RAILTHEATER
AMSTERDAM
programma
seizoen
2018-2019

september-december 2018

Tijdelijke locatie Railtheater Amsterdam : Thomas van Aquinostraat 2.
Aanvangstijdstip:
20.00 uur.
Zaal open:
19.40 uur.
Toegangsprijs:
€ 4,50 per persoon.

Per openbaar vervoer bereikbaar met:
tramlijn 7 :
eindhalte Slotermeer
loopafstand 500 meter
(vanaf de eindlus eerst iets verder naar het zuiden doorlopen
en dan via de oversteekplaats doorsteken naar de Platostraat)
tramlijn 13 :
halte Burgemeester van Leeuwenlaan
loopafstand 550 meter
buslijn 69 :
halte Confuciusplein
loopafstand 300 meter
Treinreizigers vinden bij station Amsterdam-Sloterdijk buslijn 69.
In de buurt rondom de school kan gratis geparkeerd worden.
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RAILTHEATER AMSTERDAM.

BELANGRIJKE INFORMATIE!!

Een terugblik op het afgelopen seizoen toont een zodanig grote daling van de
bezoekersaantallen en dus ook de entreegelden, onze enige inkomstenbron, dat de
continuïteit van onze activiteiten in gevaar dreigt te komen. Wij willen de belangstellenden die nog altijd onze avonden regelmatig bezoeken niet teleurstellen door te
stoppen of de toegangsprijs aanzienlijk te verhogen, maar zijn wel genoodzaakt om
fors te bezuinigen. De kosten voor drukwerk van onze programma’s en de alsmaar
stijgende portokosten vormen een van de grootste kostenposten bij de exploitatie.
Wij gaan onze voorstellingen daarom niet langer in gedrukte vorm aankondigen
maar uitsluitend digitaal. Vrijwel iedereen heeft inmiddels toegang tot het internet,
zodat wij onze activiteiten aan u bekend kunnen blijven maken via dat medium.
Wilt u ons daarom uw e-mailadres toezenden via railtheater@hetnet.nl.
Mocht u echt op geen enkele wijze toegang hebben tot het internet, ook niet via
buurthuis, bibliotheek of familie, laat ons dat dan uiterlijk 1 november a.s. weten via
ons postadres R.T.A., Postbus 1215, 1000 BE Amsterdam, of bij de receptie als u
het Railtheater in september/oktober bezoekt. Hopelijk kunnen wij toch nog een
mogelijkheid vinden om u te informeren. Wij willen niemand missen, ook u niet.

Omdat niet kan worden gegarandeerd dat de Slootermeerschool bij het begin van
ons 49e seizoen al gereed is voor onze activiteiten, gaat het R.T.A. ook gedurende
het najaar van 2018 nog op de tijdelijke locatie, SBO De Kans, Thomas van
Aquinostraat 2, Amsterdam door met de bevordering van de belangstelling voor het
railvervoer, door het op regelmatige tijden verzorgen van audio-visuele producties
voor spoor- en tram-belangstellenden. Als u wilt dat wij door blijven gaan met onze
activiteiten, laat dat dan blijken door de komende maanden (weer) regelmatig te
komen kijken naar de voorstellingen in het RAILTHEATER AMSTERDAM.

ONZE VOORPAGINA.
De opening van de Noord/Zuid metrolijn veroorzaakte in 2018 een drastische
wijziging van het OV-net in Amsterdam. Plannen voor woningbouw brachten het
voortbestaan van de Elektrische Museumtramlijn en de historische tramcollectie in
gevaar. Op 13 december tonen wij hoe metro en EMA-lijn begonnen in de jaren ’70.
*******************************************************

VARIA VIJFLUIK.
donderdag Natuur, treinen en trams vormen de ingrediënten van deze gevarieerde
digitale diapresentatie door Bert van der Kruk.
20
september Winterperikelen. Sneeuw zorgt meestal voor een hoop ellende bij alles
wat op rails rijdt. Winterse beelden uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk
en Zwitserland van gemiddeld 30 jaar geleden, laten zien onder wat voor omstandigheden de bedrijven proberen de dienst toch zo goed mogelijk uit te voeren. Een
hoofdrol is hierbij weggelegd voor de Rhätische Bahn.
Met de NVBS naar Egypte. In 1978 maakte een groep NVBS-ers één van de
eerste verre reizen buiten Europa. Naast het bezichtigen van de bekende oudheidkundige bezienswaardigheden in Gizeh en Luxor ging de belangstelling vooral uit
naar de trambedrijven in Alexandrië met dubbeldekstrams op de Ramlehlijnen en
Caïro waar Belgische trams uit 1926 nog over het in desolate toestand verkerende
lijnennet reden.
De Gotthard. De Gotthard spoorlijn die op spectaculaire wijze middels vele keertunnels en kunstwerken is aangelegd om op 1150 meter hoogte onder de Gotthard
door te rijden, mag zeker tot één van de meest aansprekende bergspoorlijnen van
Europa worden gerekend. Met de ingebruikname van de nieuwe tunnel in 2016 is na
134 jaar die glorietijd voorbij. Vanavond maken we nog een keer de reis over het
oude tracé naar Bellinzona.
Afscheid van de Spessartrampe. Eén van de bekendste hellingrijke spoorlijnen in
Duitsland was die tussen Aschaffenburg en Gemünden waar, tussen de plaatsjes
Laufach en Heigenbrücken, een pittige klim de inzet en versterking van 1 of 2
opdruklokken noodzakelijk maakte om zware goederentreinen te helpen dit natuurlijke obstakel te overwinnen. Door de aanleg van een nieuw spoorgedeelte met tunnels
kwam na 163 jaar een einde aan dit opdrukbedrijf.

Ja, zo’n reisje langs de Rijn. Het landschappelijk fraaie Rijndal tussen Keulen en
Rüdesheim met de vele kastelen en historische
dorps- en stadskernen is ook voor de spoorweghobbyïst een geliefd reisdoel om het drukke treinverkeer op de spoorlijnen, die op de beide oevers
het kronkelige verloop van de rivier volgen, te fotograferen.
Een impressie van het gevarieerde reizigers- en
goederenvervoer waar naast de DB vele particuliere
vervoerders actief zijn.

UIT AAD DE WOLF’S RTV-FILMARCHIEF.
donderdag Gedigitaliseerde films uit deze collectie tonen vanavond afwisselende
historische opnamen uit de periode 1957/1976.
27
september Freie Fahrt durch Österreich-3. De elektrische tramlijnen van Stern &
Hafferl, de Schafbergbahn en de Pöstlingbergbahn bij Linz (1966);
Op smalspoor door de D.D.R. Smalspoor in de Harz en op de Prignitzer Kreiskleinbahnen (1968);
Trammagazine-2. Trams in Duitsland en Oostenrijk: Graz, Rees-Wesel, München,
Koblenz, Innsbruck en Baden (1966/67);
Railjournaal 1957-58. HTM Wassenaar, NZH Waterland, RTM naar Voorne-Putten,
NS elektrisch- en diesel vervoer, TEE, NZH lokaaldienst Voorburg;
Amsterdam van spits tot spitsuur. Onze hoofdstad en zijn trambedrijf. Deze film
toont een zeer afwisselend beeld uit de jaren 1965/1970;
D.B.-stoomtractie in N.W. Duitsland. Bezoek aan het locdepot Emden en de
stations Leer en Oldenburg (1965);
Wereld op Rails 1976. NS oude kleuren en nieuwe huisstijl, Stern & Hafferl
stadstram Gmunden, tram Esslingen-Nellingen-Denkendorf, afscheid DB-stoom,
oude elocs bij ÖBB, VSM stoom, trams bij RET en in Bielefeld, STERN-rondrit bij
HTM, Stichting Stoomtrein Tilburg-Turnhout, museumtrams in Wenen.
Presentatie: Railtheater Amsterdam.

VAN BOSPORUS NAAR RODE ZEE.
donderdag In oktober 2008 maakte een groep van 42 railbelangstellenden een reis
naar Turkije, Syrië en Jordanië. Vanavond kunt u een digitaal reisver11
oktober slag zien aan de hand van de uitgebreide door John Tapking gemaakte
film en door Ron Couvée gemaakte foto’s.
Wij beginnen in Istanbul met de Aya Sofia, Blauwe Moskee, Topkapi-paleis en de
Bazaar en verplaatsen ons daar per tram, metro en de funiculaire.

Met de veerboot maken we de oversteek naar het door de Duitsers in 1913 gebouwde treinstation Haydarpasa aan de Aziatische kant. Via Eskiçehir en Ankara reizen
we naar Adana, vlakbij de grens met Syrië.
In Syrië bezoeken we Aleppo met zijn beroemde Citadel en Souq, de havenstad
Latakia en de hoofdstad Damascus. Van Aleppo naar Damascus reizen we in een
modern Koreaans treinstel. De werkplaats Cadem is
een Walhalla voor de stoomliefhebber. Hier begint
onze reis over de beroemde Hedjaz-spoorlijn, die
ons via Amman naar Qatrana in het zuiden van
Jordanië brengt.
Het is treurig, dat veel van de getoonde beelden van
de Syrische steden in deze vorm verleden tijd zijn
door de enorme verwoestingen gedurende vele
jaren burgeroorlog.

SPOORWEGWERKEN IN ZWITSERLAND.
donderdag Van alle grote spoorwegwerken in Zwitserland is de aanleg van de
Flachbahn met daarin de in 2016 geopende 57 km lange Gotthardtunnel
18
oktober het meest tot de verbeelding sprekend. Maar in de laatste decennia zijn
meerdere belangrijke tunnels gegraven, zoals de Furka-basistunnel, de
Vereinatunnel naar het Engadin en de Lötschberg-basistunnel. Vanavond brengt
presentator René Platjouw foto’s en tekeningen hiervan digitaal in beeld.
Bij de Rhätische Bahn worden tal van tunnels gesaneerd volgens een nieuw ontwikkelde methode, de
zogenaamde “Normalbauweise”. Menig viaduct in
Graubünden heeft al groot onderhoud gekregen,
waarbij onder de viaducten een soort badkuip werd
gebouwd, zodat treinen gewoon konden doorrijden.
De presentatie is niet alleen een opsomming van
techniek, maar toont ook volop de fraaie treinen in
het indrukwekkende bergland.

STRASSENBAHNEN IM WIRTSCHAFTSWUNDERLAND.
donderdag Kort na afloop van de Tweede Wereldoorlog keerde de tram terug in het
verwoeste Duitsland. Terwijl de steden nog in puin lagen, tingelden de
1
november trams al weer door de straten. In een fascinerend hoog tempo herstelde
de in 1949 opgerichte Duitse Bondsrepubliek zich van de oorlogsschade. Gelijktijdig met de toenemende welvaart verdween de tram uit de kleinere
steden. In dezelfde periode vervingen busdiensten de elektrische streektrams op de
interlokale verbindingen. In de Jaren van het Wirtschaftswunder reizen we aan de

hand van zwart-witbeelden van Flensburg in het
noorden naar Freiburg en Lörrach aan de Zwitserse
grens. Wij bezoeken bekende maar ook bijna vergeten trambedrijven.
Herstelde oude tweeassers, op dat moment nieuwe
KSW- en Aufbau-trams maar ook de eerste moderne Grossraum- en gelede wagens zorgen voor een
aangename variatie in het tramlandschap.
Een digitale diapresentatie door Marco Moerland

ANDERHALVE EEUW OPENBAAR VERVOER IN ROTTERDAM.
donderdag Rond 1880 begint Rotterdam aan een groeispurt: de havens worden
uitgebreid en het aantal inwoners neemt in snel tempo toe. Dit is alleen
8
november mogelijk door een goed openbaar vervoer netwerk, waarvan de omvang
gelijke tred houdt met de stadsuitbreidingen. Het begint in 1879 met de
RTM-paardentram, vanaf 1905 opgevolgd door de moderne en snelle elektrische
tram. In 1927 volgt de overname van de tramexploitatie van de R.E.T.M. door de
gemeente. Het resultaat daarvan is de vorming van de Rotterdamsche Electrische
Tram (R.E.T.), een gemeentelijke dienst die zich in
korte tijd ontwikkelt tot het modernste vervoerbedrijf
van Nederland. De bus komt erbij, terwijl tegenwoordig de metro de ruggengraat vormt van het netwerk.
We maken een rondgang met tram, bus en metro
door stad en regio, in de context van de stedelijke
ontwikkelingen.
Een digitale diapresentatie door Maurits van den
Toorn.

VAN ATLANTIC TOT GARRATT, OP REIS OVER 3 CONTINENTEN.
donderdag Met sfeervolle 8 mm geluidsfilms uit de nalatenschap van Paul Rozendaal nemen wij u mee op een reis over drie continenten op zoek naar de
22
november mooiste stoommomenten.
Wij beginnen dicht bij huis, en wel in België, met beelden van het 150jarig spoorwegjubileum in 1985 met o.a. de Atlantic stroomlijner 12.004 en de
29.013, die in 1966 de laatste door stoom getrokken passagierstrein in België reed.
Vervolgens gaat de reis naar de Waldviertelbahn in Oostenrijk waar wij de laatste
93-ers aan het werk zien en de overgang naar dieselbedrijf in 1976.
De laatste stop voor de pauze is Italië met beelden uit 1979 van Italiaanse stoom in
de Dolomieten, bij de Brenner en bij Venetië met o.a. Franco Crosti’s in actie.

Na de pauze steken wij over naar Aziatisch Turkije en bezoeken wij een eilandstoombedrijf tussen Eregli en Armuçuk langs de Zwarte Zee met oude stoomlocs van
Pruisische origine.
Voor de grande finale gaat de reis naar Afrika en zien wij in Zimbabwe ‘’Mosi Wa
Toenja’’ ofwel de machtige Victoria watervallen als decor voor de even indrukwekkende Beyer-Garratt stoomlocomotieven, rond 1980 nog hard aan het werk voor
de spoorwegen van Zimbabwe.
Presentatie Railtheater Amsterdam.

TRAMONTWIKKELING IN RUSLAND.
donderdag Na de revolutie van 1917 nam de communistische staat alle trambedrijven over. Steden met meer dan 100.000 inwoners kregen
29
november standaard een trambedrijf. Na de Tweede Wereldoorlog werden langzaam weer nieuwe trams aangeschaft, meestal van Russisch- en soms
Oost-Duits fabrikaat. De Comecon bepaalde dat nieuwe trams vooral uit Praag
moesten komen (Tatra’s van CKD). Russische fabrieken van na de oorlog stonden in
Riga, Ust-Katav en Leningrad. Al ras bleken de Tatra-trams van betere kwaliteit dan
de Russische soortgenoten van de laatste twee fabrieken. Na 2000 ontstonden
weinig succesvolle joint ventures met westerse trambouwers, die de Russische
industrie wel de beschikking gaven over moderne techniek. De eigen fabrieken
moderniseerden hun producten en de boycot samen met de lage roebel
deden de import stranden. Een aantal trambedrijven werpt zich nu op renovatie van
de beste trams (meestal Tatra T3R.) De “verbouwingscultuur” kent vele voorbeelden
en is eigenlijk niet bij te houden. Sinds enkele jaren is een succesvoller
model (71-623) uit Ust Katav beschikbaar dat zich
over Rusland verspreidt. De infrastructuur blijft,
vooral in kleinere steden ver achter, wat vaak tot
opheffingen leidt. In de bestaande bedrijven is vaak
nog een grote variëteit aan railgebonden werkwagens aanwezig. Er is ook aandacht voor trambedrijven in de voormalige Sovjetsatellietstaten,
waaronder Oekraïne.
Een digitaal diaprogramma van Karel Hoorn.

AMSTERDAM METRO EN TRAM, TOEN EN NU.
donderdag De opening van de Noord/Zuid metrolijn, met als gevolg een geheel
gewijzigd OV-net en de nieuwbouwplannen die het voortbestaan van de
13
december Elektrische Museumtramlijn Amsterdam en de historische tramcollectie
ernstig in gevaar brachten, vroegen in 2018 nadrukkelijk om aandacht.

Vanavond gaan wij daarom aan de hand van 8-mm films van Wim van Zijp en Hans
Vos eerst nog eens terug naar het prille begin van beiden in de jaren ‘70.
Metro Oostlijn. In een nog heel lege Bijlmermeer, tussen de toekomstige stations
Venserpolder en Verrijn Stuartweg, startte in 1973 het testbedrijf van de metro in
Amsterdam. In 1977 volgde de officiële opening van de eerste metrolijnen vanaf het
Weesperplein richting Bijlmermeer. 3 jaar later werd het Centraal Station bereikt.
Van I.M.A. naar E.M.A. In 1972 besloten enkele RTA-medewerkers tot de oprichting van een museumtramlijn, een vaste plek voor de thuisloze Nederlandse elektrische museumtrams. U ziet het prille begin in de jaren 1974-1975.
Het Haarlemmermeertje anno 1979. Inmiddels is de museumtramlijn verlengd
naar het Jollenpad, van waar ook enige dagen een
SHM-stoomtram naar Uithoorn vertrekt.
GVB actueel 2018 toont digitale beelden van in
2018 door werkzaamheden omgeleide tramlijnen,
het afscheid van de tramlijnen 9, 10 en 16 en het
oude ‘spinneweb’-net, van de eerste publieksdag
van de N/Z metrolijn en de start van het nieuwe
‘visgraat’-net met de lijnen 11 en 19.
Een RTAfilmprogramma gepresenteerd door Hans Vos.
*******************************************************

LET OP!
Als u ook in de toekomst verzekerd wilt zijn van informatie over de komende
presentaties in het Railtheater Amsterdam, laat u ons dat dan weten door uw
e-mailadres toe te zenden aan ons secretariaat via railtheater@hetnet.nl
Lees onze uitgebreide toelichting op pagina 2 van dit programmablad!

AVG - Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Het Railtheater Amsterdam gebruikt uw adresgegevens uitsluitend ten behoeve van
onze bezoekersregistratie en om u onze programma-aankondigingen te kunnen
toezenden. Desgewenst verstrekken wij u ons volledige privacyreglement.

VOORAANKONDIGING JAAROVERZICHTEN van het RTA-Journaalteam:
10 januari 2019 2018 OP RAILS
(dia) ] (Alle data voorlopig
7 maart 2019
RAILJOURNAAL 2018 - deel 1 (film) ] nog onder
25 april 2019
RAILJOURNAAL 2018 - deel 2 (film) ] voorbehoud)
Meer info over deze- en andere programma’s in de maanden januari t/m april 2019
wordt eind december 2018 bekend gemaakt.

R.T.A.-CONTACT / INFORMATIE:
postaal: RAILTHEATER AMSTERDAM, POSTBUS 1215, 1000 BE AMSTERDAM
e-mail: railtheater@hetnet.nl
internet: Dit programmablad vindt u ook on line via www.traminfo.nl/railtheater.html

