
En	wie	heeft	er	nog	oude	broodtrommels	en
thermoskannen?
Wie	kan	daar	mee	helpen?
Laat	het	weten	aan	:
Tuur	Verdonck	(t.verdonck@spoorwegmuseum.nl)
Tel.	030-2306241
Ook	als	je	bijvoorbeeld	een	gouden	tip	hebt.	Bij
voorbaat	dank!

Wie	 kan	 ons	 helpen	 bij	 het	 terugvinden	 van	 twee
blauwe,	zogenaamde	“nachtlampen”?	Of,	wie	kan	ons
helpen	aan	dé	tip	waar	die	te	vinden	zijn?
Bij	 het	 in	 de	 oorspronkelijke	 staat	 terugbrengen	 van
het	 rijtuig,	 is	 het	 een	 grote	 wens	 de	 thans
ontbrekende	lampen	weer	aan	te	brengen.	Ze	werden
gebruikt	als	nachtverlichting	om	de	 reiziger	 toch	met
enig	 schijnsel	 in	 de	 kleine	 uurtjes	 een	 orientatie	 te
geven.	 Het	 zijn	 blauwe	 glazen	 “potjes”	 gevat	 in	 een

omhuizing,	waarvan	de	ring	kan	worden	omgeklapt	om	de	gloeilamp	te	verwisselen.
Wie	 heeft	 zoiets	 op	 zolder	 of	 ergens	 in	 gebruik	 en	 wil	 dit	 afstaan?	 Graag	 een
berichtje	naar	onze	secretaris.	Alvast	zéér	hartelijk	dank!

Da	will	ich	hin	
Enige	tijd	geleden	was	het	Duitse	reisprogramma	‘Da
will	 ich	hin’	 op	bezoek	 in	het	Spoorwegmuseum.	Het
Spoorwegmuseum	 komt	 uitgebreid	 aan	 bod	 in	 de
aflevering	over	Utrecht	als	toeristische	bestemming:

https://www.youtube.com/watch?
v=vPdPF8aUnfY&feature=youtu.be

Het	 item	 over	 het	 Spoorwegmuseum	 begint	 op	 tijdcode	 8:45	 tot	 13:00.	 Het
programma	is	ook	uitgezonden	op	de	Duitse	televie	(SWR).
Wellicht	een	aanleiding	om	ook	eens	een	gehele	dag	in	Utrecht	te	plannen	voor	de
komende	zomer.

Omdat	 er	 waarschijnlijk	 meerdere
belangstellenden	 zullen	 zijn,	 zal	 het
“nummerbord”	 worden	 verloot.	 Maak
uw	belangstellig	uiterlijk	op	30	januari
2020	 kenbaar	 aan	 de	 secretaris	 via
secretaris@vriendennsm.nl.	 Op	 de
laatste	 dag	 van	 deze	 maand	 zal	 de
verloting	 worden	 gehouden;	 de
winnaar	 zal	 in	 de	 volgende	 editie	 van
de	 VriendenDienst-digitaal	 worden
bekend	gemaakt.

Het	raadsel	
De	oplossing	van	december	2019:
Dit	 is	 een	 object	 dat	 staat	 bij	 de	 ingang	 van	 “de
Vuurproef”.	Een	object	dat	 je	niet	zo	zou	verwachten
in	 een	 Spoorwegmuseum.	 Het	 is	 een	 Jukebox,	maar
het	 is	 hoofdzakelijk	 de	omkasting	van	 zo’n	 apparaat.
Zonder	 grammofoonplaten.	 Erin	 gemonteerd	 is	 een
oud	TV-apparaat	waarop	 interessante	 filmstukjes	van
en	 over	 het	 spoorwegwezen	 worden	 vertoond.

Werkelijk	interessant	en	aantrekkelijk	voor	de	rij	wachtende	bezoekers.

Hieronder	het	nieuwe	raadsel:

Facebook Website
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Een	nieuw	(jubileum!)	jaar
De	 redactie	 van	 de	 Vrienden	 Dienst-digitaal,wenst	 u	 allen	 een	 gezond	 en
voorspoedig	 2020.	 In	 dit	 nieuwe	 jaar	 zullen	 wij	 uitgebreid	 stilstaan	 bij	 het
heugelijke	feit	dat	onze	vereniging	een	halve	eeuw	jong	is.	In	komende	edities	van
de	 VriendenDienst-digitaal,	 de	 website	 en	 onze	 Facebook	 pagina	 leest	 u	 hier	 te
zijner	tijd	meer	over.

Bij	de	nieuwe	kopfoto	voor	2020
Deze	foto	is	gemaakt	op	17	januari	2008	door	Peter	van	der	Vlist.	Er	was	niet	een
speciale	gelegenheid.	Zo	stond	het	materieel	in	die	tijd	opgesteld.	Links	de	Nestor,
in	het	midden	de	 ‘oude	dame’	 zelf	 (de	3737)	 en	 rechts	de	326.	De	 locomotieven
staan	niet	meer	op	deze	plaats,	maar	dat	had	u	vast	al	begrepen….
De	 Nestor	 stond	 in	 november	 vorg	 jaar	 al	 weer	 55	 jaar	 in	 het	 Museum.	 De	 loc
(overigens	met	het	oorspronkelijke	nummer	1010	!)	heeft	een	indrukwekkend	leven
gehad,	 is	 indertijd	 dankzij	 bemiddeling	 van	 de	 NVBS	 bewaard	 gebleven	 voor	 het
Spoorwegmuseum	en	met	veel	zorg	gerestaureerd.

Afscheidsrit	Dubbeldekker	Materieel	eerste
generatie

Op	 15	 december	 2019	 nam	 de	 NS
afscheid	van	haar	eerste	dubbeldekker,
de	 DDM-1.	 In	 een	 speciaal	 daarvoor
georganiseerde	 afscheidsrit	 werd	 in
samenwerking	met	 de	 NVBS	 een	 deel
van	 haar	 voormalig	 werkterrein
bereden.	 De	 rit	 startte	 in	 Amersfoort
waarna	 er	 via	 Amsterdam,	 Alkmaar,
Haarlem,	Zandvoort,	opnieuw	Haarlem
en	vervolgens	Amsterdam	via	Lelystad
en	Zwolle	 terug	naar	Amersfoort	werd
gereden.	(Foto's:	Martijn	Bijvoet)

De	 NS	 gaf	 de	 Vrienden	 de	 gelegenheid	 mee	 te	 rijden	 op	 deze	 bijzondere	 rit.
Gekozen	werd	voor	samenstelling	7208	met	als	trekkende-	en	duwende	kracht	eloc
1768.	Reden	hiervoor	is	dat	de	Bvk	van	dit	“treinstel”	reeds	in	het	bezit	is	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.
Het	 werd	 een	 zeer	 geslaagde	 rit	 waarbij	 de	 500	 meereizende	 fans	 werden
getrakteerd	op	mooie	fotostops	en	een	heuse	line-up	met	de	iets	jongere	broer	van
dit	materieel	de	DDAR,	in	Zwolle.

Komende	evenementen	in	het	Spoorweg-
museum

22	februari	t/m	1	maart	2020:			Leukste	reisje	van	Nederland
13	t/m	15	maart	2020:													Modeltrein	Expo	OntraXS!

Zie	www.spoorwegmuseum.nl

Cartoon:	Hans	Proper.

Oproep	voor	spulletjes	uit	de	jaren	’60	en
‘70

Voor	de	over	enige	tijd	te	openen	tentoonstelling	“Tosti’s,	Truffels	&	Treinen”	is	het
Spoorwegmuseum	 op	 zoek	 naar	 oude	 bierkratjes,	 bierflesjes,	 frisdrankkratjes,
frisdrankflesjes,	kratjes	en	flesjes	uit	de	jaren	60/70…	dit	soort	dingen	dus:

Restauratie	Plan	D-restauratierijtuig

Deze	 foto	 laat	 duidelijk	 zien	 hoe	 ‘ons’	 rijtuig	 er	 uit	 zag	 voor	 aanvang	 van	 de
restauratie,	dus	voor	het	voorbereiden	van	het	stralen	van	de	rijtuigbak.	Er	wordt
hard	aan	gewerkt.	Zodra	er	nieuwe	beelden	beschikbaar	zijn	wordt	u	door	ons	op
de	hoogte	gehouden.	Zowel	hier	als	op	de	website.
(Foto:	Rolf	van	Gent)

Oproep	voor	blauwe	nachtlampen

Terugblik	2019
Uit	 een	 presentatie	 van	 het	 Management	 Team	 voor	 de	 staf	 van	 het
Spoorwegmuseum,	midden	december	2019,	ontlenen	we	de	volgende	details:

‘We	 kijken	 terug	 op	 mooie	 momenten.	 De	 tentoonstelling	 “Tienertoer”	 die
hoogstpersoonlijk	 door	 burgemeester	 Jan	 van	 Zanen	 geopend	 is.	 De	 permanente
expositie	‘Kinderen	van	Versteeg’	over	de	spoorwegstaking	in	1944.	De	komst	van
de	mysterieuze	 schuilhut	 uit	 Hilversum	 en	 de	 schenking	 van	 de	 Kameel	 aan	 het
Spoorwegmuseum.	 Maar	 ook	 onze	 vaste	 evenementen	 zoals	 “Het	 Leukste	 Reisje
van	 Nederland”,	 Modeltrein	 Expo	 On	 traXS!,	 Dagje	 uit	 met	 Thomas,	 Techlab	 XL,
Chuggington	doe-dagen	en	Winter	Station.	We	deden	het!	Ook	hadden	we	dit	jaar
een	 indrukwekkende	dag	 toen	de	uitvaartplechtigheid	van	één	van	de	slachtoffers
van	de	 tramaanslag	 in	 ons	museum	plaatsvond.	We	waren	die	 dag	gesloten	 voor
onze	bezoekers.
Het	jaar	2019	is	ook	het	jaar	van	de	strategie.	We	hebben	de	tijd	gebruikt	om	de
koers	 van	 het	 museum	 uit	 te	 stippelen	 en	 de	 komende	 jaren	 gaan	 we	 onze
schouders	 eronder	 zetten.	 Prachtige	 kansen	 voor	 ons	 allemaal:	 een	 nieuwe
speeltuin,	 herinrichting	 van	 Wereld	 2	 en	 veel	 aandacht	 voor	 onze	 erfgoedfunctie
waarbij	de	collectie	in	de	hoofdrol	zal	staan.	In	2020	zal	de	tentoonstelling	“Tosti’s
Truffels	en	Treinen”	worden	geopend.
De	zakelijke	markt	draait	op	volle	toeren	met	ook	alweer	hele	mooie	boekingen	in
2020.	Onze	 vrijwilligersorganisatie	 bestond	dit	 jaar	 alweer	30	 jaar,	 iets	 dat	wordt
afgesloten	 op	 27	 december	 als	 we	 de	 jaarlijkse	 oliebollenmiddag	 hebben.	 De
Vereniging	 Vrienden	 van	 het	 Spoorwegmuseum	 viert	 in	 2020	 het	 vijftigjarig
jubileum.
Ik	realiseer	me	dat	het	onmogelijk	is	om	compleet	te	zijn.	We	hebben	een	druk	jaar
achter	de	rug	en	als	de	voortekenen	ons	niet	bedriegen	gaan	we	dit	jaar	afsluiten
met	een	 fantastisch	bezoekersaantal	 van	420.000.	De	 laatste	weken	van	het	 jaar
zijn	mooi	 en	natuurlijk	ook	weer	druk.	Vooral	 iedereen	die	 in	de	komende	weken
gaat	 werken:	 heel	 veel	 plezier,	 geniet	 en	 lach!	 Ga	 je	 er	 even	 tussenuit:	 fijne
vakantie	en	je	hebt	het	verdiend!	Dank	jullie	wel	voor	al	jullie	positieve	energie	en
betrokkenheid.
Voor	nu	wil	 ik	 jullie	namens	het	MT	allen	hele	 fijne	Kerstdagen	toewensen	en	een
goede	start	in	2020!

Peter-Paul	de	Winter,
Nicole	Kuppens,
Hanneke	Lenkens,
Nicole	Witjes.

Einde	2019	en	begin	2020
Winter	Station	(de	schaatsbaan)	in	het
Spoorwegmuseum	was	weer	een	groot
succes.	 Meer	 dan	 73.000	 bezoekers
kwamen	 in	 de	 Kerstvakantie	 naar	 het
Spoorwegmuseum.	Dit	is	wederom	een
bezoekersrecord!	 Het	 was	 qua
bezoekersaantallen	 in	 het	 algemeen
een	 goed	 jaar	 voor	 het
Spoorwegmuseum.	Gedurende	het	jaar
2019	 bezochten	 431.396	 bezoekers
het	 Spoorwegmuseum.	 Dit	 is	 een
stijging	van	ruim	8%	ten	opzichte	van
2018	 toen	 de	 teller	 bleef	 staan	 op
398.946	 bezoekers.	 Dit	 betekent	 dat
2019	de	boeken	in	gaat	als	het	tweede
beste	 jaar	 ooit.	 Alleen	 2017	 komt	 er
bovenuit	 met	 444.000	 bezoekers.	 In
2016	waren	er		424.000	bezoekers.
En	waar	 de	 schaatsbaan	was,	 worden
rijtuigen	 en	 locs	 teruggeplaatst	 en
komen	 wij	 nu	 weer	 aan,	 bij	 wat	 een
bezoeker	 van	 het	 Spoorwegmuseum
kan	 verwachten.	 Er	 gaat	 wel	 een
aantal	dingen	veranderen:

er	 komen	 meer	 rijtuigen	 in	 Wereld	 4
binnen	 te	 staan.	 Achter	 eloc	 1201
komt	 het	 bijpassende	 turquoise	 AB
rijtuig	 Plan	 D	 te	 	 staan.	 Ook	 de
Ontdekwagen	komt	weer	terug	aan	het
perron,	met	daarin	het	rangeerspel	en
een	 (nieuwe)	 filmvertoning.	 Bij	 de
glazen	 wand	 komen	 twee	 “sikjes”	 te
staan.	Op	die	manier	geeft	de	hal	een
wat	 vollere	 indruk.	 Aan	 het
buitenperron	gaat	het	postrijtuig	weer
open,	er	tegenover	komt	de	Kameel	te
staan.	 Ook	 goed	 nieuws	 inzake	 de
Sprinterkop,	begin	februari	wordt	deze
weer	 teruggeplaatst	 in	 het	 museum
langs	de	wand	van	Wereld	2.	Hij	staat
dan	 op	 een	 draaistel	 waardoor
verplaatsen	 bij	 evenementen
eenvoudiger	 is.	 De	 simulator	 zal	 het
dan	nog	niet	direct	doen.	Omdat	hij	zo
lang	 buiten	 heeft	 gestaan	 moet	 hij
even	 acclimatiseren,	 de	 Technische
Dienst	gaat	er	daarna	zo	snel	mogelijk
mee	aan	de	gang.

De	contributie	voor	2020
Graag	 vragen	wij	 uw	aandacht	 voor	 de	 contributie	 voor	 het	 nieuwe	 jaar,	 u	 las	 er
meer	 over	 in	 de	 nieuwjaarsbrief	 van	 de	 penningmeester.	 Wij	 stellen	 het	 zeer	 op
prijs	 wanneer	 u	 uw	 contributie	 tijdig	 voldoet.	 Ook	 dit	 jaar	 gebruiken	 wij	 uw
financiële	bijdragen	weer	voor	enkele	mooie	projecten	in	ons	prachtige	museum.
Overmaken	 kan	 op	 tal	 van	 manieren:	 zowel	 “traditioneel”	 als	 geheel	 eigentijds:
maak	uw	bijdrage	over	via	de	betaallink	op	de	website	en	ervaar	hoe	eenvoudig	dat
is!

Een	bijzondere	verloting	door	onze	secretaris
Onderstaand	 een	 foto	 van	 een	 stuk	metaal	 met	 daarop	 geschilderd	 het	 nummer
“1004”.	Daar	weer	onder	een	foto	van	eloc	1004	waarop	zichtbaar	is	dat	boven	de
bufferbalk	het	locnummer	was	aangebracht.	Onze	secretaris,	Peter	van	der	Vlist,	is
in	 het	 bezit	 van	 dit	 kleinood	 en	 stelt	 het	 ter	 beschikking	 van	 één	 van	 de	 vele
verzamelaars	die	er	zijn	onder	de	leden	van	onze	vereniging.

Waar	is	deze	bronzen	plaat	te	bewonderen??

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.

mailto:t.verdonck@spoorwegmuseum.nl
https://vriendennsm.nl/images/Plan_D/AvdD-2009---P1030973.jpg
mailto:secretaris@vriendennsm.nl
https://www.youtube.com/watch?v=vPdPF8aUnfY&feature=youtu.be
mailto:secretaris@vriendennsm.nl
https://www.facebook.com/vriendennsm/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/vriendennsm/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.vriendennsm.nl/
https://www.vriendennsm.nl/
https://vrienden-van-het-spoorwegmuseum.email-provider.nl/web/yxv3attknm/0gynjjsjjt
https://vriendennsm.nl/images/Diversen/VD-dig-2020.jpg
https://vriendennsm.nl/images/Olifant-DDM/Afscheid-DDM1/IMG_2985.jpg
https://vriendennsm.nl/images/Olifant-DDM/Afscheid-DDM1/IMG_2900.jpg
https://vriendennsm.nl/images/Olifant-DDM/Afscheid-DDM1/IMG_3082.jpg
https://www.spoorwegmuseum.nl/
https://vriendennsm.nl/images/treinhumor/Cartoon-landing-Sprinter.jpg
https://vriendennsm.nl/images/Plan_D/20191121_142144.jpg
https://vriendennsm.nl/activiteiten
https://www.contributie.vriendennsm.nl/
mailto:redactie@vriendennsm.nl
mailto:editor@vriendennsm.nl
http://www.vriendennsm.nl/
http://www.spoorwegmuseum.nl/
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://vrienden-van-het-spoorwegmuseum.email-provider.nl/unsubscribe/yxv3attknm/0gynjjsjjt
https://vrienden-van-het-spoorwegmuseum.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=yxv3attknm&l=__________&m=__________
mailto:redactie@vriendennsm.nl
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-yxv3attknm-0gynjjsjjt

