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Anderhalve eeuw spoorwegen in Amersfoort betekent tevens anderhalve eeuw 
herinneringen daaraan. Die vertaalden zich in honderden prentbriefkaarten, 
maar ook vele andere memorabilia. Bij deze een kleine selectie uit wat bewaard 
is gebleven en zich in mijn collectie bevindt.    

door JAN CAREL VAN DIJK

Om met oude ansichten te beginnen: de meeste tonen

het Stationsplein, met als constante factor het in 1995

afgebroken stationsgebouw van Margadant. Die foto’s

bestrijken een eeuw van behoorlijke veranderingen aan

de bebouwing en nieuwe activiteiten er omheen, maar

ogen toch een beetje als ‘meer van hetzelfde’. Interes-

santer vind ik dan ook plaatjes zoals hier afgebeeld. De

in 1958 afgebroken luchtbrug (linksonder); het verdwe-

nen complex aan de Berkenweg bij het begin van de voor-

malige lijn naar Kesteren, thans Ponlijn (rechtsonder) en

de in 1938 opgeheven reguliere halte Vlasakkers (rech-

terpagina boven). Bij de laatste foto is net Paviljoen

Prinses Beatrix geopend, dat destijds direct aan het spoor

lag, terwijl de overweg erg druk is vanwege een evene-

ment op Birkhoven.  

RECLAMECOMMISSIE
Als centraal knooppunt kreeg Amersfoort al snel meer

aansluitingen op het Duitse spoorwegnet. De Reclame-

commissie der Gemeente liet niet na daarover op allerlei

manieren te communiceren. Ze deed dat ondermeer door

middel van publicaties, ansichtkaarten en zelfs sluitze-

gels. Daarop is te zien dat de huidige Ponlijn het restant

is van een route die via Nijmegen naar Keulen en Bazel

leidde. 

Internationale treinen via Amersfoort naar Duitsland lo-

pen nu in hoofdzaak over Hengelo. Een tijd lang hadden

die specifieke namen als InterRegio Amstelland, Eems-

land, Havelsee, IJsselmeer en Wesertal. Momenteel heb-

ben de zeven dagelijkse treinen van en naar Berlijn al-

leen nog fantasieloze nummers, zoals IC141 en IC143.

TREINKAARTJES
Een bijna oneindig verzamelgebied vormen de zogehe-

ten Edmondson-treinkaartjes, genoemd naar de uitvinder

ervan. Deze stevige kartonnen vervoersbewijzen van circa

3 x 5.5 cm zijn tot 1982 in gebruik geweest. Door een

grote centrale drukkerij in Utrecht werden ze lange tijd

voor heel Nederland voorbedrukt, met onder andere be-

stemming en volgnummer als er minimaal één exemplaar
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per maand van werd verkocht. In de laatste jaren had-

den veel stations zelf machines waarmee die zo kenmer-

kende kaartjes ter plekke aangemaakt werden, maar wél

met boekdruktechniek. Alleen al van Amersfoort zijn er

een paar duizend verschillende uitgegeven. De basiskleur

was lichtbruin voor de 2e en 3e klasse en groen voor de

1e klasse. Een retourtje was in de regel herkenbaar aan

een witte helft. Andere kleuren werden wel toegepast bij

speciale ritten.

Met name de oudere vervoersbewijzen zijn nu zeldzaam,

omdat die na gebruik ingeleverd moesten worden. De als

eerste afgebeelde omwegkaart uit oorlogsjaar 1943 is

dan ook één van de pronkstukken. Daarnaast een kinder-

kaartje uit 1981 voor de grote stoomtreinmanifestatie

van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in

het Spoor- en tramwegwezen op de huidige Ponlijn. Dan

een VIP-biljet van dezelfde lijn een jaar later, ter gele-

genheid van een rit in het NS-directierijtuig De Kameel

van en naar ‘tijdelijk station’ Zandbergenlaan; het echt-

paar De Kwaadsteniet vierde toen het 25-jarig huwelijk.

Verder een kaartje naar het Luxemburgse Ettelbrück en

een exemplaar 1e klasse met bestemming Bremen in

Duitsland. Ten slotte nog een perronkaartje uit 1950; vele

jaren kostte zelfs het even wegbrengen en afhalen van

familie of bekenden wat geld.

SPELDJES
Het geëmailleerde exemplaar met afbeelding van het

oude hoofdstation is uitgegeven ter gelegenheid van de

ingebruikneming van het huidige gebouwencomplex in

1997. Daar is toen een soortgelijke versie van aange-

maakt, maar het is leuk om te zien dat er ook nog weer

een heel andere koperkleurige uitvoering bestaat. Die

laatste is overigens heel wat schaarser!

Het aantal zaken dat op de een of andere manier hon-

derdvijftig jaar treinen in Amersfoort weerspiegelt is ein-

deloos. Van bouwplaten tot spelletjes en van posters tot

boeken. Met de vrij recente komst van stations als Schot-

horst en Vathorst werd de lijst voor verzamelaars alleen

maar indrukwekkender.   
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