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RAILTHEATER
AMSTERDAM
programma

seizoen 2022–2023

januari–april 2023

ONZE VOORPAGINA.
Ooit kende Denemarken 3 stadstrambedrijven, in Aarhus, Odense en Kopenhagen. In 1972
werd ook in die laatste stad, als laatste van de drie, de tram opgeheven. Daarna was het
land 45 jaar tramloos. In 2017 keerde de tram als eerste terug in Aarhus en op 28 mei 2022
ook, zoals te zien op de foto, in Odense. In Railjournaal 2022 kunt u een verslag daarvan
zien. Inmiddels bouwt ook de hoofdstad Kopenhagen een Letbane (Lightrail) zoals de
nieuwe moderne trambedrijven in Denemarken worden genoemd. Foto Tom Tand.

RAILTHEATER AMSTERDAM.
Zaal:

Slotermeerschool, Burgemeester Fockstraat 85, Amsterdam-Slotermeer

Aanvang alle avonden:

20:00 uur

Einde voorstellingen:

circa 22:30 uur

Zaal open:

19:40 uur

Toegangsprijs:

€ 4,50 per persoon

Te bereiken per:
trein:

Station Amsterdam-Sloterdijk en ± 800 meter lopen in zuidelijke richting

metro:

GVB ringlijnen 50 en 51, station De Vlugtlaan, vervolgens ± 600 meter
lopen in westelijke richting, of 1 halte per tram/bus en ± 200 meter lopen

tram/bus:

GVB tram 7 en bus 21 of CXXN bus 80 naar halte Burgemeester Fockstraat

auto:

Vanaf ringweg A10 via afslag S104 richting Slotermeer en na ± 800 meter
bij de verkeerslichten rechts af.
In de omgeving van de RTA-zaal kan na 19.00 uur gratis worden geparkeerd

104

*************************************************************
donderdag 12 januari 2023

UIT AAD DE WOLF’S RTV-FILMARCHIEF.
Tussen 1970 en 2011 verzorgde Aad de Wolf, de ‘uitvinder’ van het Railtheater, 81
keer een avond in het R.T.A. en velen van ons hebben goede herinneringen aan die
presentaties. Voor deze eerste RTA-avond van 2023 kozen wij daarom nogmaals
voor een doorsnee uit de ons ter beschikking staande gedigitaliseerde films uit zijn
collectie, waarmee wij terug gaan in de tijd naar de periode van 1957 tot 1970.
Vanavond kunt u genieten van historische spoor- en trambeelden uit lang vervlogen
tijden en zelfs 2 verdwenen staten, opgenomen in de beide Duitslanden, Oostenrijk,
Joegoslavië, België en Nederland. Voor elke railliefhebber is er wel iets bij.
Voor de pauze ligt de nadruk vooral op spoorwegen, na de pauze meer op trams.
Op naar de stoom. Duitse stoomtractie op Hengelo-Rheine-Osnabrück (1964);
Stoom in drievoud. Treinverkeer in het Belgisch-Duitse grensgebied bij Luik,
Moresnet en Aken (1965);
Railvervoer in Oostenrijk en kijkjes bij railvervoer in Joegoslavië. Klagenfurt,
Puchberg, Linz, Pöchlarn, Zagreb en Verovitica (1967);
Op de rails langs Rijn en Moezel. Spoorwegen in het gebied tussen Keulen,
Koblenz en Trier (1968/70);
Wereld op Rails 1957-58. HTM Wassenaar, NZH Waterland, RTM naar VoornePutten, NS elektrisch en diesel vervoer, T.E.E., NZH lokaaldienst Voorburg;
Trammagazine-2. Trams in Duitsland en Oostenrijk: Graz, Rees-Wesel, München,
Koblenz, Innsbruck en Baden (1966/67);
Streek- en stadsvervoer in de Deutsche Demokratische Republik. Trambedrijven
in Rostock en Magdeburg; Smalspoorlijn Bad Doberan-Kühlungsborn (‘Molli’) (1968);
Railvervoer in Oost-Duitsland. Opnames uit de tramsteden Cottbus, Karl-MarxStadt (Chemnitz) en Leipzig; Station en lokdepot Bautzen; Smalspoorstoom bij de
Spreewaldbahn (Cottbus-Straupitz) en de Waldeisenbahn Bad Muskau (1969).
Kom vanavond kijken naar deze unieke historische beelden van spoor- en tram van
53 tot 66 jaar geleden, met authentiek geluid en het vertrouwde markante
commentaar van de maker van deze films: Aad de Wolf !
Presentatie: Railtheater Amsterdam.

DR 94 2093 en 03 157, Bautzen, 1967

IVB 1+127+122, Innsbruck, 1967

************************************************************
donderdag 26 januari 2023

GEVARIEERD RAILFILM PROGRAMMA.
Ons verzoek aan René Platjouw, in december, voor een presentatie in het R.T.A.,
was redelijk kort dag en daarom heeft hij voor vanavond uit een hoeveelheid
onderwerpen een willekeurige keuze gemaakt van opnames die hij sinds 2015 heeft
gemaakt, wat overigens leidt tot een zeer afwisselend filmprogramma.
We springen letterlijk van het ene bedrijf naar het andere. GVB-, HTM- en RETmuseumtrams rijden over het scherm.
In het Openluchtmuseum waren verschillende gasten, Amsterdamse twee- en
drieassers, NZH A106 en A327 en ook de Haagse PCC 1024 heeft een korte tijd
rondjes gedraaid in het park.
We zien Arriva treinen, in het zuiden van Limburg, maar ook in het noorden tussen
Groningen, Sauwerd en Delfzijl.
NS Buffels dieselden in 2016 nog naar Kampen, op het Gildespoor bij Beverwijk
'fluisteren' enkele treinen langs de camera.
Stoom en railbussen bij de Zuid Limburgse Stoomtrein Mij, stoom en de Wismar
railbus bij de Museum Buurt Spoorweg komen aan bod en mogelijk passen er nog
wat andere stoomopnames (zoals "Molli") in dit volle afwisselende programma.
Trams in Basel, Bern, Zürich, Neuchâtel, Sankt Gallen, op de Belgische Kustlijn, ...,
kortom te veel om allemaal te benoemen.
Laat U verrassen door beelden van de laatste jaren.

Museumtramritten door Amsterdam

NS-buffels tussen Kampen en Zwolle, 2016

*************************************************************
donderdag 9 februari 2023

2015 COLORADO, EEN ‘RAILFAN PARADIJS’.
De Verenigde Staten van Amerika komen niet erg vaak in beeld in het R.T.A.
Vanavond neemt Frans van Sabben ons er mee naar toe met de presentatie van
een programma waarin foto’s worden geprojecteerd van stoom- en dieseltreinen,
maar waarin ook aandacht is voor de natuur en veel historie.
De staat Colorado in Amerika is een echt Eldorado voor Railfans. Naast moderne
doorgaande routes vol met dreunende dieseltreinen bestaan er talrijke unieke
historische museumlijnen, waar tijden uit het verleden bewaard zijn gebleven.

In deze presentatie passeert de "Amtrak South West Chief" de enige nog bestaande
armseinen in de USA. We sporen door de Royal Gorge Canyon, beklimmen met de
tandradbaan in Manitou de Pike’s Peak, volgen de Joint Line naar de “1 mile high
city” Denver en in Golden bezoeken we het stomende Colorado Railway museum.
Via de Big 10 curve, een kort bezoek aan de Georgetown Loop RR en de Moffat
tunnel gaat de route westwaarts, waarbij het plaatsje Nederland niet wordt
vergeten. Colorado staat borg voor prachtig natuurschoon. Via Moab (Utah) met de
beroemde Arches, de Dead Horse curve met uitzicht op de Colorado rivier, rijden we
naar Silverton.
De Durango & Silverton RR en de Cumbres & Toltec Scenic Railroad vormen met
hun indrukwekkende stoomtractie twee unieke parels uit het verleden en behoren tot
de top Scenic Railroads van de wereld.
We eindigen de rondreis via Santa Fe terug in Dallas, waar in een indrukwekkend
museum de historie wordt bewaard.

Southern Pacific 6348, East of Moffat tunnel

D&RGW 346, Baldwin C-19, Colorado Rly Museum

************************************************************
donderdag 23 februari 2023

HET ONTSTAAN, DE ZEGETOCHT EN DE NEERGANG VAN DE PCC.
De Amerikaanse PCC uit de jaren dertig is een van de succesvolste tramtypes ooit, al heeft
deze moderne en comfortabele tram het verdwijnen van de meeste Amerikaanse
trambedrijven niet kunnen voorkomen.
Met enige vertraging door de Tweede Wereldoorlog is de PCC ook in Europa een succes
geworden, vooral door de activiteiten van het Belgische consortium Electrorail dat de
licentierechten van de Amerikaanse ontwerpers had verworven.
Achtereenvolgens Den Haag, Brussel, Antwerpen en Gent kozen voor de PCC, later gevolgd
door de Franse steden St. Etienne en Marseille. Alleen bij de Belgische Buurtspoorwegen
werd dit materieeltype geen succes.
Ook elders in Europa reden ‘PCC-achtigen’ en de Tsjechische firma Tatra gebruikte de
PCC-techniek in haar trammodellen waarvan er vele duizenden aan bijna het hele Oostblok
werden geleverd.
Inmiddels is de tijd van de PCC (bijna) voorbij. Vanavond een reis door de tijd en een
terugblik op verschillende continenten middels de fotopresentatie door Maurits van den
Toorn.

Philadelphia, 40th Street Portal, 15-08-1971

Den Haag, Statenplein, 1993

************************************************************
donderdag 9 maart 2023

RAILJOURNAAL 2023 – DEEL 1.
2022 bracht weer genoeg railnieuws om ons gefilmde jaaroverzicht in het Railtheater
Amsterdam opnieuw in twee avondvullende programma’s te presenteren.
Vanavond kunt u kijken naar het eerste deel, met railactualiteiten uit de periode 29
november 2021 t/m medio 2022 die weer in chronologische volgorde worden gepresenteerd.
Waar de ‘knip’ tussen deel 1 en 2 van deze 52e aflevering zal komen te liggen wordt begin
maart pas duidelijk, bij de afronding van de definitieve samenstelling van dit programma.
‘Railjournaal 2022’ gaat aandacht schenken aan ruim 100 wetenswaardigheden bij spoor- en
trambedrijven in ons eigen land en in 9 andere Europese landen, te weten: België, BosniëHerzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Hongarije, Luxemburg, Oostenrijk en Polen.
De tweede helft van dit programma kunt u zien op de slotavond van het RTA-seizoen, op
donderdag 20 april 2023. Bij de aankondiging van die avond treft u meer informatie
aan over de inhoud van dit veelomvattende afwisselende filmprogramma met
synchroon geluid en commentaar.
Samenstelling en presentatie: Journaalteam Railtheater Amsterdam.

GVB Amsterdam, nieuwe lijn 27

Brussel, 40 jaar trammuseum Woluwe, 22-05-2022

************************************************************
donderdag 23 maart 2023

ECHTE STOOM.
Vanavond is de presentatie in handen van Ton Pruissen. Liefhebbers van stoomtreinen
weten dan al dat er een rokerig kwaliteitsfilm programma op het scherm zal verschijnen
met beelden uit de tijd dat de stoomtrein het nog voor het zeggen had op het spoor.
Wat u gaat zien vat Ton als volgt samen:
Eerst gaan we, natuurlijk op stoomkracht, van Amsterdam naar Zwolle.
Vervolgens met de Holland – Scandinavië Express van Hengelo naar Hamburg – we
vertrekken uit Hengelo in 1964, en komen in 1954 in Hamburg aan.
Verder Oostwaarts, in de DDR, zien we wondermooie smalspoorlijnen. Nee, niet de lijnen
die iedereen kent, maar smalspoor dat al meer dan een halve eeuw verdwenen is.
Daarna geven we het woord aan Garratts in Zimbabwe.
Tussendoor bezoeken we een revisiewerkplaats waar stoomlocs aan de lopende band
worden “ausgebessert” – in 1966 gebeurde dit nog!

Ton in actie bij de tunnel in Lengerich, 1964

Bulgarije, 2016

************************************************************
donderdag 6 april 2023

MET DE PAARDENTRAM DOOR AMSTERDAM.
In 1875 kregen een aantal Amsterdamse straten iets nieuws. Behalve stenen keien,
bomen en stoepen kwam er een metalen geleiding, de tramrail. In vele andere
belangrijke steden reden toen al (paarden)trams. De voordelen voor bedrijf en
passagier waren meteen duidelijk, een vaste plaats op de weg, geen gehobbel meer
en ook wat minder kracht van het paard nodig. De Amsterdamsche Omnibus
Maatschappij kreeg het alleenrecht op het railvervoer in de stad, een recht dat haar
geen windeieren legde. Er was genoeg geld om aan verbetering van straten en
bruggen mee te betalen als er rails moest worden aangelegd.
Het programma begint zo’n 150 jaar geleden met een aantal omnibussen, de
lijnsgewijze vertramming en loopt hier en daar door naar de eerste elektrische trams.
De lijnen naar Sloterdijk en naar Sloten horen er natuurlijk ook bij.

Gezoek in archieven leverde toch nog een flinke hoeveelheid onbekende foto’s op,
voor het merendeel afkomstig uit het stadsarchief van Amsterdam. Van de 269
paardentrams zijn al 170 nummers op foto’s gevonden.
Voor de afwisseling wordt het programma gelardeerd met foto’s van de vaak enorm
veranderde huidige situatie, zodat het ook nog een gedeeltelijk “toen en nu” karakter
heeft.
Samenstelling en presentatie, Karel Hoorn.

AOM, lijn LPL, 108, detail Weteringschans, 1892

AOM, lijn L-O, 14, ept Schinkelhaven, ca. 1895

************************************************************
donderdag 20 april 2023

RAILJOURNAAL 2023 – DEEL 2.
Het tweede deel van het gefilmde RTA-jaaroverzicht, waarvan het eerste deel op 9 maart
2023 is vertoond, besluit dit seizoen.
Vele binnen- en buitenlandse railactualiteiten, zoals lijnwijzigingen, nieuwe lijnen/materieel,
jubilea e.d., uit de periode medio 2022 t/m 31 december 2022, komen chronologisch in
beeld.
Inhoud Railjournaal 2022.
Verdeeld over de voorstellingen van 9 maart en 20 april 2023 kunt o.a. kijken naar:
Nederland:
e
GVB: nieuwe spitstramlijn 27, nieuw 15G CAF-materieel op lijn 24 als 3 lijn, inkortingen/
omleidingen: werken: Kinkerstraat (7, 17), Weteringschans (1, 7, 19), Tussenmeer (17, 27),
Raadhuisstraat (13, 17), NZ Voorburgwal (2, 12, 13, 17), Stadionplein (24); Koningsdag
(diverse lijnen); metro eindpunt lijn 52 Station Zuid omgebouwd en verhoogd;
EMA: Tweedaagse treinsafari langs museumrailbedrijven, Verzetstram lijn 9, Compleet
HTM-tramstel in dienst, Gelede ritten lijn 6, Amsterdamse dag, Pensioen afscheidsrit
René Platjouw;
HTM: lus Statenkwartier gesloten, Lijnen 11 en 17 naar tijdelijk eindpunt Kunstmuseum;
HOVM: Vlaggetjesdag;
RET: inkortingen/omleidingen in verband met werken: Schiedamseweg (4), Burg. Van
Walsumweg/Oostplein (21, 24), Schiekade (25), Eendrachtsweg/Vasteland (7, 8, tijdelijke
lijn 18), Mathenesserbrug (18, 21, 23, 24), Pompenburg (7, 8, 18, 24);
RoMeO: Dit jaar eindpunt Pompenburg i.p.v. Willemsplein, Ritten naar Zuid nu als lijn 9,
viering 25 jaar jubileum;
VSM: Holland Boven Amsterdam Express;
NSM: Afscheid spoorkruising Blauwkapel;
De Karel: besloten rit 14 mei 2022;

2454 Crew: Tweedaagse treinsafari langs museumrailbedrijven, Amsterdam Express;
Amsteltrein: 50 jaar oud;
Buitenland:
België: Antwerpen: Nieuw trameindpunt P+R Linker Oever;
Brussel: tramlijn 9 verlengd van Dikke Beuk naar Koning Boudewijn, 40 jaar trammuseum
Woluwe;
Bosnië-Herzegowina: Tramnieuws uit Serajevo;
Bulgarije: Tramnieuws uit Sofia;
Denemarken: Letbane Odense geopend;
Duitsland: tram:
Augsburg: nieuwe tramverbinding lijn 3 naar Königsbrunn, lijn 6 naar Stadbergen;
Bremen: inkorting/omleidingen werk Gröpelingen;
Chemnitz: Kappeler Strasssenbahn Fest;
Darmstadt: omleiding lijn 4 door werk, lijn 2 verlengd via nieuw traject naar Lichtwiesen, lijn
10 terug van weg geweest;
Erfurt: laatste Tramlink afgeleverd;
Gotha: Eerste ex Baselland gelede eindelijk in dienst;
Heidelberg: lijn 26 naar Handschuhsheim i.p.v. 23;
Karlsruhe: Kombilösung met tramtunnel in dienst genomen;
Leipzig: bouwlijn 34, open huis trammuseum Apelstrasse;
Magdeburg: Lijn 1 via nieuw traject naar Kannenstieg, omleiding vernieuwing Strombrücke;
Mannheim: ombouw Bahnhofs Vorplatz brengt omleidingen;
München: lijn 25 ingekort, bouwlijn 37, Avenio’s;
Stuttgart: U6 verlengd naar Flughafen;
Wehmingen: bezoek Hannoversches Strassenbahn Museum;
Duitsland: spoorwegen:
Nieuwe huisstijl NAH.SH op DB serie 648 (Lint 41);
Abellio Rail Baden-Württemberg beëindigt voortijdig concessie, diensten overgenomen door
SWEG Stuttgart GmbH;
DB-Regio, National Express en Vias Rail nemen diensten over i.v.m. voortijdige beëindiging
concessie door Abellio Rail NordRhein-Westfalen;
Vias Rail traject Wesel-Bocholt geëlektrificeerd;
S-Bahn Hannover DB overgenomen door SBH (Transdev);
Westbahn: Lijn Wien-Salzburg verlengd naar München;
Hongarije: MAV tramtrein Szeged-Hódmezővásárhely in dienst gesteld;
Luxemburg: Luxtram verlengd van Centraal Station naar Lycée Bouneweg;
Oostenrijk: 133 jaar oude Achenseebahn na faillissement weer in dienst;
Polen: Poznań: omleiding door werk;
Zweden: Lund nieuw trambedrijf na haperende start nu echt in dienst;
Samenstelling en presentatie: Journaalteam Railtheater Amsterdam.

Luxtram verlengd naar Lycée Bouneweg

SBH (Transdev) nwe exploitant S-Bahn Hannover

*************************************************************

RAILTHEATER AMSTERDAM.
Omdat het afgelopen najaar corona niet langer de RTA-voorstellingen heeft gehinderd
wagen wij het er nu op om hierbij op ‘normale’ wijze de programmering voor de komende 4
maanden te publiceren. Vanaf 12 januari kunt u donderdags om de veertien dagen weer
terecht in de ‘RTA-zaal’ in Amsterdam-Slotermeer. Wij presenteren hierbij de 8
voorstellingen die u in de maanden januari t/m april in het Railtheater kunt gaan zien.
Tijdens de RTA-avonden in het najaar van 2022 mochten wij steeds opnieuw enkele
bezoekers verwelkomen die voor het eerst na corona de weg naar het Railtheater weer
hadden terug gevonden. Er blijkt dus wel degelijk nog belangstelling te bestaan voor de
presentaties in het Railtheater Amsterdam.
Helaas zijn de bezoekersaantallen echter nog niet op het niveau van vóór de coronaperiode
wat, gelet op de stijgende kosten, wel gewenst is.
Kwam u dit seizoen nog niet langs, dan zijn er in 2023 dus nieuwe kansen, ook voor ú, want
wij gaan door met onze avonden, in de hoop, dat meer bezoekers onze voorstellingen weer
zullen weten te vinden.
Zolang er voldoende belangstelling voor onze voorstellingen wordt getoond, gaan wij dus
door met de bevordering van de belangstelling voor het railvervoer, door het op regelmatige
tijden verzorgen van audiovisuele presentaties voor spoor- en trambelangstellenden.
Hopelijk mogen wij ook u (weer) regelmatig welkom heten op onze avonden.
Tot spoedig ziens in het RAILTHEATER AMSTERDAM.

DIGITAAL RAILTHEATER.
Omdat de reguliere voorstellingen in de RTA-zaal weer zijn hervat, dachten wij dat er geen
behoefte meer zou zijn aan het publiceren van de links naar de films die wij in coronatijd als
alternatief in ons ‘Digitale Railtheater’ hebben geplaatst.
Na de ontvangst van verschillende reacties met het verzoek om deze links toch beschikbaar
te blijven stellen, is deze gratis internet service inmiddels weer hervat.
Hieronder treft u, na een nieuw toegevoegd filmpje en info over de publicatie van deel 2 van
Railjournaal 2020/21, in het Archief van het Digitale Railtheater opnieuw het overzicht aan
van de beschikbare films.

R.T.A. CONTACT / INFORMATIE.
Per e-mail: railtheater@hetnet.nl
Dit programmablad en alle actuele informatie over het Railtheater Amsterdam vindt u steeds
weer online op onze website: www.railtheater.nl
*************************************************************

*************************************************************

LINKS NAAR DIGITAAL RAILTHEATER.
De door ons op het internet geplaatste video’s kunt u, op elk door u gewenst
ogenblik, gratis via YouTube bekijken. Deze pagina op onze website is de enige
informatiebron voor de toegang tot alle films in het Digitale Railtheater.
Hier onder vindt u een aantal links, door die aan te klikken start u die video’s op uw
scherm.
In het archief van het Digitale Railtheater ziet u eerst de bijdragen uit het seizoen
2020-2021, daarna de in het seizoen 2021-2022 geplaatste films en tenslotte een
aantal gepubliceerde Railjournaals uit de jaren 2012 t/m 2021.
Na afloop van elke video kunt u terugkeren naar deze pagina op onze website door
te klikken op  (links boven), om hier dan weer een link te kiezen voor een volgend
filmpje.

Nieuw toegevoegd in december 2022:

Pensioen Afscheidsrit René Platjouw.
Na 44 jaar in overheidsdienst, waarvan 43
jaar als trambestuurder bij GVB in
Amsterdam, ging René Platjouw begin 2020
met pensioen. Door corona werd de
afscheidsrit voor tramliefhebbers van deze
bekende tramhobbyist, met ruime vertraging,
op zaterdag 12 november 2022 dan toch
nog echt gehouden.
Link: https://youtu.be/T1vaw9iLmFc
Railjournaal 2020/21 – deel 2.
Voor iedereen die de presentatie van het
tweede deel van dit door corona
gecombineerde jaaroverzicht over de jaren
2020 en 2021, op 12 mei 2022 in het
Railtheater Amsterdam, heeft gemist, gaan
wij dit programma nu in 6 deeltjes plaatsen
in het Digitale Railtheater.
In chronologische volgorde komen circa 50
railactualiteiten uit de periode 1 mei 2021
t/m 31 december 2021 in beeld.
De links ziet u aan het eind van het hoofdstuk Railjournaals in het hieronder
volgende overzicht van video’s in het archief van het Digitale Railtheater.

ARCHIEF DIGITAAL RAILTHEATER.
Seizoen 2020-2021.
Nederland:
75 jaar N.V.B.S. – tram evenement.
Op 11 juni 2006 werd in Amsterdam een speciale
tramdienst uitgevoerd, waarin de ontwikkeling in
die 75 jaar werd getoond, met trams uit de jaren
‘30 tot de nieuwste van begin 21e eeuw.
Organisator Frits van der Gragt had deelnemers
bijeen gebracht afkomstig uit eigen land en uit
Denemarken, België, Duitsland en Oostenrijk.
Link: https://youtu.be/26Zr7_Gju7s

75 jaar N.V.B.S. – spoor evenement.
Ook tijdens het jubileumevenement
‘Spoor 75’ wilde de NVBS het verschil
tonen tussen reizen in 1931 en 2006.
Daartoe vond op 14 en 15 oktober 2006
in de driehoek Apeldoorn – Zutphen –
Dieren – Apeldoorn, via NS- en VSMsporen, een spoorfeest plaats met vele
historische en moderne deelnemers.
Link: https://youtu.be/0pQzCOtXvQQ

Nieuw leven voor GVB 307.
Door Werkspoor in 1910 gebouwd als bijwagen
en 4 jaar later verbouwd tot motorwagen.
55 jaar na einde dienst bij het GVB en na vele
omzwervingen, werd deze door Tramwerk
gerestaureerde Amsterdamse tramwagen in 2009
weer in dienst gesteld.
Link: https://youtu.be/O2q04utxUGM

Nederlandse Provincie Hoofdsteden en hun Station – 12, Maastricht.
Bij de start van het Railtheater Amsterdam, in 1970, was er vaak slechts aandacht
voor het materieel, ‘van buffer tot buffer’. Wij leerden inmiddels dat spoor- en
trammaterieel altijd in een omgeving rijdt, die ook best in beeld mag. Mede
geïnspireerd door TV-series als ‘Ontdek
je plekje’, ‘Kerkepad’ en ‘Rail Away’
ontstond zo een serie, waarin naast
opnames op/nabij het station, ook een
wandeling door de stad langs diverse
bezienswaardigheden wordt gemaakt,
waardoor de films ook voor niet-railbelangstellenden de moeite waard zijn
om te bekijken. In 2009 bezoeken wij zo
de Limburgse hoofdstad Maastricht.
Link: https://youtu.be/WFuVIzbUEj4
Op stap met GVB’s Gouden Koets.
In de week met een ‘Prinsjesdag 2020’ zonder
ook maar één enkele koets, plaatsten wij dit
filmpje over de excursie op 5 mei 2013 met de
‘Gouden Koets’, die GVB Amsterdam bij
gelegenheid van de troonswisseling op de
baan bracht.
link: https://youtu.be/mUV2vhR4vkk

Stoom in West-Nederland in het
voorjaar van 2013 – deel 1.
Deze film besteedt aandacht aan een
drietal (stoom-)onderwerpen, met ook
daarin zelfs een ‘koninklijk tintje’.
link:

Museumtrams in Amsterdam in 2013.
Wij zien ze in actie bij:
100 jaar lijn 17 op 16 juni;
100 jaar lijn 16 op 15 augustus;
EMA-donateursdag op 21 september;
Laatste dag tramlijn 25 op 14 december.
Link: https://youtu.be/ZuHxaAH5GF8

https://youtu.be/NWO11u5j3es

Nederlandse Provincie Hoofdsteden
en hun Station – 5, Lelystad.
Nederlands nieuwste provincie, Flevoland,
kreeg in mei 1987 aansluiting op het
spoorwegnet. Eerst tot Almere Buiten en
een jaar later naar station Lelystad
Centrum. Vanaf dit station kijken wij in
deze nog jonge stad vooral toeristisch
naar enkele bezienswaardigheden.
Link: https://youtu.be/AjJgSxUrJ9E

70 jaar Bevrijding - deel 2.
In dit tweede deel van onze drie films over hoe
er in 2015 bij de museumlijnen aandacht werd
besteed aan ‘70 jaar Bevrijding’, kijken wij naar
beelden van het ‘Evenement ’40-‘45’ bij
Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik.
Link:

https://youtu.be/K-BWSkUP75I

70 jaar Bevrijding - deel 3.
In dit laatste deel van ons drieluik over
hoe daar in 2015 bij de museumlijnen
aandacht aan werd besteed, kijken wij
naar beelden van het tweede ‘Weekend at
War’ bij de Zuid-Limburgse Stoomtrein
Maatschappij.
Link: https://youtu.be/cqEbdyRgH20

50 jaar RTM Museum.
In het Hemelvaartsweekeinde van 5 t/m 7 mei
2016 werd gevierd dat in 1966 het trambedrijf
van de Rotterdamsche Tramweg
Maatschappij een museaal vervolg kreeg.
Sinds 1989 is nabij de Brouwersdam de
organisatie uitgegroeid tot een uniek, maar
aan één bedrijf gewijd museum
streektrambedrijf.
Link: https://youtu.be/UW0rrT6hsJI

Railmusea in Nederland Museum Buurtspoorweg.
In deze digitale fotovoorstelling krijgt u
een impressie van de museumspoorlijn
Haaksbergen-Boekelo in Twente. Met
zowel beelden van het reguliere bedrijf in
de loop der jaren, als van bijzondere
evenementen.
Link: https://youtu.be/pHP_o70eECU
Hoekselijn – deel 1.
In 2017 begon de ombouw van de Hoekse
spoorlijn tot metrolijn. Wij kijken daar naar in
twee afleveringen. In dit deel zien wij de NS
dienst met sprinters van de laatste jaren.
Het officiële afscheid van de spoordienst en
de huidige metro worden belicht in deel 2.
Link:

https://youtu.be/2_Jq38vFkI4

Hoekselijn – deel 2.
Op 26 maart 2017 werd, met de inzet van
museum-treinen, afscheid genomen van
de spoorlijn die op 31 maart 2017 voor
het laatst zou worden bereden. Daarna
begon de ombouw tot metrolijn, die 6
maanden later gereed had moeten zijn.
Uiteindelijk zou het 2½ jaar gaan duren
voor de metro reed.
Link: https://youtu.be/-bnRUHwf8TI

Stadsrit met drie Amsterdamse
museum geledes.
Verslag van de op 13 november 2016
gehouden grote rondrit over het GVB-net in
Amsterdam met de drie rijvaardige museum
geledes (ex GVB) van de Elektrische
Museumtramlijn Amsterdam.
Link: https://youtu.be/IUROCmCLTbg

Kerst trams.
Om in de sfeer te komen van de donkere
dagen voor (en na) Kerstmis plaatsten wij
in december 2020 dit korte filmpje dat een
selectie kerst trams toont uit de jaren
2009-2020.
Met onze beste wensen voor het nieuwe
jaar.
Link: https://youtu.be/BqsEF7fk0E4

Buitenland:
GVB Graz 130 jaar – deel 1.
Oostenrijks tweede stad, Graz, vierde in 2008
het 130 jarig bestaan van haar trambedrijf.
In het eerste van twee afleveringen ziet u de
verschillende materieel types die in 2008 de
diensten verzorgden en de aanloop naar de
grote tramparade op 8 juni 2008. Die jubileum
viering komt uitgebreid in beeld in het 2e deel.
Link:

https://youtu.be/j5nV4plz1rs
GVB Graz 130 jaar – deel 2.
In deel 1 zagen wij de deelnemende trams
al op weg naar het hart van het Grazer
tramnet, de Jakominiplatz. Vanaf daar
begon op 8 juni 2008 de jubileumparade
door het centrum van de stad.
’s Middags reden historische trams een
speciale lijn 130 naar het Open Huis in de
Museum remise in Mariatrost.
Link: https://youtu.be/txT44YdWmvY

175 jaar spoorwegen in Duitsland – deel 1.
In 2010 bestonden de spoorwegen in Duitsland
175 jaar. In dit eerste deel van een drieluik
gaan wij naar Rheinland-Pfalz dat het jubileum
uitgebreid vierde met een 5-daags evenement.
Van 2 t/m 6 april werd het ‘Dampfspektakel’
georganiseerd met vele stoomlocs en andere
historische tractievoertuigen.
Link:

https://youtu.be/FhaF3CqAmuI

175 jaar spoorwegen in Duitsland – 2.
In dit tweede deel van het drieluik over dit
spoorwegjubileum in 2010 gaan wij
opnieuw naar Rheinland-Pfalz. Vijf dagen
lang, van 2 t/m 6 april, bracht het
‘Dampfspektakel’ vele historische
tractievoertuigen op de baan, in extra
treinen, maar vooral ook in diverse
reguliere diensten.
Link: https://youtu.be/ABf_TjIuzjs
Smalspoor in het Salzburger
Openluchtmuseum.
Dit museum in Oostenrijk nam in 2010 een
1,7 km lange 600 mm smalspoorlijn in gebruik,
zodat nu ook de minder goed ter been zijnde
bezoekers alle delen van het hellingrijke
terrein kunnen bereiken.
Link: https://youtu.be/vYNTHJbQlJY

Historisch vervoer op de
Pinzgauer Lokalbahn.
Door noodweer in juli 2005 veroorzaakte
schade aan de baan, zorgde voor een
langjarige inkorting. De zomers rijdende
stoomtrein reed op 5 september 2010 voor
het laatst op de ingekorte route om, na
herstel van de baan, vanaf 12 september
2010 weer de hele route Zell am SeeMittersill-Krimml te gaan berijden.
Link: https://youtu.be/0JSscUC0edg
125 jaar U.I.T.P. in Brussel.
Bij de jubileumviering, op 19 september 2010,
werd de dienst op de Brusselse lijn 44 in de
middag niet alleen grotendeels verzorgd door
Brusselse museumtrams, maar ook door
museale gasten uit het buitenland.
Uit Nederland waren dat trams uit Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag, naast trams uit
Nantes, Parijs, Wenen, München en Milaan.
Link: https://youtu.be/_65ZtUGUdfU

175 jaar spoorwegen in Duitsland – 3.
In dit derde en laatste deel over dit
jubileum gaan wij naar Bayern, waar het
in 1835 allemaal begon. Het Bayerisches
Eisenbahn Museum organiseerde rond
Nördlingen een lang stoom-weekeinde.
De Adler reed weer tussen Nürnberg en
Fürth. Het DB-museum in Nürnberg
toonde de oertijd van de Duitse
spoorwegen.
Link: https://youtu.be/I4sY1FfJruI

100 jaar Lötschbergbahn.
Op 7 en 8 september 2013 werd op de
zuidelijke tak van de Lötschbergspoorlijn 100
jaar B.L.S. (Bern-Lötschberg-Simplon) gevierd.
Wij gaan van Goppenstein naar Brig en zien
historische en nieuwe treinen in dienst en bij
de materieelshows langs de lijn.
link:

https://youtu.be/endeGwIa59U

70 jaar Bevrijding - deel 1.
Zonder Corona zou in 2020 op het spoor
vast ook aandacht zijn besteed aan 75
jaar Bevrijding. Daarom kijken wij nu maar
hoe in 2015 de bevrijding van 70 jaar
eerder werd herdacht bij museumlijnen. In
deze eerste aflevering van een drieluik,
zien wij dat bij het ‘Stoomfestival’ van het
Stoom Centrum Maldegem in Vlaanderen.
Link: https://youtu.be/XHti2O_tWiY

125 jaar elektrische tram in Halle.
Als eerste stad in Duitsland begon in Halle an
der Saale op 24 april 1891 de elektrische
exploitatie van een trambedrijf met bovenleiding.
Op 17 april 2016 werd het 125 jarig jubileum
gevierd met een parade door de stad van trams
met bouwjaren van 1894 tot 2013.
Link: https://youtu.be/MoIBn6Db--s

Terugkeer van de tram in Denemarken.
Na het opheffen van het trambedrijf in de
hoofdstad Kopenhagen, in april 1972,
kende Denemarken alleen nog maar
tramexploitatie in het trammuseum van
Skjoldenæsholm. De ingebruikname van
Letbane Aarhus, in 2017, bracht na 45
jaar de tram weer terug in dat land.
Link: https://youtu.be/fDfaX5vz57g

Seizoen 2021-2022.

Nederland:
Spoors allerlei in Oost-Nederland.
Verslag van het Evenementenweekeinde bij
het Industrieel Smalspoor Museum in Erica
(26/27-08-2006). Aansluitend bezoeken wij in
Overijssel het Rijssens Leemspoor.
Op 30-09-2006 bracht ‘100 jaar spoorlijn
Almelo-Mariënberg’, naast ConnexxionWadlopers, ook een SSN-treinstam met
stoomlocs series 01 en 23 op de baan.
Link: https://youtu.be/mvmOqQuVzKw

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam,
Brussel.
Nieuws uit 2006 uit deze 4 steden, met
onder meer: omleidingen bij GVB; de start
(met hindernissen) van RandstadRail met
HTM-tram en RET-metro; door
hervorming van het Brusselse tramnet
veroorzaakte lijnwijzigingen.
Link:

https://youtu.be/O9AFRlSM4wg

GVB Actueel 2007.
Een versneld einde van de tijdelijke trambaan
op het Rokin; Metroverkeer tussen RAI en
Station Zuid enkelsporig voor bouw van de
Noord/Zuid- metrolijn; Koninginnedag met
opnieuw tramlijnen in de 70-serie;
Vorderingen bij de bouw van de
N/Z-metrolijn in het voorjaar;
Tramomleidingen in verband met de
Marathon van Amsterdam.
Link: https://youtu.be/LZY0xCzwnqA
GVB rail perikelen in april 2008.
Het GVB moest diverse aanpassingen
realiseren. Op het Stationsplein zorgde de
metrobouw voor nieuwe tramsporen. Een
tijdelijke tramlijn 20 ontstond na een
metro-ontsporing. Een stremming in het
Centrum bracht lijnen naar ongebruikelijke
routes. Werk aan de Wiegbrug
noodzaakte tot routewijzigingen voor de
lijnen 12, 13 en 14.
Link: https://youtu.be/3VuJBBjSIMU

Spoor historie in 2014.
Bezoek aan het Spoorwegmuseum in Utrecht
en de jaarlijkse rit van de vrienden daarvan;
Rheingoldtrein bezoekt Nederland; Bello weer
even terug in Bergen; Blokkendoostrein ritten
van Haarlem naar het 125-jarige Centraal
Station van onze hoofdstad; NTM 100 in
dienst bij MSHM.
Link: https://youtu.be/IJs1Skr3zQ0
NS Harmonie Orkest –
125 jaar Amsterdam Centraal Station.
Een kwartiertje nu eens geen treinen,
maar wel spoorgerelateerde
beelden+klanken, namelijk van het NS
Harmonie Orkest dat op 15 oktober 2014
concerteerde in de monumentale
Cuypershal van het jubilerende Centraal
Station in Amsterdam.
Link: https://youtu.be/bKXKOQ62tEU

Noord-Nederlandse Nieuwtjes.
In deze digitale fotopresentatie bekijken wij
veranderingen bij de spoorwegen in de
Nederlandse provincies Groningen, Friesland
en Drenthe in de periode 2018 - 2021.
Wij bezoeken daarbij de stations Assen,
Groningen en Leeuwarden.
Link: https://youtu.be/Vfv8IuYos2c

Buitenland:
2 nieuwe tramtrajecten in Karlsruhe.
Op 27 mei 2006 werd het stadsnet van
het Duitse Karlsruhe uitgebreid met een
3,1 km lang nieuw tramtraject naar
Neureut-Heide dat door lijn 3 wordt
bereden. Op 24 juni 2006 werd een 4,5
km lange verlenging van lijn S2 van
Blankenloch Nord via Friedrichstal naar
Spöck officieel geopend, waarbij ook veel
museummaterieel aanwezig was.
Link:

https://youtu.be/ZY3gzWtvBRk

Van Osnabrück via Kassel naar de Harz.
Het 3e Osnabrücker Dampflokfest bracht op
03-09-2006 vele stoomlocs en
dieselvoertuigen bijeen. Het nieuwe
meersysteem Stadtbahnnet RegioTram Kassel
zet sinds 2005 nieuwe RegioCitadissen in.
Vanaf 25-06-2006 berijden de Harzer
Schmalspur Bahnen ook de voormalige
normaalspoorlijn Gernrode-Quedlinburg.
Link: https://youtu.be/vPK2UnfyIY4
Berlijn en Potsdam in 2006.
Berlijn, na de Duitse eenwording weer
hoofdstad van Duitsland, was in 2006
volop in ontwikkeling. Wij zien tram, UBahn en het nieuwe grote Hauptbahnhof.
Open Huis op 9 september 2006 in de
remise van trambedrijf ViP in Potsdam
bracht ook historische trams op de baan.
Link: https://youtu.be/HjOVKy8DQVE

Shibanxi smalspoorlijn in China.
Terwijl de stoomtractie in China overal is
verdwenen, is deze nog altijd aanwezig voor de
personendiensten op de ‘Shibanxi smalspoorlijn’,
naast het elektrische kolenvervoer. De reguliere
personentreinen worden aangevuld met extra
diensten voor regelmatig bezoekende toeristen.
Sfeervolle opnames uit maart 2013.
Link: https://youtu.be/Cc9mGXhv-fs

10 jaar Tram Museum Zürich.
Op zondag 21 mei 2017 werd in het
Zwitserse Zürich een Tramkorso
georganiseerd ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van de Trammuseum
Vereniging en het 10-jarig bestaan van
het Trammuseum Burgwies.
Link: https://youtu.be/KMlYG8I50XI

Smalspoor in Sachsen – 1.
Vanuit Mügeln in het Duitse Sachsen voert
de Döllnitzbahn scholierendiensten en
toeristische ritten met stoom- en
dieseltractie uit over resten van een eens
groot smalspoornet van de Deutsche
Reichsbahn. Tussen 2007 en 2017 reizen
wij naar Oschatz, Glossen en Kemlitz.
Link:

https://youtu.be/YO0yQKOlN4E

Railjournaals.
Railjournaal 2012.
In chronologische volgorde komen zo’n
100 railactualiteiten in beeld uit de periode
1 december 2011 t/m 31 december 2012,
uit Nederland en 12 andere Europese
landen, te weten: België, Duitsland,
Frankrijk, Finland, Hongarije, Letland,
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië,
Tsjechië en Zwitserland.
Kijk wat er in 10 jaar al veranderde.

Links: https://youtu.be/E52tz2sea_M

RJ2012 deel A-1:

https://youtu.be/1u3YK6JNyHE

RJ2012 deel A-2

https://youtu.be/9JYgSJIEFL0

RJ2012 deel A-3

https://youtu.be/HtxLReJxLcw

RJ2012 deel A-4

https://youtu.be/l2V_dqLmsKE

RJ2012 deel B-1

https://youtu.be/8f_6SHTycgg

RJ2012 deel B-2

https://youtu.be/FlsP67M37t4

RJ2012 deel B-3

https://youtu.be/4JZHRFoOQjA

RJ2012 deel B-4

Railjournaal 2019 – deel 2.
De 2e helft van de lange versie van het
gefilmde jaaroverzicht 2019 van het RTAJournaalteam, met actualiteiten uit Nederland
en 6 andere Europese landen, uit de periode
2 juni 2019 t/m 31 december 2019, die
eigenlijk op 23 april 2020 in het Railtheater
Amsterdam had zullen worden gepresenteerd,
kunt u nu geknipt in 10 deeltjes digitaal
bekijken via de volgende links:
https://youtu.be/UR1KKyigzvU

RJ2019 deel 2-01;

https://youtu.be/T2ZAPy07NkE RJ2019 deel 2-02;
https://youtu.be/nq-bOexrChg

RJ2019 deel 2-03;

https://youtu.be/-0zUMjdD7zQ

RJ2019 deel 2-04;

https://youtu.be/7_I8iva2RM4

RJ2019 deel 2-05;

https://youtu.be/8B-SCachR24

RJ2019 deel 2-06;

https://youtu.be/o76ls02ZDR8

RJ2019 deel 2-07;

https://youtu.be/xRX21A4HUt4

RJ2019 deel 2-08;

https://youtu.be/jhKbjjTXIy4

RJ2019 deel 2-09;

https://youtu.be/T04VcCD5tLs

RJ2019 deel 2-10.
Railjournaal 2020/21.
In dit door corona gecombineerde
jaaroverzicht over 2020 en 2021 komen in
chronologische volgorde ruim 100
railactualiteiten in beeld. Deze maal
relatief veel beelden uit eigen land, vooral
ook tramnieuws uit Amsterdam en Utrecht,
maar ondanks de coronabeperkingen toch
ook nog railnieuwtjes uit België, Duitsland,
Italië, Polen en Roemenië.

Links:
https://youtu.be/RiCfCCuQQUE RJ2020/21 deel 1.01;
https://youtu.be/CLNjTbN0nxo

RJ2020/21 deel 1.02;

https://youtu.be/a1-dM3K8c-o

RJ2020/21 deel 1.03;

https://youtu.be/zC5CgFjyTek

RJ2020/21 deel 1.04;

https://youtu.be/iFCOl9wJyKU

RJ2020/21 deel 1.05;

https://youtu.be/P2q8nCINapA

RJ2020/21 deel 1.06;

https://youtu.be/qEdSs0y6F8Y

RJ2020/21 deel 2.01;

https://youtu.be/cyqtBJVV64E

RJ2020/21 deel 2.02;

https://youtu.be/tjroo3oQXEE

RJ2020/21 deel 2.03;

https://youtu.be/i9n_I3BO5zk

RJ2020/21 deel 2.04;

https://youtu.be/9cZCYtYTiX8

RJ2020/21 deel 2.05;

https://youtu.be/oe6g7-aqC0M

RJ2020/21 deel 2.06.

