
RHENEN EN DE TRAM

door H.P.Deys

In 1886 werd de spoorlijn Amersfoort-Kesteren geopend.Deze spoorlijn,
die via een nieuwe spoorbrug bij Rhenen over de Rijn werd geleid,was
indertijd een belangrijke Noord-Zuid-verbinding.
Een jaar later,in 1887,kwam een andere,ook voor Rhenen belangrijke
verbinding gereed: de tramlijn Utrecht-Arnhem over Zeist.Driebergen,
Rhenen,Wageningen en Oosterbeek.Hierbij was het streekvervoer in
Oost-Westelijke richting zeer gediend.

Dit jaar,1981,wordt na een onderbreking van meer dan 30 jaar,Rhenen
weer per spoortrein bereikbaar.De tramverbinding echter zal nooit meer
worden hersteld.
Op 30 Mei a.s.,zal ter gelegenheid van de ingebruikneming van de spoor-
lijn naar Rhenen,een boek,geschreven door G.R.Russer verschijnen,waar-
in het wel en wee van deze spoorwegverbinding wordt beschreven.Omdat
hiermede deze spoorlijn reeds voldoende in de belangstelling komt te
staan,heb ik in het hiernavolgende opstel,aan de hand van een aantal
oude foto's,aandacht willen schenken aan de tramverbinding,voor zover
deze met Rhenen in verband staat.
Ik heb in dit opstel gebruik gemaakt van de herdenkingsuitgave '75 jaar
NBM' uit 1954.De meeste gegevens heb ik echter verkregen van 'meester'
Van der Steeg tijdens een aantal gesprekken,die grotendeels op de band
werden opgenomen.Van hem zijn enkele foto's afkomstig,de overige foto's
heb ik van andere Rhenenaren mogen copiëren,waarvoor ik hen graag van
harte dank zeg.
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Gijs v.d.Steeg

Gijs v.d.Steeg kwam in 1903
op 17-jarige leeftijd in dienst
bij de NBM,die toen nog OSM
heette.De toenmalige werkmees-
ter bij de remise te Rhenen,
Van Vliet,nam hem aan als
machinebankwerker,voor een
proeftijd van 3 maanden.Het
zijn er uiteindelijk 49 jaar
geworden,waarbij hij zijn loop-
baan in 1952 als Hoofdwerktuig-
kundige beëindigde.
Van der Steeg,die in wijde om-
geving bekend en zeer gezien



was,bekleedde diverse nevenfuncties en is onder meer wethouder van
Openbare Werken van de gemeente Rhenen geweest.Hij heeft een belang-
rijk aandeel gehad in het onderhoud en in de verbetering van al het
technische materieel van de OSM,later de NBM.

De tramlijn Utrecht-Arnhem is indertijd in diverse etappen in gebruik
genomen.In 1879 werd door de Stichtse Tramway Maatschappij (STM) een
lijn Utrecht-Zeist geopend,waarop aanvankelijk met een paardentram
werd gereden.In 1882 werd deze paardentramlijn tot Driebergen verlengd,
als gevolg van samenwerking tussen STM en de in dat jaar opgerichte
Ooster Stoomtram Maatschappij (OSM).Hierna volgden successievelijk de
volgende trajecten: 1883 Driebergen-Doorn en Doorn-Amerongen,1884
Amerongen-Elst en Arnhem-Oosterbeek,1885 Doorn-Wijk bij Duurstede,1886
Elst-Rhenen en tenslotte in 1887 het sluitstuk: Wageningen-Rhenen,
zodat de in 1879 aangevangen tramlijn in 1887 van Utrecht tot Arnhem
liep. Het deel Zeist-Arnhem werd,uit zuinigheidsoverwegingen,als smal-
spoor uitgevoerd: 1,067 m spoorbreedte tegen normaalspoor (1,445 m)
voor het stuk Utrecht-Zeist.
Het is vanzelfsprekend dat alle tussenliggende plaatsen grote belang-
stelling hadden voor de tramverbinding.Een interessant detail is,dat in
verband met de grote technische moeilijkheden,die het overwinnen van de
Grebbeberg,met een helling van 1:17 met zich zou brengen,aanvankelijk
nog overwogen is om de lijn via Veenendaal te laten lopen en Rhenen dus
te omzeilen.
Op Rhenens grondgebied liep de tramlijn vanuit Eist via de Utrechtse
straatweg naar de Kuilweg,daar waar nu het Paardeveld op de Utr.straat-

weg uitkomt.Hier was destijds
een grote kuil waar toen de

~r> meubelfabriek van V.d.Waal
v "\;s}vl!<,. stond.De tram moest hier diep

naar beneden en weer omhoog,
een S-bocht maken,waarna de
bebouwde kom werd binnenge-
reden via de Fred.v.d.Palts-
hof,die toen veel kleiner was
dan tegenwoordig: ongeveer
vanaf het rest. De Koning van
Denemarken (dat dit jaar 450
jaar bestaat) tot iets voor-
bij de huidige woning van
tandarts V.d.Spoel,de Toren-
straat .

l.De tram rijdt in Eist voor de Openbare Het traject door de binnenstad
Lagere School,richting Rhenen. liep door de nauwe Heeren-

straat ,hetgeen nogal eens



verkeerstechnische problemen gaf.Bij de 'Driehoek'.tegenover de Nieuwe
Veenendaalseweg,sloeg de tram de Cuneralaan in en liep daarna via de
Trambaanweg tot de huidige Parallelweg,waarna de rails van de spoorlijn
werden gekruist.Dit kruispunt lag even ten Zuiden van het station

REENEN van de HIJSM.Aanvankelijk was deze
kruising onbewaakt,in 1913 werden hier
overwegbomen geplaatst.
Via deze kruising werd de remise bereikt,
waar ook een tramhalte was.Vanuit de
remise ging een kort zijlijntje naar het
rangeerterrein van de spoorlijn,waardoor
gemakkelijk goederenoverslag kon plaats
vinden j zie ook foto's 7 en 8.
De tram liep verder onderlangs de Grebbe-
berg en kwam uit bij de Grebbesluis.waarna
deze via de Nude verder ging naar Wage-
ningen.
In 1924 werd een wijziging ingevoerd: de
helft van de trams bleef rijden over het
traject via Tol Wolfheze,terwijl de andere
helft van het aantal ritten werd gevoerd
over het nieuwe baanvak Kievitsdel.Hevea-
dorp .Westerbouwing en Oosterbeek-laag.Bij
Heveadorp was een helling van 1:13 aanwezig.

2.Roei de Bode,rangeerder en
overwegwachter te Rhenen.
foto ca 1930-1935

Omdat men reeds omstreeks 1885 stoomloco-
motieven inzette,heeft in Rhenen nooit een
paardentram gereden.De laatste paarden van
OSM werden in 1911 verkocht.

In de beginjaren werd door Rhenen uitsluitend met stoomlocomotieven ge-
reden. Het waren korte,zwarte wagens,die in twee uitvoeringen bekend zijn:
met ronde hoeken en met rechte,fabrikaat Backer en Rueb te Breda.
In 1910 werden de eerste experimenten genomen met een nieuw type motor-
wagens: benzo-electrische motorwagens.Hierbij werd door een benzinemotor
een dynamo aangedreven,die stroom leverde voor de electromotoren,die op
hun beurt de wielen aandreven.Hoewel aanvankelijk met succes gebruikt,
hebben deze benzo's het niet lang uitgehouden: in 1913 bezat de OSM er
18,in 1923 nog maar 10 en in 1924 reed er geen enkele benzo meer.Oorzaak
hiervan was,dat in 1913 inmiddels de electrische motorwagen zijn intrede
had gedaan,de 'echte' tram met beugel,zoals wij die nu nog kennen in de
grote steden.
In 1922 was het traject Rhenen-Oosterbeek geëlectrificeerd.Hierop werd
eerst gereden met tot electrische motorwagens omgebouwde benzo's.In 1924
was de gehele lijn met de electrische tram berijdbaar.De stoomlocomotie-



ven hebben het intussen,zij het later in kleinere aantallen,veel langer
uitgehouden: de laatste heeft tot in 1945 gereden!
Inmiddels deed in de dertiger jaren de autobus zijn intrede en tegen
deze concurrentie was de tram niet opgewassen.De electrische tram heeft
tot 1937 het traject Utrecht-Arnhem gereden.Toen werd het vervoer tus-
sen Arnhem en Rhenen door een vaste busdienst overgenomen.In de oorlogs-
jaren was het vervoer beperkt en stond het geheel onder controle van
de Duitsers.Al het kantoorpersoneel was naar huis gestuurd,de directie
bestond uit Duitse officieren.Het tramvervoer was onderhevig aan allerlei
beperkingen,het busvervoer was vrijwel geheel gestaakt.Na de Spoorweg-
staking van September 1944 was alle NBM-verkeer stopgezet.
Na de oorlog werd de tramverbinding van Utrecht tot Rhenen weer hersteld,
maar onder meer als gevolg van de reeds genoemde concurrentie van de
autobus kon de tram zich niet meer handhaven.Omstreeks 1949 werd de
laatste tramrit gemaakt.waarmee aan een roemruchte periode van ruim 60
jaar een einde kwam.

Aan de hand van een aantal foto's zullen
nu enkele bijzonderheden uit het verleden
van de tram worden beschreven.Ik heb ge-
tracht hierbij juist die dingen van
alledag naar voren te laten komen,die men
gewoonlijk niet de moeite van het vermel-
den waard lijkt te vinden,maar die mijns
inziens juist het menselijk aspect van
al het gebeuren rondom de tram zo treffend
weergeven.
Op afb. 3 rijdt de tram in Oostelijke
richting,midden in de Heerenstraat.In de
bebouwde kom moest in de begintijd iemand
met een rode vlag voorop lopen,hij is hier
geheel links dan ook te zien.Hij moest er
wel een flinke pas in houden,maar bij de
'Driehoek',aan het begin van de Cuneralaan
stapte hij weer in de tram.
Het grote herenhuis op de foto is het voor-
malige kantongerecht,later distributie-
kantoor. Het werd omstreeks 1923 afgebroken

om plaats te maken voor het garagebe-
drijf van V.d.Horst (thans De Rhoter).
De lindebomen moesten later het veld
ruimen voor de Rotterdamse Bank.
De maatschappij beschikte over 16 van

de locomotieven zoals hier afgebeeld.Op de foto de 7.Dit soort locomo-
tieven kon tot 3 rijtuigen trekken.Moeilijke stukken in het traject van

3. Een stoomlocomotief met goe-
derenwagen en personenrijtuig.
Rhenen,Heerenstraat 1911.



de OSM waren Kievitsdel,de Zilverberg en de Wageningse Berg.Hier moest de
machinist zorgen dat de ketel goed op spanning was.V.d.Steeg,die ook
reservemachinist is geweest.vertelt: "Men was met roekeloos,maar het
was gebruikelijk dat bij het nemen van de Wageningse Berg de pet van de
maohinist op de manometer hing.De stoomdruk moest hier namelijk opgevoerd
worden tot 16 atmosfeer en dit mocht men vanaf de weg niet zien.ledere
3 jaar werden de stoomketels van de locomotieven door het Stoomwezen
gecontroleerd: ze werden (met koud water) tot 20 atm. afgeperst.De ketels
mochten maar tot 12 atm. worden gestookt,maar die 4 atm. moesten er echt
wel bij als je met Z van die rijtuigen de Wageningse Berg op ging.Eet was
een soort sport om te zorgen dat je zodanig in je stoom en je water zat,
dat je voldoende stoom had tot bovenaan toe".Het was dus de kunst om
onderweg zodanig op te stoken,dat de hellingen in één ruk werden gehaald.
Als je het niet haalde,moest je terugzakken en in die tijd zorgen.dat je
weer op 16 atm. kwam.Zelfs met die 16 atm. kon je,vanuit stilstand,de
berg nog niet eens op komen,het was nodig om al een aardige snelheid te
hebben.
Er werd met cokes en briketten gestookt,de voorraad ervan bevond zich in
de remise te Rhenen.De ruimte voorin de locomotief zat vol met cokes.De
locomotieven bezaten gewoonlijk een vierkante vuurkist waarin de vlampij-
pen liepen.Onderin bevond zich een laag vuur,gelegen op gietijzeren
roosters.De hete gassen ontsnapten door de vlampijpen,die het water op
stoom brachten.De afgewerkte stoom ontweek via de schoorsteen,hierdoor
ontstond via de roosters een trek.waardoor het vuur goed op gang bleef.
De rit naar Arnhem duurde vanuit Rhenen l uur 3 kwartier.Terugkerend van
Arnhem kon men in Rhenen weer bij laden.Rhenen was het centrale punt: van
hieruit vertrok een lijn naar Arnhem en een lijn naar Zeist,welke later
doorgetrokken is naar Amersfoort.Ook de rit naar Zeist en terug kon ge-
schieden met één lading cokes.
Met deze loc's is zelfs na de oorlog nog gereden,maar ze waren toen echt
wel aan hun einde.

4.Wegverlegging van de trambaan
bij de Kuilweg,Rhenen 1920.
Op de foto een benzine-electrische
motorwagen met een volgrijtuig.
De tramlijn moest verlegd worden
omdat deze bij de Kuilweg door
een groot gat ging.Het werd wel
de 'moordkuil' genoemd,omdat er
zoveel ongelukken gebeurden."Om
de haverklap was er een aanrij-
ding,een schrikkerig paard en
zo,en dan had je weer brokken".
Hier was bovendien een S-bocht
die erg onoverzichtelijk was,en



geregeld reden er ook nog paard en wagens.Het was een groot gat met een
hoogteverschil van een meter of vijf.Rechts op de foto,boven het witte
rijtuig,is de meubelfabriek van V.d.Waal nog te zien,deze is afgebrand
in 1930.Het grote gat is na de Meidagen van 1940 gedicht met puin,af-
komstig uit het verwoeste Rhenen.Geheel links,bij de kiepkar,staat de
vader van Gijs,J.v.d.Steeg.Hij was opzichter van Weg en Werken,een
dienst van de OSM.Er waren aparte afdelingen voor de diverse trajecten,
met eigen ploegen.Voor Arnhem was er opzichter André.in Rhenen was het
Bos,in Doorn Knoppers.
Van de motorwagens was de helft ingericht voor postvervoer: 3 x per dag
ging er een postambtenaar (hoofdbesteller) mee;om de beurt kwam deze
uit Arnhem,Rhenen of Wijk bij Duurstede.De post kwam per spoortrein aan
in Driebergen,werd hier uitgeladen en overgedragen aan de postbeambte,die
dan in de tramwagen de post sorteerde en voor elk depot een zak klaar
maakte.Bi j ieder station,op de route,werd de gesorteerde post afgegeven
aan het postkantoor: Eist,Amerongen,Leersum,Doorn,Driebergen en Zeist.
Bij Zeist ging de postbeambte weer terug,hij ging niet mee naar Amers-
foort . In de richting Arnhem geschiedde de postafgifte in Wageningen,
Renkum,Heelsum,Oosterbeek en Arnhem.Er kwam ook post in Rhenen aan,en
wel met de trein uit Amersfoort.

Er werd in het algemeen veel
gebruik gemaakt van de tram:
regelmatig moesten er wagens
worden aangekoppeld.Hoogtij-
dagen waren de markten.voor-
al die in Wageningen,"dan had
je soms aan dr-ie rijtuigen
nog niet genoeg.En Rhenen,
daar moest je ook altijd op
rekenen.,en Zeist. Ook het
paardenconoours in Wageningen
was een hoogtijdag".Eet was
dus vroeger een welvarende
lijn.
In Rhenen was het begin Juni
paardenmarkt.De gewone mark-
ten waren weekmarkten:
Wageningen 's Woensdags,in

Rhenen op Donderdag en Zeist op Vrijdag.Vanaf Doorn had men soms wel 4 of
5 wagens vol mensen,die met de nieuwe motorwagens werden vervoerd.
Foto 5 is een zeer vroege foto van zo'n markt te Rhenen.Let op het huis
rechts,dat op alle latere foto's een puntgevel heeft.Hier hebben de fa-
milies Smits en later Beekman gewoond,in het huis ernaast veel later
dokter Paris.Op het zijspoor rechts is een goederenwagen van de OSM zicht-

5.Marktdag,Rhenen 1901. Fred.v.d.
Paltshof.



baar,geladen met meel of graan.
De meeste drukte op de markt in Rhenen was pas na tienen.De markt was wel
vergelijkbaar met die van tegenwoordig:"lapjes,sajet en al dat goed meer.
De vrouwen breiden toen hun eigen kousen en de sajet werd in grote
strengen op de markt gekocht.Eet was in allerhande kleuren verkrijgbaar,
de vrouwen hadden duidelijk eigen voorkeur.Je had dat hele dichte,in
elkaar gedraaide sajet,maar je had ook van die boerenkousen met die
grove sajet,die werd met houten pennen gebreid.De fijne sajet met dunne,
stalen pennen.Als de mensen bij elkaar thee gingen drinken,hadden ze
altijd een breikous bij zich".
Tijdens marktdagen bezocht men vaak het café van H.P.van Noort in de
Torenstraat,op de foto gezien bij het woonhuis van Smits rechtsaf.De meer
weigestelden gingen naar Altena van De Koning van Denemarken,op de foto
net niet meer te zien,geheel links.

De OSM bezat 5 goederenwagens
van het type A2,het waren de
n°'s 18 t/m 22,alle van 5 ton.
De andere goederenwagens wa-
ren zwaarder.Het dekkleed be-
hoorde typisch bij deze 5-
tonners.Dit type diende spe-
ciaal voor het vervoer van
graan en meel,vóór de oorlog
een belangrijke handel in
Rhenen.De firma's Beekman,
Rutgers en Schut waren in die
dagen zeer bekend.
De wagen staat hier op een
zijspoor op de F.v.d.Palts-
hof te wachten op lading van
Beekman of Schut.
De knechts waren de 'meelmui-
zen'.De wagen staat hier op
dezelfde plaats als die op

foto 5.

Er kwamen ook wel eens 10-tonners,er was ook wel eens zaaigoed.dat in
gesloten wagens aan kwam.erwten en ander zaaigoed,geen veevoer.Er werd
ook veel mais vervoerd:"De jongens die aan 't overladen waren,hadden wel
eens een gaatje in de zak gemaakt,dan lieten ze er wat mais uit lopen en
dat namen ze mee naar huis voor de kippen.Eet waren Achterbergse mensen,
in dienst van de OSM.Ik hield ze altijd in de gaten,ze sneden ijskoud
een hoekje van de zak af".De namen heb ik hier maar niet vermeld.
Met een aparte tram ging het goederenvervoer naar Amersfoort.In Doorn,
Amerongen (niet in Driebergen) werd geladen en gelost.In Zeist was er'

6. 5-tons goederenwagon van de OSM.
Rhenen ca 1910.



een paard en wagen,die altijd zaaigoed haalde.
Als begeleider van deze goederentransporten reed lange tijd Goppie
Hovestad,bij genaamd 'de vrachtbrief',mee.Omdat hij altijd de begeleiden-
de papieren moest regelen,kwam hij aan die bijnaam.

7.Rangeerterrein HIJSM met station,in
Noordelijke richting gezien.

De beide foto's 7 en 8 geven een
indruk van de situatie nabij het
station van de spoorlijn.
Op foto 7 is loc 7 te zien,die
rangeerde van de remise naar het
station.Op deze loc heeft Arie
Lokhorst nog gereden.De van
rechts komende rails zijn smal-
spoor rails van de tram,de
overige rails behoren alle tot
de spoorlijn.

Foto 8 geeft de situatie in de
tegenovergestelde richting dui-
delijk weer.De foto is genomen
vóór 1913,omdat de overwegbevei-
liging nog ontbreekt.
Bij de krat op de voorgrond
eindigde het smalspoor van de
OSM.

8.Rangeerterrein HIJSM met station,in
Zuidelijke richting gezien.

Op foto 9 de bewaakte spoorwegkruising,
gezien in Westelijke richting.

afb 9



10. Tramremise,Rhenen 1912

Van de spoorwegkruising uit in
Oostelijke richting rijdend,
komen wij aan de remise.Ik
heb een foto van de remise
uit 1912,waarvan de volgende
personen waren te achterha-
len: de drie in donker uni-
form geklede OSM-ers zijn,
v.l.n.r. Chris van Thuyl,
wagenbestuurder,dan met tas
Arie de Kruyf en tenslotte
de chef Henk de Jong,die met
z'n hand aan z'n snor zit.
Uiterst rechts,voor het hek,
een stoker.
Deze foto is genomen in de

eerste tijd dat de benzo's liepen want toen ging er nog een stoker mee
voor het laden en lossen van goederen langs de weg.V.d.Steeg vertelde:
"deze stoker,een Elsters jochie,was een vreselijke ondeugende mieter.,
o,hij haalde allerlei kattekwaad uit,die hebben we er maar uitgetrapt.
Ik zei 'jij kunt maar beter postpapier gaan vouwen,jochie,smeer 'm maar'".
Het was ook,in deze begintijd van de benzo's,dat de chefs moesten mee-
rijden om in geval van nood desnoods over te kunnen nemen.Dit was een
maatregel van de directie.
De goede stokers konden toen wel blijven.de overige moesten toch lang-
zaamaan maar naar ander werk uitzien.
Op de achtergrond een rijtje van 3 woningen.Hierin woonden toentertijd
Remerie.'de vrachtbrief' (Hovestad) en ene Mol.Naast de remise,links,
staan enkele volgwagens van het type 1883 en midden achter een goederen-
wagen.Rechts de benzo met een volgrijtuig ie en 2

e klasse uit 1910.

Over de volgende foto,11,op de volgende pagina,valt veel te vertellen
De foto is genomen omstreeks 1916,ten Oosten van de remise,die op de
achtergrond zichtbaar is,op het rangeerterrein.De foto toont een drietal
stoomlocomotieven: de 15,links met twee volgrijtuigen,dan de 5,achter
de paal en geheel rechts een niet geïdentificeerde stoomlocomotief In
het middenachter de volgrijtuigen van de 15 staat een benzo-electrische

de beTnT * ** ** " *** ̂  lat« «°O* V-d-Steeg omgebouwd tot
de bekende zussen': electrische rangeerlocomotiefjes,uniek in de
wereld en zelfs als speelgoed nagebouwd,zie foto 12
Op deze foto kunnen wij de volgende personen herkennen: juist voor de
15 staat,met wit jasje,Vos uit Leersum.Naast hem staat Goppie Hovestad
bijgenaamd 'de Vrachtbrief'. In de locomotief Jan de Roder ('Jan Proef)
De 15 was een hele sterke machine,200 pK.Het was de enige van de maat- '



11. Rangeerterrein bij tramremise Rhenen, ca 1916

schappij met een ronde vuurkist en een ronde ketel.Het was een goedkoper
principe,maar een bezwaar was dat als er te veel water in de ketel zat,
er te veel water met de stoom mee kwam,waardoor de kracht verminderde.
"Je was een halve athleet,als je met deze goed overweg kon,die moest je
precies kennen!". Het stoken ervan,vooral bij het klimmen van hellingen,
was een kunst omdat er met niet te veel water toch voor voldoende stoom
gezorgd moest worden.
Als alles normaal was,en dit gold ook voor alle andere stoomlocomotieven,
had men precies genoeg water om te komen tot Arnhem.Boven,bij Heelsum,
bij de S-bocht,was een tramdijk waar de tram overheen liep.Hier was een
waterreservoir van 8m^.0p de grond stonden twee handpompen,de mensen van
de weg moesten deze watervoorraad goed op peil houden."Had je een moei-
lijke dag gehad of zo,met glad weer,dan gebruikte je veel meer stoom
dan normaal".In die gevallen kon de tender hier worden bijgevuld.
Het gebouw links op de foto.de gasfabriek of acetyleenfabriek,werd ge-
bouwd ca. 1911 door Baars uit Achterberg.In 1911-1912 is namelijk de
petroleumverlichting van de trams vervangen door acetyleen en daardoor
bestond er behoefte aan een eigen fabriekje.
Acetyleen werd gemaakt uit carbid,door het op te lossen in water.Hierbij
komt het zeer brandbare acetyleen vrij en blijft er kalk over,dat toen
een kostbaar bijproduct was en goed verkocht werd aan de strokartonfa-
brieken in Groningen.



De acetyleen fabricage was een heel secuur werk.Eerst werden de gasfles-
sen van tevoren gewogen.Onder het raam,links,zijn enkele gasflessen te
zien.In deze flessen bevond zich poreus kurk,hier ging eerst i atm.
aceton in.Aceton heeft het vermogen om acetyleen te absorberen en daarom
kon er 12 m3 acetyleen in de kleine flessen.Er waren twee compressoren,
die 10 atm. produceerden.Er moest altijd 3 x geperst worden om tot de
uiteindelijke 8 atm. druk te komen.Hier was geen controle op van het
Stoomwezen,wel kwam er af en toe iemand van de Veiligheidsinspectie.
Aan de buitenkant van de gasfabriek is een grote,sterke lamp zichtbaar,
die licht door het venster boven de deur kon schijnen.Vanwege het grote
brand- en explosiegevaar mocht er namelijk geen electriciteit binnen in
de gasfabriek aanwezig zijn.Op de buitendeur stonden waarschuwingen en
een verbod betreffende brandende sigaren en sigaretten.
De fabriek heeft overigens niet lang gedraaid: reeds in 1918 werd deze
afgebroken omdat door de opkomst van de electriciteit er geen behoefte
meer bestond aan de antieke gasverlichting.

Ëij foto 12 hoort het verhaal
van de 'zussen'.
V.d.Steeg heeft 2 stoomloco-
motieven omgebouwd tot elec-
trische rangeerwagens.De ene
machine was een gewone,vier-
kante, de 15 en de andere was
er een met ronde hoeken,
de 5.

Aanvankelijk dus stoomloco-
motief,de ketel werd eruit
gesloopt,andere assen werden
aangebracht,voorzien van
electromotoren en zo werden
ze echte electrische machines
met een echte schakelkast.

12. Tot electrische rangeerlocomotief omge- De romp is onveranderd ge-
bouwde stoomloc,1938 Rhenen. bleven,slechts het inwendige

is er uit gehaald.De 15 kreeg
twee motoren van 600 V en werd naar Zeist gebracht.De 5 kreeg toen twee
motoren van 1200 V.De directie ging hiermede accoord,omdat men zodoende
de nieuwere motorwagens voor de normale dienst kon reserveren en de
toch al afgedankte stoomlocomotiefjes,na de ombouw,in plaats van de veel
duurdere motorwagens kon inzetten op de remise.

Hoe kwamen ze aan de bijnaam 'zus'?Toen de eerste wagen in Zeist arriveer-
de noemde de machinist daar de locomotief 'Mina',het was een juf (het
woord locomotief is vrouwelijk).Toen de tweede wagen klaar was werd dat
de zus van de juf want ze hadden één gemeenschappelijke vader.



De foto is van onbekende datum,maar moet in 1938 gemaakt zijn.Toen werd
namelijk de 5 omgebouwd en wij zien haar hier tijdens deze ombouw: de
automaat en de schakelweerstanden zijn reeds aangebracht.De schaarbeugel
is nog niet klaar maar de stroombeveiliging is reeds aanwezig.
In de locomotief,die hier door de 77 wordt opgeduwd,staan chef Veenendaal
en uit het raam kijkend 'dolle' Dirk van Dijk.

13. Tot electrische motorwagen omgebouwde benzo,Rhenen +_ 1922.

Foto 13 geeft enkele interessante feiten.Allereerst de personen: van
links naar rechts W.Henzen,Wansink,Bart Vonk,de conducteur,in wit jasje
Goppie Hovestad.in het donker de machinist Gijs Put,op de motorwagen
staat Rothuis en ervoor Cees van Hurken.Geheel rechts zien we nog Gijs
Scheffer,wie het kindje is is mij niet bekend.
De foto is in de vroege jaren van de ombouw van de benzo's tot elec-
trische motorwagens gemaakt,want er zit nog maar één schaarbeugel op
de wagen.De firma Siemens & Schuchert uit Berlijn heeft in het begin
van de 20-er jaren de installaties voor de ombouw geleverd.Aanvankelijk
werd per motorwagen één schaarbeugel ongeoouwd.netgeen toen voldoende
werd geacht.Technici van Siemens & Schuchert hebben met amperemeters
gecontroleerd of alles wel aan de eisen voldeed.



Toch zijn er in de begintijd nogal eens draden doorgebrand,hetgeen bij
zware transporten (1000 Ampère stroomverbruik) niet verwonderlijk was.
Men heeft toen ,zoals bij de latere electrische motorwagens,deze met
2 beugels uitgerust: er waren zodoende 2 aanrakingsvlakken zodat de
stroomsterkte over 2 contacten verdeeld werd.
Een bijzonderheid is nog het volgende: de rijdraad leek op het oog mooi
evenwijdig aan de rails te lopen.In werkelijkheid maakte de electrische
bovenleiding echter een kleine zigzag beweging om zodoende met een gro-
ter deel van het glijvlak van de trambeugel in contact te komen en daar-
door een meer gelijkmatige slijtage ervan teweeg te brengen.
Een ander detail is de ladder,links tegen een andere motorwagen geplaatst.
In de begintijd was het namelijk ook nog noodzakelijk,dat het glijvlak
van de draadbeugel goed ingevet werd met een speciaal door Siemens ge-
leverd contactvet.Dit stuk onderhoud diende in Rhenen aan de remise te
gebeuren,met één 'vetbeurt' kon een rit naar Arnhem en terug worden
gemaakt.De ladder diende om op de wagen te klimmen!
Onder de ladder is een schijf zichtbaar,die ook op foto 10 duidelijk aan-
wezig is.Deze schijf was een signaal,gekoppeld aan de trekstangen die
dienden voor het omleggen van de wisseltongen van de wissel naar het
overlaadstation ,op het spoorwegeir.placement tegenover het spoorwegstation,
zie foto 7.De stand van deze schijf,zoals wij deze op de beide foto's
aantreffen geeft aan dat de wissel in de richting overlaadstation ge-
positioneerd is.

Het is niet bekend,bij
welke gelegenheid foto 14
werd gemaakt,maar gezien
het feit dat de schattingen
1925 a 1928 aangeven,moet
deze 'officiële' foto wel
bij het 25-jarig jubileum
van V.d.Steeg in 1928 ge-
maakt zijn.Ook de aanwe-
zigheid van V.d.Wildt uit
Zeist,wijst hier op.
We zien geheel rechts een
volontair uit Delft,zoals
dit vroeger zo vaak voor
kwam.Van het groepje is
de 3e van rechts chef
Veenendaal.daarnaast staat

V.d.Wildt en dan G.v.d.Steeg.Op de originele foto komt heel goed tot
uiting,hoe mooi de trams vroeger geschilderd waren.voorzien van het
prachtige embleem van de OSM.

14.'Statiefoto' voor de 74,remise Rhenen



15. Restauratie met Gijs ter Burg,Rhenen 1928.

Een viertal foto's van de
restauratie.wachtkamer of
koffiehuis van de remise
te Rhenen.

Op foto 15,uit 1928,staat
Gijs ter Burg.de 'knikker'.
Het is hier nog een zeer
bescheiden gebouwtje.
Op het uithangbord rechts
staat:
RICHTING
ARNHEM
en het bordje links ver-
meldt :
RICHTING
AMERSFOORT
UTRECHT
Beide uithangborden hebben

een wijzend handje.Op de twee witte borden achter de ramen staat:
DOORGAANDE TREINEN STOPPEN HIER 8 MINUTEN en PRIMA CONSUMPTIE.BILLIJKE
PRIJZEN.Op een ovale glasplaat prijkt AMSTEL BIEREN en geheel rechts
staat op het raam RESTAURATIE.De letters NBM op het gebouwtje zijn inder-
tijd door V.d.Steeg eigenhandig in elkaar gezet.

De foto hiernaast is enkele
jaren later gemaakt,een wat
gemoderniseerd koffiehuis.
Het vierhoekige gebouwtje
is achtkantig geworden.de
markies werd ingekort.de
richtingsborden zijn ver-
nieuwd. Op het rechtse
bord staat nu:
RICHTING
WAGENINGEN
ARNHEM
en de handjes zijn ver-
vangen door pijltjes.
Het is nu geen restauratie
meer,maar een WACHTKAMER.
Dirk Voorthuijsen,rechts,
de exploitant en links

16.Wachtkamer met Dirk Voorthuijsen en
chef Huydink.

op de foto staat chef Huydink,voor de 78.Geheel links de RIJWIELBEWAAR-
PLAATS .



17. Remise,Rhenen 1930.

Op foto 17 de remise te Rhenen,
thans van de andere zijde ge-
zien.
Wij zien hier wederom de 74,
gereed om naar Arnhem weg te
rijden.
Links,met de hand aan de wagen,
staat de wagenvoerder Wullings
uit Arnhem,daarnaast conducteur
Bart Vonk,dan,met licht jasje,
Vos uit Leersum en geheel rechts
staat de chef Veenendaal.
Achter de chef het koffiehuis,
met rechts tegen de gevel
ervan een snoepautomaat.Geheel
rechts is weer de RIJWIELBEWAAR-
PLAATS te zien.

18. Remise Rhenen anno 1939.

De tramlijn naar Arnhem is opgeheven
en vervangen door de bus.Het uithangbord
dat overbleef,rechts,wijst nu "haar
AMERSFOORT en UTRECHT.de markies is
verwijderd en er is een dranghekje
geplaatst voor de uitgang van de
wachtkamer.

19. Tramremise Rhenen,ca 1948.

Naast één van de laatste trams
op spoor 2,staat Veenendaal.



Hiernaast alweer de 74,het
was een zeer bekende tram,
die vele duizenden kilometers
heeft gereden.Het fabrikaat
was Werkspoor te Amsterdam.
Links staat Jansen,zijn
vader heeft later de goede-
rentram gereden.
Ook deze motorwagen heeft
nog twee beugels,later was
dit niet meer nodig en zien
we tramwagens met één beugel.

20. Onderlangs de Grebbeberg,Rhenen 1923.

21. Rhenen,Grebbesluis,ca 1900.

Op deze zeer vroege foto van vermoedelijk 1900 a 1905 rijdt de stoomtram
richting Wageningen.Zij kwam van links op de foto,voor de huizen langs,



ging via de de brug over de Grebbesluis en vervolgde haar weg over de
Nude naar Wageningen.De locomotief is genaamd "DE GREBBE",verder zien
wij een baggagewagen en een rijtuig,en wel van een vroeg type,fabrikaat
Beijnes (Haarlem).
Het hotel De Grebbe,links,werd in die tijd reeds geleid door de heer
Van Esterik,in het midden het woonhuis van de dames Sanders van Loo.
Aan de Grebbesluis zat tegen de muur een peilschaal.Ambtenaren van
Waterstaat kwamen de waterhoogte elke 14 dagen opmeten;bij hoog water
geschiedde dit elke morgen.

22. De stoomlocomotief 8,"WIJK BIJ DUURSTEDE",met postwagen en 2 volg-
rijtuigen.De foto is gemaakt vóór 1910.In de loc staan vermoedelijk
Jan de Ridder en Bart Henzen.Tegen de postwagen aan 'cheffie' Veenendaal,
in die tijd nog conducteur.Geheel rechts Willem van Dam van de Stokweg.

23. Ongeval bij De Tangh.Rhenen 1923.

Op de volgende drie foto's
zijn enkele ongevallen te zien,
zoals deze natuurlijk in zo'n
druk bedrijf voorkwamen.
Op de eerste foto,nr 23,een be-
kend ongeval op 2e Pinksterdag,
1923,vermoedelijk is deze foto
door dr. Waller zelf genomen.
Op die dag was er weer eens
zo'n grote toevoer van reizi-
gers vanuit Zeist.Een motorwa-
gen (benzo-electrisch) kwam
uit Zeist met 4 rijtuigen naar
Sandenburg (Doorn) gereden.Een
'vierkante' locomotief,de 16,



met als bestuurder 'dolle Dirk' van Dijk,is toen vanuit Rhenen ter ver-
sterking naar Doorn gereden.Van hieruit hebben ze toen samen de 4 rij-
tuigen naar Rhenen gereden.
In de bocht bij De Tangh (Utrechtse Straatweg,bij dr Waller,enkele km
ten westen van Rhenen) is de snelheid waarschijnlijk iets te groot ge-
weest. De locomotief had wel de stoomtoevoer afgezet,maar werd kennelijk
nog door de motorwagen te veel opgedrukt waardoor deze toen uit de
bocht is gevlogen.
Op de foto rechts de benzo-electrische motorwagen.Op de schakelkast is
nog het draagbare telefoontoestel te zien,dat gebruikt was om het onge-
val te melden.Langs de weg waren namelijk op regelmatige afstanden
palen met een contactdoos,waardoor telefoonverbinding met de remise mo-
gelijk was.Zo'n diensttelefoon had een slinger om stroom op te wekken.
Midden op de foto de omgevallen stoomlocomotief met het front naar
links.Let ook op de tabaksschuur.net nog te zien links op de foto.We
herkennen op deze foto: drie mannen uit de werkplaats,v.r.n.l. H.P.van
Oort (geknield),Kees van Olderen en Roei Baars.Daarna 2 mannen met wit
jasje,"van de weg",n.l. ploegbaas v.d.Steeg (broer van Gijs) en Roei
Beekman.Direct links van hem staat,met hoed op,G.v.d.Steeg zelf.Heel in
de verte links,met hoed,zal de scherpe waarnemer Gertie de Roder nog
herkennen.
Toen V.d.Steeg met de situatie geconfronteerd werd,heeft hij gezegd:
"Zo hij er uit gekomen is,is hij er ook weer in te krijgen.".In een
uur stond de locomotief weer in de rails.Met dommekrachten werd deze
aan de kap opgebeurd,waarbij er steeds weer bielzen onder werden ge-
schoven tot hij over z'n zwaartepunt heen viel en rechtop kwam te staan.
Een bijzonderheid is nog,dat in het jaar van deze foto de OSM nog 10
benzo's in dienst had.In het daaropvolgende jaar,1924,geen enkele meer.

De smalle Heerenstraat gaf
vroeger nogal eens aanlei-
ding tot moeilijke verkeers-
situaties.Op deze foto uit
de dertiger jaren zit een
veewagen klem tussen het
pand van Van Waveren en de
tram nr 60.De jongen rechts,
met handen in de zij, is
Gijs Meijer,zoon van de
Gemeentebode.Dan loopt daar
J.Van Wijngaarden,met gleuf-
hoed. Links , met pet en siga-
ret in de hand,Jan Hovestad
en uiterst links J.Cornelisse:24. Heerenstraat.Rhenen



De foto hiernaast is omstreeks
zomer 1940 gemaakt.In dit ge-
val was het geheel in een half
uur geklaard.Bij een ongeval
werd gewoonlijk de remise op-
gebeld, de dienstdoende chef
riep het altijd aanwezige re-
servepersoneel op zodat binnen
5 minuten een hele tram kon
worden geformeerd om hetzij te
assisteren.hetzij de dienst
over te nemen.
Let op de rails: midden de
hoofdrails,links het zijspoor
naar de F.v.d.Paltshof.Geheel
rechts een nood-spoorlijntje.

Na de Meidagen van 1940 reden hierop de kleine lorries.die het oorlogs-
puin afvoerden.

25.Ontspoorde tram.Rhenen 1940

Tot slot nog een foto uit 1928,waar ik mijn opstel mee wil beëindigen.
Ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum werd G.v.d.Steeg hier
in het zonnetje gezet.Zijn 40-jarig jubileum vond plaats in 1943,zie het
fotoboek "Gebroken Lente",foto 164.Was op dit jubileum Louis van Voort-
huisen dirigent van een groot mannenkoor,bij het 25-jarig jubileum,op

de foto hieronder,had Louis een gelegenheidsorkestje geformeerd,dat op

26. Het 25-jarig jubileum van G.v.d.Steeg.remise Rhenen



een platte wagen,die toevallig in de werkplaats aanwezig was,voor een
vrolijke noot zorgde.Op de foto een versierde stoomlocomotief,de vier-
kante "DRIEBERGEN" en op de wagen,geheel links met vaandel "ORKEST NBM
RHENEN" Kobus Maatkamp,rechts van hem G.v.d.Steeg en daarnaast,met viool,
Louis van Voorthuisen.Op de mondharmonica spelen Vedder en Flip Baard-
man. Het geheel vond plaats op het terrein van de tramremise,Rhenen.

Er blijkt nog plaats te zijn voor een laatste foto.waarvoor ik heb geko-
zen de montagewagen van de bovenleidingen.In de Heerenstraat,ongeveer
tegenover de huidige woning van dr.Rienstra,rijdt een Renault,die circa
1924-25 in de werkplaats van V.d.Steeg werd omgebouwd.Er bestonden twee
exemplaren: één stond in Renkum en deze in Rhenen.Chris Meijer,zoon van
slager Gijs Meijer,was de bestuurder hiervan.Hij was tevens bovenleiding-
monteur en chef van het onderstation Amerongen.
In Amerongen werd de 10.000 V hoogspanning omgevormd tot 1200 V gelijk-
spanning, voor het tramtraject Zeist-Rhenen.In Renkum was ook een onder-
station, dat de spanning leverde voor het deel ten Oosten van Rhenen.
Na de oorlog,toen er veel gesloopt en gestolen bleek door de Duitsers,
werd de bovenleiding weer zo veel mogelijk hersteld.In Renkum bleek de
installatie nog geheel in tact,in Amerongen slechts gedeeltelijk.
Men heeft toen nog een partij draad van goede kwaliteit en het juiste
profiel van de Spoorwegen kunnen overnemen,zeer tot ongenoegen overigens
van de,inmiddels gevangen genomen,Duitsers die tot de ontdekking kwamen
dat deze partij koper aan hun neus voorbij was gegaan.
Op verschillende stukken is toen na de oorlog gedeeltelijk met stoom en
gedeeltelijk electrisch gereden."Wat je had,moest je gebruiken",aldus
V.d.Steeg,die ik hier nogmaals van harte dank voor zijn waardevolle
informaties,die hij mij tijdens mijn talloze bezoekjes verschafte.

27. Montagewagen
van de bovenlei-
ding, Rhenen 1934
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