
Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo,
woensdag 10 september, 20.00 uur, zaal open 19.30 uur;
toegang gratis (incl. kopje koffie).

Bijzondere lezing door Jaap Nieweg te Hoorn:
op reis… op naar Bronckhorst

STOOMTRAMS IN ONZE GEMEENTE

In verband met het thema van Openmonumentendag 2014 ‘op
reis’, heeft het stichtingsbestuur gekozen voor een inleidende
voordracht over historisch transport, met de nadruk op de
stoomtrams in onze gemeente.

Reizen is van alle tijden. De aard en omvang is door de eeuwen
heen veranderd. Aangepast op de middelen van vervoer die de
reizigers ter beschikking stonden. Werden in vroege periodes
afstanden afgemeten in dagreizen, waarmee men gemiddeld een
voettocht bedoelde, met de komst van meer collectief vervoer,
zoals diligences, trekschuiten en andere  bootverbindingen, zien
we dat reizen wordt afgemeten in uren en minuten. Er ontston-
den gedetailleerde dienstregelingen. Zo kon de consument zijn
reizen steeds beter plannen.

Eind 19e en begin 20ste eeuw werd op vele plekken railvervoer
ontwikkeld. Zo ontstond een regionaal, landelijk en zelfs een
internationaal netwerk, dat vervoer van mensen en goederen
sterk uitbreidde en versnelde, vergeleken met de duur en
omvang daarvan in alle voorafgaande periodes.

De stoomtram van Tramweg Maatschappij De Graafschap
voor hotel Ensink te Vorden, omstreeks 1905

De stoomtram van Tranweg Maatschappij Zutphen-Emmerik
bij tramhalte Den Bremer te Toldijk, omstreeks 1905
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Ook in onze gemeente werden verschillende tram- en spoorlij-
nen ontwikkeld en dat ook nog door verschillende particuliere
ondernemingen. Aan de hand van plaatjes zal Jaap Nieweg –
directeur Externe Betrekkingen van de Museumstoomtram
Hoorn-Medemblik – u meenemen op een tocht door de gemeen-
te Bronckhorst in de tijd van de stoomtram. Zo reizen we van-
uit Hengelo (G) naar Zutphen, waar we kunnen overstappen op
de stoomtram die ons via Hummelo zelfs naar Emmerik bracht.
Op verschillende plekken zijn de sporen van de railverbindin-
gen nog terug te vinden. Logisch als ze nog in gebruik zijn,
maar soms zeer onverwacht als de railverbinding al meer dan 60
jaar geleden is opgeheven. In deze lezing wordt daarom de link
met het heden niet geschuwd. De opkomst en ondergang van de
stoomtram, wie waren de gebruikers en wie de mensen achter en
werkers bij de stoomtram, zullen ook ruim belicht worden.
Reizen en afstanden zitten vooral tussen de oren van mensen.
Verre reizen waren tot zo’n honderd jaar terug voorbehouden
aan de gegoede burgerij. De ontwikkeling van de digitale snel-
weg waarop de sociale media zijn gebaseerd, maakt dat wij de
hele wereld als ons thuis zijn gaan beschouwen.

Tot slot geeft de lezing een overzicht over wat er bewaard is
gebleven van de verschillende stoomtrambedrijven in onze
regio en vooral ook waar u dat kunt vinden. Soms op Open
Monumenten Dag, maar heel vaak op andere momenten op heel
onverwachte plaatsen.

Jaap Nieweg (historicus), geboren te Doetinchem in 1950.

Sinds 1993 directeur Museumstoomtram Hoorn-Medemblik, het gere-
gistreerde museum over de ontwikkeling van het plattelandsrailvervoer
tussen 1879 en 1966. Tevens voorzitter van de Stichting Mobiele
Collectie Nederland (MCN), het samenwerkingsverband van alle
rijdende, varende en vliegende monumenten.
Oprichter, adviseur en oud-voorzitter van de Vereniging Historisch
Railvervoer Nederland (HRN), waarin 26 museale en toeristische rail-
organisaties samenwerken en die samen de sector rail van MCN vormen.

De stoomtram van de Geldersche Stoomtramweg Maatschappij
bij de Gouden Leeuw te Laag-Keppel, omstreeks 1890/1900.
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