
kleur.
Toesturen	a.u.b.	aan	de	editor,	de	redactie	zal	 in	het	najaar	de	uiteindelijke	keuze
maken.

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
	
Redactie:	Rick	Meijer
Eindredactie:	Peter	van	Dorp
Layout:	Piet	Meijer
Kopfoto:	Peter	van	der	Vlist

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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