Hoofdstuk 2
Het bedrijf
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Hoofdstuk 2: Het bedrijf
Wat voor een bedrijf was die Maas-Buurtspoorweg eigenlijk? Dit hoofdstuk biedt een inkijkje in het
bedrijf. De kern van het trambedrijf was de dienstregeling, die op haar beurt weer gekoppeld was aan
personeelsdiensten voor machinisten en conducteurs. Hoe werd een ritje met de tram door de reizigers
ervaren? Wat voor goederen werden vervoerd? Welke locs, rijtuigen en goederenwagens reden er op de
lijn? Hoe werd het materieel onderhouden? Welke personen waren er bij betrokken? U leest het in dit
hoofdstuk.

2.1 Het belang voor de streek
Illustratief voor hoe er in de streek over de Maas-Buurttram gedacht werd, is het volgende fragment uit een interview met Harry Rijniers, postkantoorhouder te Afferden:
‘Het was geweldig hè, ik vergeet mijn eerste rit naar Venlo nooit, daar deden we dan twee uur over. Het was een
uitje. Wat een rit was dat, naar Venlo, dat was een hele route. Daar stopte hij voor het station en dan kon je overstappen voor Beringe. Wij gingen dan in de bus naar familie in Tegelen. Ik vond het een mooie rit, door Well en
Looij, dan zag ik de Maas liggen. De tram was heel belangrijk voor Afferden, verder was er niks.
De tram had een belangrijke betekenis voor de streek. Je kwam in contact met andere mensen, je zat tegenover
anderen, van buiten het dorp. We zijn er op achteruit gegaan, toen de tram stopte. Ja het was een feest in de tram,
echt een uitje.’ (Rijniers, 2010)
Dat gevoel overheerst bij alle gesprekken die er achteraf met reizigers uit die tijd gevoerd werden. Een uitstapje
met de tram, dat was iets bijzonders. Men kwam verder nauwelijks buiten het eigen dorp. En steeds ook werd
de tram genoemd als hét vervoermiddel dat gezorgd heeft voor de ontsluiting en de ontwikkeling van deze door
grens en Maas geïsoleerde streek.

2.2 De dienstregeling
Bij de start van de tramdienst stond de Maatschappij een zestal stoomlocs ter beschikking en, omdat de lijn grotendeels enkelsporig was, was een goede dienstregeling, waarbij machinisten wisten op welke wisselplaatsen ze
moesten kruisen, van groot belang.
1913
De eerste dienstregeling, van juni 1913, kende twee doorgaande treinen Venlo - Nijmegen v.v., vier treinen Gennep – Nijmegen v.v. en twee treinen Gennep – Venlo v.v.. Voor dagjesmensen reden er twee retourtreinen Venlo
– De Hamert en een retourtrein Nijmegen – Plasmolen. Het totaal aantal treinen kwam hiermee op 22.
Bijna alle trams startten in Gennep, waar in de nacht al veel werk verricht was om het rollend materieel gereed
te maken voor de dienst: het vuur in de locs werd door de nachtstoker aangemaakt of aangehouden, zo nodig
werden er herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan het materieel uitgevoerd in de werkplaats, water en de
zandvoorraad in de loc werden aangevuld, de briketten opgestapeld, de rijtuigen gepoetst. Twintig minuten voor
het begin van zijn rit behoorde de machinist aanwezig te zijn.
De machinist diende vóór de dienst de loc te controleren, bewegende delen waar nodig te smeren, het vuur te
inspecteren, te controleren of alle “inventarisstukken” in de loc aanwezig waren, te controleren of er voldoende
water, brandstof en smeermiddelen waren en of de lantaarns en middelen om seinen te geven (o.a. de rode vlag)
aanwezig en in goede toestand waren. Tot de inventarisstukken werden onder andere gerekend de gereedschappen voor kleine ongevallen en herstellingen. Wat aan het eind van de rit ontbrak, moest door de machinist zelf
worden vergoed. Daarna reed de machinist zijn loc voor de trein en controleerde hij de koppelingen en de rem.
Zodra de loc aan een trein gekoppeld was, viel deze onder het gezag van de conducteur, ook een goederentrein.
De machinisten mochten hun trein pas in beweging stellen, nadat de conducteur het sein daartoe had gegeven en
zij zich overtuigd hadden dat de baan veilig was. De conducteur gaf zijn seinen met een signaalhoorn: een korte
stoot betekende vertrekken; bij rangeren gaf hij drie middellange stoten op zijn hoorn ten teken dat er vooruit
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2-01 De eerste dienstregeling van de MBS: Zomer 1913. (MBS, 1913, verz. Sch)
gereden moest worden en twee stoten voor achteruit. De machinist gaf vervolgens een sein met zijn bel voor hij
de trein in beweging zette. De bel werd ook verplicht geluid bij het naderen van een halte en vóór en in bochten.
Het was de machinist verboden een loc onder stoom alleen achter te laten. Wel mocht hij op een halteplaats de
machine even verlaten, op voorwaarde dat was afgesproken dat de conducteur toezicht hield. Roken op de loc
was verboden evenals het nuttigen of meenemen van sterke drank. Alleen over stérke drank werd gesproken in
de instructie, niet over licht-alkoholische dranken, maar dronkenschap leidde wel tot direct ontslag.
Verder werd verwacht: beleefdheid tegenover het publiek, gehoorzaamheid aan superieuren, zindelijkheid en
netheid in kleding en voorkomen.
Vanaf het remiseterrein in Gennep werden de treinen naar de wisselplaats in de Spoorstraat gebracht, alwaar
het vertrektijdstip werd afgewacht. Om half zes vertrok de eerste trein naar Venlo, een uur later de eerste naar
Nijmegen. Tijdsduur: 2 h 15 naar Venlo, en 1 h 15 naar Nijmegen. Een doorgaande rit Nijmegen – Venlo kostte
de reiziger vier uur (in Gennep was een lange stop opgenomen). In Venlo werd ondertussen een derde loc in
gereedheid gebracht, deze vertrok even na zessen richting Nijmegen.
De hele dienstregeling kon gereden worden met vier locs. Het is aannemelijk dat daarnaast één loc aan de kant
stond voor ketelwassen en een loc als reserve gereed stond. Aparte goederentreinen reden er in de beginjaren nog
niet, goederenwagens werden in de regel achter een personentrein gehangen (“gemengde trein”) en op de losplaatsen onderweg achtergelaten.
1926
In 1926 reden er drie retourtreinen Nijmegen – Venlo, een paar Gennep – Venlo en twee paren Gennep –
Nijmegen.
Anders dan in 1913 vervielen op zon- en feestdagen enkele reguliere treinen. Verder liepen er incidenteel speciale treinen: op zaterdag een trein van Broekhuizerveer naar Venlo. Op (Nijmeegse) marktdagen een extra trein
Plasmolen – Nijmegen v.v. en een Well – Gennep, aansluitend op een trein naar Nijmegen.
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2-02 Loc 41 met rijtuig AB8 als
remwagen en een goederentrein
naar Beringe op het remiseterrein in Venlo. (20 september
1937, verz. NVBS)
Op zondag was er voor dagjesmensen een extra treinenpaar Nijmegen – Plasmolen en een extra slag Nijmegen –
Gennep v.v. ingeroosterd.
De snelheid was substantieel verhoogd: de tijden lagen rond de drie uur tussen Venlo en Nijmegen en v.v.. Gennep werd vanuit Nijmegen in precies een uur bereikt, en dat nog steeds met de stoomlocs uit de beginjaren.
1930
Over de goederendienstregeling is weinig bekend. Aanvankelijk werden de goederenwagens meegevoerd met
personentreinen. Rangeerwerk veroorzaakte lange rijtijden. De eerste echte goederentrein reed waarschijnlijk pas
in 1920, toen het stoomlocomotievenpark met twee werd uitgebreid.
De goederendienstregeling van oktober 1930 zag er als volgt uit. Op maandag vertrok trein 100 om 6 uur uit
Gennep, om na geplande tussenstops in Bergen en Arcen om 10 uur in Venlo te arriveren. Op overige werkdagen
vertrok deze om 8.15 en had tussenstops in Bergen en Lomm.
Ongetwijfeld na intensief rangeerwerk op het emplacement van Venlo vertrok om 14.15 trein 103 naar Gennep,
met als aankomsttijd 18.00 uur. Op maandag ongeveer twee uur later.
Daarnaaast was er trein 101 van Gennep (vertrek 7.00 uur op maandag en 7.50 op de overige werkdagen) met
aankomst in Nijmegen om 9.50. Van een goederentrein van Nijmegen naar Gennep maakte de dienstregeling
geen gewag. In de jaren veertig kwam de goederentrein uit Nijmegen in de avond aan in Ottersum, toen een
belangrijk goederenemplacement.
1933
Na de overname van de Beringse lijn en de opening van het verbindingsspoor werd ook deze lijn in de dienstregeling opgenomen. Op Venlo – Beringe werd in de beginjaren voor het personenvervoer uitsluitend het oude
VMH-materieel ingezet. In de goederendienstregeling van 1933 waren ook de goederendiensten naar Beringe
geïntegreerd. Per dag liep er een goederentrein van Gennep naar Venlo en Beringe v.v. en van Gennep naar
Nijmegen v.v.

2-03 Diesel III voor het station in Nijmegen. Omdat
de dieseltreinstellen een
bagageruimte in de motorwagen hadden, reden deze trams
zonder extra bagagewagen.
Ze reden in 50 minuten naar
Gennep. (Nijmegen, 17 januari
1937, verz. NVBS)
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Natuurlijk reden er, vooral na de opening van de haven in Venlo en bijvoorbeeld ook in de jaren dertig bij de aanleg van de rondweg om Afferden, vele
extra goederentreinen met bulklading.
Ze werden tussen de overige treinen
door ingelegd, er waren voldoende wisselplaatsen, maar er was tot de komst
van de diesels (vanaf 1934) naast de reguliere inzet slechts een beperkt aantal
locomotieven beschikbaar.
1937
Vanaf ongeveer 1934 werden er steeds
meer bussen ingezet als aanvulling op
de tramritten. Bovendien kwam in 1934
het eerste dieselstel in dienst, de jaren
erna zouden er nog vier volgen. De
dienstregeling van 1937 stond geheel
in het teken van een verdergaande
verdieseling en versnelling van het
tramverkeer alsmede een verbussing
en intensivering van het openbaar
vervoer in de regio. Op het traject
Gennep – Venlo behielden de trams
nog bijna de alleenheerschappij.
Tussen Gennep en Nijmegen was de
dienst sterk geïntensiveerd tot een
regelmatige uurdienst, die overdag
om en om door bus en tram gereden
werd en in de avond alleen door de
tram. De bus vertrok in Nijmegen
vanaf de Molenstraat, reed dan naar
het station om daarna de tramroute te
volgen. Inclusief de uitbreiding met de
halte Molenstraat kostte de busrit naar
Gennep 45 minuten, waar de (diesel-)
tram er vanaf het station 50 minuten
over deed.
De inmiddels gerealiseerde introductie
van de dieselelektrische tractie verhoogde de snelheid verder: 2 h 25 over
de het hele traject Venlo – Nijmegen.
Een dieselloc had een tankinhoud van
550 liter en reed zo’n 60 km op 100 liter
gasolie. De actieradius was dus ongeveer 330 km.
In totaal kon de reiziger in 1937 vijftienmaal per werkdag van Nijmegen
naar Gennep (waarvan tienmaal met
de tram) en vijfmaal van Gennep naar
Venlo (waarvan viermaal met de tram)
met het openbaar vervoer. Naar Beringe
ging het per werkdag om twee slagen
(retourtochten) van een bus en twee van
een tram. Het waren de hoogtijdagen
voor de MBS.
2-04 Dienstregeling 1937 (MBS, 1936, verz. Sch)
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2-05 Loc 46 met bagagewagen
en twee rijtuigen kruist DIV die
op dat moment nog in bedriujf
is. (Spoorstraat Gennep, 17 juni
1940, verz. NVBS)
2-06 De goederenloods in
Beringe is getooid met het
opschrift “Deutschland siegt
überall” Een reizigerstrein
achter een stoomloc,
waarschijnlijk loc 46. (Beringe,
21 juni 1942, verz. NVBS)

1942
Drie diesels werden voorzien van een gasgenerator en kwamen weer in dienst. Vanaf 1 januari kon er ook weer
naar Beringe worden gereden. Op werkdagen reed de tram drie slagen Nijmegen – Venlo en daarnaast de bus
vijf slagen Nijmegen – Gennep v.v. Deze dienstregeling kon opnieuw door twee sets gereden worden. De laatste
tram (met nummer12) naar Venlo (a. 19.45) reed door (v. 20.15) naar Beringe, waar zij overnachtte. De trein van
Beringe naar Venlo (a. 18.20) reed als trein 17 (v. 18.55) door naar Gennep. De reistijd was alweer verlengd tot
gemiddeld 3 h 15 voor de volle afstand van Nijmegen naar Venlo en omgekeerd.
1944
Twee jaar ging het relatief goed, maar in 1944 begon de MBS steeds meer last te krijgen van de oorlogssituatie.
De gebeurtenissen volgden elkaar in snel tempo op.
Op 22 februari werd de toon werd gezet door het vergissingsbombardement op Nijmegen. Verschillende werknemers van het bedrijf vonden de dood, het Stationsplein veranderde in een slagveld. De tram was enkele minuten
voor de aanval van het station vertrokken en bevond zich op het moment van het bombardement op het emplacement in de Van Diemerbroeckstraat en bleef onbeschadigd.

2-07 Beperkte dienstregeling
9 september 1944. (verz. RL)

1940
Vanaf de zomer van 1940 drukten de oorlogsomstandigheden een duidelijk stempel op de dienstverlening. Vier
doorgaande treinen Nijmegen – Venlo v.v. en daarnaast drie slagen Gennep – Nijmegen en een slag Gennep –
Venlo. Zestien treinen in totaal konden nog worden geteld, minder zelfs dan in 1913. De bussen leken geheel van
het toneel verdwenen of werden niet meer in deze dienstregeling opgenomen.
De rijtijden bleven gelijk aan die van 1937, maar de diesels stonden stil, doordat de Duitsers de olieleveranties
hadden stopgezet. De stoomlocs waren weer volop in bedrijf, maar haalden de op de diesels geënte rijtijden
meestal niet. In Nijmegen kwamen de trams niet verder dan St.-Anna, vanwege het in mei opgeblazen
spoorviaduct en, omdat ook de Maasbrug eruit lag, werd de Beringse lijn niet meer bereden.
1941
De dienstregeling van januari 1941 toonde plotseling een geheel ander beeld. Vier treinen per dag elke kant op en
zes autobussen. De hele tramdienst kon met twee stellen gereden worden.
Het eerste vertrok om zes uur in Gennep, reed vervolgens naar Venlo – Nijmegen – Venlo, om in 19.35 in Gennep terug te keren. Het andere stel vertrok om 7.15 naar Nijmegen – Venlo – Nijmegen – Venlo – Gennep,
aankomst 23.05. Het stel had dan ongeveer 240 km gereden. De reistijd was inmiddels weer opgelopen tot 2 h 50
voor het volledige traject, begrijpelijk, omdat er dat jaar uitsluitend met stoomtractie werd gereden. Vanaf eind
maart werd via het nieuwe tramviaduct weer doorgereden tot station Nijmegen.
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Op 22 juni kon een aantal treinen niet rijden vanwege een verbod van de overheid in verband met schietoefeningen met een luchtdoelgeschut.
In Blerick viel op 14 juli in de nabijheid van de lijn een bom maar hij was niet ontploft, een blindganger. Acht
dagen was het tramverkeer naar Beringe verboden.
Treinen naar en van Venlo liepen op 4 september grote vertraging op door Duitse autocolonnes. In Nijmegen
werd een treinstel door de Duitse Wehrmacht gevorderd voor het vervoer van Hitler-Jugend van Mook naar
Nijmegen.
Bussen konden uitvallende trams niet meer vervangen, omdat ze alle gevorderd waren door de bezetter. Ook nu
waren er nog veel vertragingen in het zuiden door de militaire colonnes.
De telefoon van Gennep naar Venlo werd op 6 september door de Wehrmacht buiten dienst gesteld.
Door de vele colonnes was er op 7 september bij Wellerlooi zoveel grond in de rails gereden en werden wissels
zodanig beschadigd, dat doorgaand tramverkeer niet meer mogelijk was. Direct werd een beperkte dienstregeling
ingesteld voor 8 september: een slag Gennep – Wellerlooi, een Gennep – Nijmegen en twee treinen Nijmegen –
Wellerlooi en v.v.
Een dag later werden de sporen rond Wellerlooi geïnspecteerd, waarbij de wissels hersteld en de sporen
schoongemaakt werden. Voor 9 september werd een nieuwe beperkte dienstregeling ontworpen, nu weer met
Venlo als eindpunt. Volgens de dienstregeling van 9 september 1944 reden er in totaal nog acht treinen per dag.
Twee tramstellen vertrokken om 7.00 tegelijkertijd uit Gennep en kwamen – als het allemaal goed ging – om
19.55 terug op het honk. Een trein reed Gennep – Venlo – Nijmegen – Gennep (126 km) , de tweede Gennep –
Nijmegen – Venlo – Gennep (126 km); later op de dag vertrok nog een derde trein voor een retourtje Gennep –
Nijmegen (40 km). Naast de samenkomst van treinen in Gennep was er op het hele net nog maar één treinkruising voorzien, in Wellerlooi. De snelheid lag abominabel laag, 6 h 15 voor de 63 km of te wel gemiddeld zo’n 10
km/h. Maar goed, men kon één keer per dag van Nijmegen naar Venlo en omgekeerd, maar niet heen en terug.
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Vanaf 18 september om 3.30 uur in de ochtend stonden de raderen stil, er hoefde geen nieuwe dienstregeling
meer ontworpen te worden. Toch zou er nog wel gereden worden, zoals u elders kunt lezen.

2.3 De laatste trein
De heer K. Stappers (Stappers, 2011) zat als luchtbeschermingspost op de laatste trein naar Nijmegen. Hier volgt
zijn relaas.
‘Op 17 september 1944 heeft de tram voor het laatst gereden. Eerst zijn we met een stoomtrein naar Nijmegen
gereden en toen weer terug tot Milsbeek, waar hij moest kruisen. Daar moest ik overstappen op de diesel DI,
terug naar Nijmegen, en Frits Roosenboom moest met de tram terug naar Venlo.

2-08 Dienstregeling 14 september 1944. (verz. RL)
Directeur Schaffers zou later verklaren dat hij de lage snelheid onder andere had voorgeschreven om de Duitsers
te dwarsbomen.
Vliegtuigen beschoten op 10 september de tram in Mook, met als resultaat een dode en het besluit voortaan een
tweede man op de trein te laten meerijden om uit te kijken naar vliegtuigen.
Een dag later werd er een extra trein werd ingezet voor het vervoer van 100 leden van de Duitse Wehrmacht van
Gennep naar Nijmegen, maar daar aangekomen, bleken de militairen in Mook te moeten zijn, en dus werd er
ook nog een stuk teruggereden.
13 september
In opdracht van de bezettende macht werd een extra trein gereden voor het vervoer van voedsel van Nijmegen
naar Velden; op de terugweg werden vanaf Wellerlooi ongeveer 240 leden van de Duitsche R.A.D. (Reichs
Arbeits Dienst) naar Gennep vervoerd.
donderdag 14 september
Per 14 september werd de dienstregeling opnieuw aangepast. De Duitsers waren in paniek, ze vreesden – naar
later bleek ten onrechte – dat de Geallieerden spoedig hun beslissende slag zouden slaan. Ze droegen de MBS op
grote aantallen personen te vervoeren.
Er reed een trein bestaande uit een dieselloc en een stoomloc met daarachter vijf rijtuigen en negen goederenwagens waarin zo’n 1000 personen van Gennep naar Mook gebracht werden.
Er volgde een trein met 240 personen van Gennep naar Mook en een met 100 personen van Gennep naar
Plasmolen. Met name die eerste trein was wel heel opmerkelijk: dubbeltractie van stoom en diesel was al heel
bijzonder maar dan ook nog een trein meenemen van 5 rijtuigen en 9 goederenwagens, dat was wel heel uniek.
Gaan we er even van uit dat er in de rijtuigen zo’n 300 personen (5 x 60) konden plaats nemen, dan waren de
overige 700 verdeeld over de 9 andere wagens!! Een dag later zou één loc een nog langere trein trekken.
15 september
Opnieuw reden er extra treinen voor de Duitsers: 300 personen van Gennep naar Plasmolen, en 1000 personen
van Gennep naar viaduct Mook: 5 rijtuigen en 12 goederenwagens achter één loc. Door watertekort raakte de loc
na aankomst in Mook defect. Een vanuit Gennep gestuurde hulploc vloog onderweg in brand, maar kon geblust
worden. Het is duidelijk dat door deze overbelasting het tractiematerieel wel heel snel aan het eind van zijn Latijn
zou komen.
17 september
De dag van Market Garden. Er hingen veel vliegtuigen in de lucht. Bij Wychen, Malden, Groesbeek en Plasmolen
waren parachutisten geland. De trein die om 16.00 uur vanuit Nijmegen naar Gennep zou vertrekken, was in
Nijmegen gebleven. De tram uit Venlo, die 18.30 in Gennep aankwam, is niet verder gereden. Van de laatste trein
uit Venlo, aankomst 20.30 in Gennep, werd het personeel door gewapende Duitsers gedwongen terug te rijden
naar Venlo, zonder waternemen. Het gevolg was dat in Bergen de loc droog stond en de Wehrmacht zelf emmertjes water moest aandragen. Deze trein kwam om 3.30 weer terug in Gennep.
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2-09 DIII met AB14 in de Van
Diemerbroeckstraat. Hier werd
op 17 september 1944 de DI
achtergelaten. (Nijmegen, 17
mei 1942, verz. NVBS)
Ik moest die dag mee als luchtbeschermingspost. Alle jongemannen die nog geen gezin hadden, moesten ingezet
worden voor de tram. Frits Roosenboom, die moest naar Venlo en ik moest met de eerste tram naar Nijmegen.
Een paar Duitsers zaten erin, ik stond natuurlijk niet op de locomotief, want dan kon je de vliegtuigen niet horen
aankomen, die dingen hakten en puften, ik stond achter op het rijtuig, op het balkon, en dan had ik een lange
draad, naar een huisbel op de locomotief, en als er dan iets was, dan trokken we met geweld aan die draad. Dan
moest ie stoppen en dan moesten we er als de sodemieter uit, want dat ding werd beschoten. Zolang we maar
onder de bomen reden, was er niks aan de hand. Die vliegtuigen zagen wel stoom, maar ze wisten niet waar die
vandaan kwam. Dan bleven ze rondcirkelen tot het trammetje tevoorschijn kwam. Maar op Maldens vlak, daar
waren weinig bomen, daar moest-ie puffen tegen de helling op naar de Scheidingsweg en daar kregen we de volle
laag; we moesten snel uit de tram, ik hoorde al iemand aan die draad trekken, een Duitser sprong gelijk van de
rijdende tram aan de kant van het fietspad, die brak zowat zijn nek want het was daar hoog, er was een sloot. Hij
wist wat er gebeurde, wij niet, maar we hadden het gauw in de gaten. Er gebeurde met de locomotief niks, maar
ze raakten het rijtuig, boven in het dak, en wij lagen in de sloot tot het voorbij was, en toen konden we weer
vertrekken.
Later reden we met de diesel en het bleef maar druk in de lucht met Typhoons. Door het zilveren dak van de
diesel konden ze ons goed zien, zodra we onder de bomen vandaan kwamen. Bij de St. Annabrug werden we
opnieuw aangevallen en moesten we er weer snel uit. Bij de halte St.-Anna hebben we gestopt. Zwartepoorte
(machinist) en Koster (conducteur) wilden niet meer verder.
We hadden de trein nog wel naar Gennep kunnen brengen, maar vanaf St.-Anna mochten we niet meer rijden,
Malden was afgesloten, daar stonden kanonnen en er werd op al wat er bewoog geschoten door Amerikanen
en Duitsers. Het was daar gewoon front. Zwartepoorte en Koster, zij hadden een gezin, wilden naar Gennep
terug, maar de diesel mocht niet mee. Toen kon ik bellen op de diensttelefoon, naar Gennep, waar mijn vader
toen chefdienst had, dus stationsdienst. Hij moest de telefoon bewaken en regelen dat het trammetje verder kon
rijden. Want het schema lag flink in de war. Vader moest eigenlijk graven aan de Maasvallei, daar moesten ze
loopgraven graven en iedereen moest meewerken, de Duitsers wisten goed dat er iets aan de gang was. Ze kregen
het benauwd en ze lieten loopgraven aanleggen. Maar vader kreeg een Ausweis, en ik ook. Ik moest met de tram
mee en vader moest op kantoor blijven.
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Ik heb mijn vader nog gesproken over de diensttelefoon, ’s middags om pakweg 3 uur. Ik zei hem: wij kunnen
niet meer terug naar Gennep, want de St. Annastraat, dat hadden we vernomen van koeriersdiensten, ligt onder
vuur, daar mag je niet meer komen. Er staat een kanon op de rails, het is totaal versperd. Toen vroeg ik aan vader
wat we met de dieseltram moesten doen. “Laat dat ding maar staan,” zei vader, “maar kom jij maar zo gauw
mogelijk terug naar Gennep.” Toen zei ik: “Ik durf nog niet naar huis te komen, want het is daar veel te gevaarlijk.” En toen werd de verbinding verbroken. Op dat moment was de Drie Kronen gebombardeerd, waardoor de
telefoonlijn onderbroken werd. We hadden toen luchtlijnen, houten palen met draden eraan en die werden op
dat moment verbroken.
Toen heb ik de tram naar beneden gebracht, langs de Dr Jan Berendsstraat, naar het emplacement beneden. Ik
had nog aangeboden het ding weg te rijden, de diesel was nog warm, de generator brandde nog. Hanssen, de
stationschef, riep: “Als ik jou was zou ik hier in de schuilkelder komen, dan heb je kans dat je het er levend vanaf
brengt, want zodra er iets op de rails beweegt, wordt dat onder vuur genomen.” Die tram hebben we laten staan
beneden bij Van Gend & Loos op het rangeerterrein van de MBS.
Achter het kantoortje was een schuilkelder, waar we een tijdje in gezeten hebben, daar zat het personeel van de
MBS, de stationschef van Nijmegen, een paar conducteurs en mensen uit de buurt. Bij het goederenkantoor was
een klein gebouwtje met een plat dak; van daaraf konden we zien wat er daarna gebeurde. We zagen vliegtuigen
landen in het veld van Nederasselt. Plotseling was er weer een aanval van een Typhoon: eerst werd het Duitse
afweergeschut dat op het spooremplacement stond, uit elkaar geschoten en daarna werd onze loc getroffen door
een granaat: de machine spatte uiteen. Later is het stel kaalgeroofd, niemand had wat te stoken en de wanden
waren van prachtig djatihout (teak), dat brandde uitstekend.
Zwartepoorte en Koster zijn naar huis gegaan, ze hebben er drie dagen over gedaan om via Groesbeek thuis te
komen, want over Malden kon niet en Groesbeek was Duits gebied. Ze zijn door de verdedigingslinie over de
Zwarteweg naar Gennep getrokken. Koster woonde bij de Drie Kronen.
Ik ben niet meer terug gegaan. Ik was op dinsdag na de 17de, – de 17de was op zondag – in Nijmegen; daar hebben we nog de Turmac (een tabaksoplagplaats van de sigarettenfabrikant. RL) mee geplunderd, ik niet, ik durfde
daar niet te komen, maar mijn schoolvriend S., die woonde in het Willemskwartier en zijn kornuiten hadden
er lucht van gekregen dat er bij de Turmac, onder de Graafsebrug nog veel opslag zat voor de Duitsers: drank,
graan, levensmiddelen. Zij hebben de opslagruimte geplunderd. Heel veel mensen uit Nijmegen zijn daar toen
geweest, maar ik was bang dat er een Duitser zou terugkomen en dat hij iemand zou doodschieten. Het was één
verwarde toestand. We liepen rond als wildemannen en er was ook geen politie meer.

in Venlo en toen kwamen we bij het postkantoor en daar stond een Duitser met motor met zijspan, die riep:
“Zurück, Zurück”. We zijn terug gereden naar het emplacement, toen hebben we daar anderhalf à twee uur
gestaan. Er zat een stel Fallschirmjagers, die mee moesten. Toen moesten er twee rijtuigen bij en een pakwagen
om de rotzooi allemaal in te laden en toen zijn we met die rijtuigen en een pakwagen op Gennep aan gekuierd,
om een uur of half zes. Toen kwamen we in Arcen, het werd hoe langer hoe drukker op de weg, het barstte er
van de Duitsers daar. Toen kwamen we verder deze kant op. Hoe verder we kwamen, hoe minder we vooruit
kwamen. Een Feldwebel stond bij me op de loc en als de baan versperd was door paarden en karren sprong hij
er af en riep: “Weg hier, wir müssen nach Nimwegen”. Ik kende de situatie ook niet, ik kreeg ook geen verbinding meer met Gennep. (…) Ik heb in Well nog moeten waternemen, daar zat een put in de grond en dan kon
je met de stoompomp die daarin zat water tanken. De tender vol geladen, kolen lagen nog te gloeien. Vooral die
grote brokken die er op lagen en toen naar Gennep gesukkeld. Ik kwam om half twaalf hier aan. Er was hier een
man in de buurt, De Zeeuw, die was directeur van het postkantoor. Die was bij zijn zus geweest in Bergen en bij
de kroeg in Bergen, die staat er nu nog, hebben we nog een borrel gedronken om de bevrijding zogenaamd te
vieren. We wisten toen nog niet waar we aan toe waren. Toen kwamen we dan in Gennep aan om half twaalf en
toen stond Schaffers (…) met een rood stoplicht te zwaaien. Je moest bij elke halte stoppen en proberen te bellen om te weten: komt er nog een tram, is er nog een onderweg? Zoeken, zoeken, zoeken, het ging wel niet hard
vooral door die drukte met die Duitsers. Toen kwamen we bij Schaffers: “Oh, zijn jullie er weer?” Ik zei: “Wat
moet ik nou?” “Nou zet hem hier maar op het terrein neer bij de remise.” “Ja, maar de “heren” die in de tram zitten, moeten nog naar Nijmegen.” “Dat moet je zelf maar bekijken,” zei hij.
Maar toen kwamen we bij de moutfabriek en daar stonden alle Rijksduitsers die hier zaten, met de brandweerwagen van Gennep en die zijn van hier naar Goch gereden, er tussenuit. Ik zeg tegen conducteur Gerrit Reinders, die woonde daar bij de moutfabriek: “Gooi daar de wissel om en maak dat je thuis komt, dan zet ik hem
wel op het rangeerterrein.” Ik heb hem daar neergezet, de vuurkist los gesmeten en een gat in het vuur gestoken.’
(Roosenboom, 1999)

Daarna hebben de Duitsers zich kunnen hergroeperen in de Betuwe, van daaruit schoten ze op Nijmegen, op
de denkbeeldige linies van de geallieerden. Ze dachten dat die in het Willemskwartier lagen, maar die waren al
verder getrokken. Ze schoten granaten op het Willemskwartier en dat was nogal gevaarlijk. Toen ben ik als de
gesmeerde bliksem vertrokken richting Mook, en daar kreeg ik te horen dat ik niet verder mocht. Daar floten de
kogels door de bomen. Ik ben in Mook gebleven en daar heb ik mijn latere echtgenote ontmoet, onder het daverend geluid van de tanks, in februari 1945.’ (Stappers, interview 2011, aanvullingen 2013)

De treinenloop was vastgelegd in een dagbasispatroon, waarin voor de betreffende dag alle machinistendiensten
waren vastgelegd. Voor een gewone werkdag waren er in 1930/1931 vanaf Gennep negen diensten vastgelegd.
Er waren dus op de lijn tussen Nijmegen en Venlo negen machinisten nodig, van wie ieder of een vroege of een
late dienst had of een dag rust. Op Venlo – Beringe waren er vanaf Beringe drie locomotiefdiensten en dus drie
machinisten in touw.
De diensten rouleerden tussen de machinisten. Zij ontvingen een individueel rooster waarop per dag hun dienst
stond genoteerd. Wie bijvoorbeeld op woensdag dienst A2 had, wist, dat hij goederentrein 101 naar Nijmegen
reed, onderweg en op het eindpunt het rangeerwerk verzorgde en in de middag naar Gennep terugkeerde op de
bok van personentrein 10. Wie dienst A4 had, moest in Venlo overnachten.

Ook van de op een na laatste trein naar Venlo is een ooggetuigenverslag bewaard gebleven.
De heer F. Roosenboom aan het woord: (Roosenboom, 1999)
‘Op 17 september 1944 zijn die luchtlandingen geweest. In Duitsland en bij Groesbeek.
Op 17 september ben ik in Gennep op de diesel, de I of II, een kleine diesel, (Het was dus de DI, RL) gestapt, heb
hem uit de remise gehaald en naar de overweg gereden. Met Gerrit Reinders, dat was de conducteur. Toen zijn
we naar Milsbeek gereden. Daar moest ik ruilen (...) Ik reed door met de stoomloc 45 richting Venlo.
Een ervaren machinist was ik niet. Nee, maar het was gewoon voor nood. Dat was gevraagd, we waren door de
personeelschef of hoe ze dat toen noemden gevraagd of de jonge klanten van de Maas-Buurt, althans de technische mensen, wilden rijden. (Om de mannen met een gezin wat te ontzien, RL) Overal waren Duitsers en elke
loc werd in de gaten gehouden. Er werd steeds gevraagd of we “Tommy's” gezien hadden. Voor ons was het een
beetje sensatie, het was gewoon stoer.
In Gennep was Manders stationschef. De tram bestond uit een pakwagen met twee rijtuigen. De chef zei: “Er
zijn parachutisten geland.” Dat had hij telefonisch door gekregen. Toen zei conducteur Reinders: “Zullen we
doorrijden, dan zijn we bevrijd.” Ik zei tegen de chef: “Dan pik ik bij de spoorwegen wat vetkolen, van die grote
brokken (wij stookten altijd briketten die je kapot sloeg) dan hoef ik niet steeds bij te stoken onderweg.” Toen zijn
we weggereden.
Zo zijn we dus weer naar Venlo gekuierd. Dat was denk ik tegen een uur of drie, half vier. We zijn in anderhalf
uur naar Venlo gereden, misschien was het 2 uur. Er zaten veel Duitsers op de weg, die op de baan in de weg
stonden. Ik denk dat we om een uur of vier weer deze kant op wilden. Ik reed daar weg van het emplacement
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2.4 Personeelsdienst
Om de dienstregeling te kunnen uitvoeren was het nodig te beschikken over roosters voor het materieel en het
personeel. In de verzameling van de NVBS bevindt zich een aantal documenten waaruit de inzet van het personeel kan worden afgeleid: de “Locomotief- en personeelsdienst” van 5 oktober 1930.

2-10 Tarieven MBS 1e klasse
1929. (MBS, 1929, verz. NVBS)
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De roosters voor de machinisten leken globaal gebaseerd te zijn op de formule “vijf dagen op, een dag af ”, waardoor de vrije dag elke week op een andere dag viel. In het basispatroon was voor de Beringse machinisten geen
rustdag opgenomen. Aannemelijk is dat die er wel geweest is.
Lang en onregelmatig werken was het. De meest voorkomende dienst was een rondje Gennep – Nijmegen –
Venlo – Gennep of omgekeerd, een rit van in totaal ruim 120 km, waar de machinist gemiddeld 10½ uur over
deed. Een machinist maakte in 1930 weken van afwisselend 48 en 62 uur, gemiddeld 55 uur. Werktijd, wel te
verstaan, want rust- en overblijftijd werd niet gerekend, men kon veel langer van huis zijn.
Een voorbeeld: een van de diensten eindigde op dinsdag in Venlo, waar de machinist moest overnachten. De dag
erna maakte hij een dag van 9.15 tot 22.15, maar de vier uur die hij rond het middaguur moest wachten, werden
niet uitbetaald. Goed, de pauze was in Gennep, hij kon naar huis, maar toch. Na die twee slopende dagen had hij
zijn vrije dag, op een donderdag, met het vooruitzicht dat hij het hele komende weekend dienst had.
Alle machinistendiensten startten in Gennep, wat erop wijst, dat alle machinisten in Gennep woonden.

2-11 Tarieven MBS. 2e klasse
1942. (MBS, 1942, verz. RL)

2.6 Reizigersvervoer
Tussen Nijmegen en Gennep trok de MBS de meeste passagiers, tussen Arcen en Venlo ook redelijk veel, maar
het traject Gennep – Well werd door weinig mensen bereisd.
De sfeer in de tram werd over het algemeen als gemoedelijk beschouwd. De tram was altijd goed bezet, herinnert
de heer Van Dijck (1999) zich, en er werden veel bestelgoederen vervoerd. De ontvangers stonden vaak bij de
haltes al te wachten op hun pakket. Er was geen onderscheid tussen roken/niet roken. Zijn vader dwong hem te
roken, dan was je pas een kerel. Van dames werd het niet op prijs gesteld dat ze rookten, ze zaten wel gewoon in
de rokerige coupés. Reizigers hielden zich aan de regels, de conducteur had groot gezag.
Scholieren vormden een belangrijk deel van het reizigersaanbod. Een van hen, de heer Thissen, die tussen Well
en Venlo reisde, had de volgende ervaringen. Op weg naar de HBS nam hij in Well de tram om half zeven; het
was altijd druk in de tram, scholieren, meisjes op weg naar het naaiatelier, werknemers van de instrumentenfabriek in Venlo. Hij kwam dan om half acht aan terwijl de school pas om negen
uur begon. ’s Middags moest hij weer 3,5 uur wachten op de tram.
Als het in de herfst glad was, moesten de reizigers de stoomloc soms even
helpen duwen. Er waren veel vertragingen, soms werd een tram vervangen
door een bus. ‘Het verhaal ging ook dat er in het café nog wel eens een borreltje
gekocht werd.’ Thissen had indertijd een (scholieren-) maandkaart voor zes
gulden.
Hij beschrijft hoe belangrijk de MBS voor de ontwikkeling van de regio en dus
ook voor Well is geweest: Er was rond 1900 geen fatsoenlijke verbinding tussen
Noord-Limburg en de rest van het land. ‘Voorheen moesten de boeren met
een kruiwagen naar Venlo lopen om daar een varken te verkopen.’ De streek
was armoedig, de grond mager, de boeren hadden soms een varken, wat geiten
en kippen. Er werden eieren geproduceerd, later groente: bonen en tomaten.
Door de tram konden de inwoners hun producten aanbieden op de veilingen
in Venlo en Nijmegen. Voor de komst van de tram ging de post van Well met
een handkar naar het dichtstbijzijnde spoorwegstation. Dat was Tienray, aan de
overzijde van de Maas, anderhalf uur lopen en onbereikbaar bij hoog water of
ijsgang. (Thissen, 1999)

Ook conducteurs hadden een druk bestaan; ze maakten weken van tussen de 57 en 61 uur. Een conducteur vertrok en eindigde altijd in zijn standplaats. Maar omdat hij niet, zoals een machinist, gebonden was aan een loc,
kon hij op wisselplaatsen switchen en daardoor zeer efficiënt ingedeeld worden. De dienst kon voor een conducteur starten in Venlo, Gennep en Nijmegen: conducteurs zullen dus ook in die drie plaatsen gewoond hebben.
Een voorbeeld: een conducteur begon zijn dienst in Gennep op de trein naar Venlo, stapte eerst in Velden over
op de tegemoet komende tram, en later op de dag in Arcen. In de andere trein zat beslist een conducteur met
standplaats Venlo die het omgekeerde deed. De meest voorkomende dienst van een conducteur uit Venlo was:
Venlo – Malden Noord – Venlo – Arcen – Venlo – Heijen – Venlo.
Bijzonder was ook dat de vrije dag niet in een regelmatig patroon terugkwam. Het kon zomaar gebeuren dat de
conducteur elf dagen onafgebroken dienst moest doen.
Op de lijn Venlo – Beringe waren de roosters een stuk overzichtelijker, maar ook saaier waarschijnlijk. Of de
conducteur/rangeerder deed een dag dienst op de goederentreinen 110 en 111 tussen Venlo en Beringe, of hij
pendelde drie keer op en neer in een reizigerstrein tussen beide eindpunten. En elke keer moest hij zijn werkdag
opvullen met het poetsen der locs.

2.5 Prijzen
De prijs van een tramrit was in verhouding tot de verdiensten van de streekbewoners in de regel behoorlijk hoog.
In 1929 kostte een enkeltje 2e klasse van Venlo naar Nijmegen bij de MBS f 1,00, een 1e klasse kaartje de helft
meer.
De prijsberekening was simpel. Het basisbedrag was een enkeltje 2e klasse. Retour 2e klasse en enkel 1e klasse
kostten 1,5 x het basisbedrag, een retour 1e klas 2x. Voor een retour Venlo – Nijmegen betaalde een 1e klasse
reiziger in 1942 f 2,20, voor een enkeltje 2e klasse moest f 1,10 worden neergeteld. In vijftien jaar tijd was dit
kaartje slechts 10% duurder geworden.

124

2-12 De reiziger. (Uit: Wij , 31
oktober 1941)
2-13 Kaartje enkel 2e klasse van
Arcen naar Kanaalmond, prijs:
een dubbeltje. (arch. HM)
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2-14 Afstandskaart 2e klasse,
prijs f 1,-. (arch. HM)
Een andere toenmalige scholier, de heer Valx, reisde vanaf 1934 dagelijks vanuit Bergen naar Venlo.
‘Ik ging naar de ambachtsschool in Venlo in 1934. Ik moest iedere morgen 20 minuten fietsen van Aijen naar
Bergen om aan de tram te komen en dan vertrok de tram om 10 minuten voor zes uit Bergen. Ik moest om 8
uur op school zijn. De tram van 10 voor zes was rond half acht in Venlo. Want die tram reed niet alleen voor de
mensen, maar moest ook stoppen voor de melk die ook naar Venlo meegenomen moest worden, terwijl de fabriek hier (Bergen) vlakbij lag. Maar de boeren kregen 2 cent meer per liter als ze de melk naar Venlo brachten.
Er was een boer die woonde vlak bij de fabriek, maar zijn melk ging naar Venlo. De conducteur moest alles
inladen. Er was zo’n verhoging waar de bussen op stonden. En bij de melkfabriek moest je een tijd stil staan voor
het uitladen.
Dan was het zo, dan was de tram nog niet in Venlo, maar ongeveer in Wellerlooi, dan moest hij water innemen.
Daar stopte hij voor water innemen. Daar was zo'n pomp met een dikke slang eraan en dan stond hij ongeveer
20 minuten stil voor water nemen. Dan had je van hier tot Venlo misschien wel 20 haltes, want hij stopte om de
haverklap. Van hier naar Venlo is ongeveer 30 kilometer. Nog geen 20 km per uur. Meestal had hij twee rijtuigen,
meer niet.
Alleen in de oorlog had hij er wel vier wagens achter hangen, want dan waren er mensen uit de dorpen hier, die
op het vliegveld in Venlo moesten werken.
Toen hing de postwagen er aan, die moest de post vervoeren naar Venlo. De post werd naar de haltes gebracht,
Well, Wellerlooi, Arcen en ga zo maar verder, overal moest hij de post opnemen. Iemand verzorgde de post in de
wagen. Eer je in Wellerlooi was stopte hij vier à vijf keer. In Arcen ging hij door het dorp, daar ging het vlak langs
de huizen. Dan had hij er wel een bel op. De mensen in de huizen hoefden geen arm uit de deur te steken want
dan raakten zij de tram.
Kunt u zich herinneren of het met de diesel sneller
ging? Oh, dat scheelde een stuk. Die was veel
vlugger op toeren. En die kon het ook beter
regelen in de winterdag, want die stoomtram
slipte als er een beetje sneeuw lag. Die
dieseltram reed vrij hard, ik kan het niet goed
schatten maar ik denk dat hij wel zeventig reed.
(Maar dat was niet het geval, RL)
Wat kostte in de vooroorlogse tijd een
trajectmaandkaart van Bergen naar Venlo? Die
kostte f 6,20. Dat was om naar school te gaan

een hoop geld. Mijn vader verdiende 17 gulden in de week. Ik was de enige van Bergen, die naar Venlo naar de
ambachtsschool ging. De meesten moesten naar de boer. Mijn vader heeft me laten leren. Verder ging niemand.
Onderweg kwamen er maar een paar in.
Kunt u zich herinneren of de locomotieven blauw waren? Blauw??, ik noem ze gewoon zwart. En hoe in de oorlog?
Volgens mij werd er aan het uiterlijk niets gedaan. Ik heb ze alleen maar zwart gezien.’ (Valx, 1999)
Veel reizigers zeggen achteraf dat de stoomlocomotief zwart was, maar dat was ze niet: donkerblauw waren de
stoomlocs, maar waarschijnlijk werden ze in de oorlog niet meer goed gepoetst, en zo kon dat beeld blijven
hangen.

2.7 Goederen
Illustratief voor wat er zoal vervoerd werd, is het tarievenboekje uit 1920. Bagage moest eerst worden ingeschreven bij een agentschap, alvorens het met de tram mee kon. f 0,40 werd gerekend voor bagage tot 25 kg, ongeacht
de afstand. Meenemen van een fiets kostte f 0,20 bij een agentschap en f 0,40 bij de conducteur. Voor een hond
moest een gewoon plaatsbewijs gekocht worden.
Bij het vervoer van goederen werd onderscheid
gemaakt tussen bestelgoederen en vrachtgoederen.
Bestelgoederen werden voor vertrek bij een agent
afgeleverd met een adreskaart eraan; ze werden in de
eerstvolgende personentrein meegenomen; kosten: tot
1 kg f 0,20 en bijvoorbeeld 15 kg voor f 0,65, ongeacht
de afstand. Bestelgoed was sneller maar duurder dan
vrachtgoed.
Vrachtgoederen, die vergezeld moesten gaan van een
vrachtbrief, werden eenmaal daags opgehaald, waarschijnlijk door de goederentrein. Vrachtgoederen
werden in 1920 ingedeeld in drie klassen:
1e klasse: stukgoederen;
2e klasse: zendingen van meer dan 5000 kg in gesloten
wagens;
3e klasse: zendingen van meer dan 5000 kg in open
wagens.
Voor het vervoer van tien ton steenkolen in een
open wagen (3e klasse) van Venlo naar Nijmegen (63
km) diende f 24,40 neergeteld te worden en voor het
vervoer van 10 ton graan in een gesloten wagen (2e
klasse) f 37,70. Voor een kist met 20 kg eieren van
Afferden naar Venlo (36 km) betaalde een boer f 0,49
(vrachtgoed 1e klasse) of f 0,75 (bestelgoed).
Er werden heel wat melkbussen vervoerd. Het transport van een bus tot 40 liter kostte f 0,20; ongeacht de
afstand; de lege bussen werden gratis mee teruggebracht. Ook levende dieren konden mee, in aparte
wagens .

2-16 Tarieven vervoer van per schip in Venlo aangevoerde bulkgoederen. (MBS, 24 januari 1932, arch. Gn)
2-15 Tarieven vrachtgoederen 1920.
(MBS, 16 februari 1920, verz. Sch)
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2-17 Tarieven wagenladingen juli 1932.
(MBS, 18 juli 1932, arch. Gn)
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Een boer uit Velden die een varken op de Cuijkse markt (station Mook) wilde verkopen, betaalde voor het vervoer f 1,60, voor een paard f 4,00 (2e klasse, > 40 km).
Soms kwamen er kosten bij. Een wagenlading aardappelen laten wegen: f 1,50, voor het plaatsen op een losplaats:
f 0,25 stationskosten, voor elk uur dat de wagen langer dan 24 uur bleef staan: f 0,20 staangeld, voor het opmaken
van een vrachtbrief: f 0,05 schrijfloon, wilde men de lading afgedekt hebben: f 0,75 dekkledenhuur.
Of er vaak gebruik van gemaakt is, is onbekend, maar het meest bijzondere vervoer was toch wel dat van lijken.
Een lijk werd vervoerd in een aparte gesloten wagen, mits tijdig aangevraagd. De kosten kwamen overeen met 2e
klasse tarief voor 5000 kg, dus bijvoorbeeld voor een tochtje van Afferden naar Well, 11 km, kwam dat op
f 7,25. Er werd verwacht dat er minimaal een betalende geleider in de wagen meereed. Indien het lijk een uur na
aankomst op het bestemmingsstation niet was afgehaald, werd het ter beschikking van de politie gesteld. (MBS,
16 februari 1920, verz. Sch)
Voor het lossen met de elektrische kraan in de haven van Venlo en de rit naar de plaats van bestemming werd
een gecombineerd tarief berekend. Begin 1932 (zie afb. 2-16) kostte het vervoer van een wagen met 10 ton kunstmest vanaf een schip in Venlo naar de LLTB van Ottersum f 14,00.
Vanwege de sterke concurrentie met vrachtauto’s werden in 1932 de prijzen voor het vervoer van wagenladingen
sterk verlaagd (zie afb. 2-17). De stationskosten vervielen en het onderscheid tussen 2e klasse (gesloten wagens)
en 3e klasse (open wagens) verviel eveneens. Vervoer van 10 ton stenen van de kalkzandsteenfabriek in Mook
naar Nijmegen (10 km) kwam nu op f 3,90, in 1920 was dat nog f 11,90.
Ook de prijs voor het stukgoed ging naar beneden: de bovengenoemde kist eieren werd nu meegenomen voor
f 0,30; verzending als bestelgoed kostte nog steeds f 0,75, maar de eieren werden nu door de MBS-besteldienst
kosteloos aan huis afgeleverd door de inmiddels op verschillende plaatsen opgezette vrachtautobesteldiensten
van de MBS.
In 1940 was het goederenvervoer teruggebracht tot ‘grof goed’, bestelgoederen vanuit Gennep werden elke dag
verstuurd met vrachtauto’s en niet meer per tram. (Van de Mortel, 1999)

2.8 De locomotieven
Het locomotiefpark van de MBS was overzichtelijk: dertien stoomlocs, waarvan er acht nieuw waren aangeschaft
en vijf overgenomen, alsmede vijf zelfgebouwde dieselelektrische motorwagens.

2.8.1. De MBS-stoomlocs
Bij de opening op 31 mei 1913 beschikte de Maas-Buurtspoorweg over zes stoomlocs:
MBS 40 ‘Nijmegen’;
MBS 41 ‘Plasmolen’;
MBS 42 ‘Gennep’;
2-18 De stoomlocs van de MBS
werden tot de top van de Nederlandse tramwereld gerekend.
Dit is een van de locs 40 – 45
in de beginjaren. De loc heeft
fraaie geschilderde lijsten aan
de zijkanten; een fris lichtgrijs
geschilderde goederenwagen
doet dienst als bagagewagen
(de echte post-/bagagewagens
werden pas in de herfst van
1913 afgeleverd). Pas later
werd er in het midden van het
front een derde raam aangebracht om het zicht op de baan
te verbeteren. (Drie Kronen,
Milsbeek, waarschijnlijk zomer
1913, verz. NVBS)
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2-19 De bemanning poseert: machinist en conducteur dragen een fraaie pet met de
letters MBS erop. De trein is op weg naar Nijmegen en aangezien het middenraam
nog ontbreekt, is de foto in 1913 of kort daarna gemaakt.
(Plaats en datum onbekend, verz. NVBS)
2-20 Loc 41 ‘Plasmolen’ met het personeel op het emplacement aan de Van Diemerbroeckstraat te Nijmegen. Achter het hekwerk staan NS-wagens bij de goederenloods. (Nijmegen, 6 juli 1941, verz. NVBS)
2-21 De nummerplaat van de 41 met de fabrieksplaat van de fabrikant
Hohenzollern. (Nijmegen, 6 juli 1941, verz. Van Donselaar)
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2-22 Op 17 september 1944
reed de laatste reguliere
tram. Na de oorlog werd het
trambedrijf niet meer opgestart.
Enkele jaren stonden de stoomlocs nog weg te kwijnen maar
daarna volgde onverbiddelijk
de sloop. Het trieste einde van
loc 41, gezien vanaf de rolbrug
bij de werkplaats. (Gennep,
eind 1947 of begin 1948,
verz. NVBS)
2-23 Loc 42 ’Gennep’ is niet
ongeschonden uit de oorlog
gekomen: ruiten eruit en flinke
kogelgaten. Samen met loc 41
wacht zij voor de werkplaats in
Gennep op de slopershamer.
(Gennep, 23 juli 1947,
verz. NVBS)
2-24 Met de tram uit Beringe
passeert loc 43 de Maasbrug
op weg naar station Venlo. De
MBS-locs kwamen hier sinds
de aanleg van het verbindingsspoor in 1930. Van mei
1940 tot 1 januari 1942 lag het
tramverkeer over de brug stil.
(Venlo, 7 augustus 1942,
verz. NVBS)

2-25 Loc 44 ‘Arcen’ voor het
wissel bij de ronde loods in
Gennep. Rechtdoor gaat het om
de ronde loods naar de werkplaats, linksaf ligt het spoor naar
de locomotievenloods. (Gennep,
11 juli 1940, verz. NVBS)
2-26 De plaat met het fabrieksnummer 3045, behorende bij
locomotief 44 (2012, foto RL)
2-27 De naamplaat ‘Venlo’ van
Loc 45. (2012, foto RL)
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2-28 Loc 45 ‘Venlo’ naast de remise op het tramemplacement.
(Venlo, 1934, verz. NVBS)
2-29 Loc 46 ‘Mook’ trekt
een lange gemengde trein,
bestaande uit een bagagewagen
(ex-VMH), een personenrijtuig en vier gesloten goederenwagens, door de smalle
dorpsstraat. (Arcen, 18 juli
1941, verz. NVBS).

2-30 Stoomloc 47 ‘Velden’ is
met een gemengde tram (AB3,
EL101, 207) uit Gennep aangekomen op het emplacement
Venlo. De brede goederenwagen
uiterst links staat op een (over-)
laadspoor van de NS. (Venlo, 20
september 1937, verz. NVBS)
2-31 De nummerplaat van
MBS 46. De locs 46 en 47
onderscheidden zich van de
locs met de nummers 40 – 45
door een ovale Hohenzollernfabrieksplaat.
(30 mei 1943, verz. NVBS)
2-32 De stoomfluit van MBSstoomloc 46. Deze was gemonteerd op het dak boven de
bestuurdersplaats. Vanaf het
hefboompje (rechtsboven) liep
een metaaldraad door het dak
met op handbereik een handvat. Door te trekken werd de
stoomkraan geopend, met als
gevolg condenswater gevolgd
door een gillend gefluit.
(2010, foto RL)
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MBS 43 ‘Bergen’;
MBS 44 ‘Arcen’;
MBS 45 ‘Venlo’.
De keuze voor hoge nummers was een gevolg van de nauwe band die de MBS met de NBDS had. Omdat de
MBS-locs in de werkplaats van de NBDS zouden worden onderhouden, had men – om misverstanden te
voorkomen – besloten de locs van de MBS door te nummeren in het NBDS-patroon (waarin in 1913 de nummers tot 40 al bezet waren).
Als directeur van de MBS had Voorhoeve in 1912 offertes opgevraagd voor zes stoomlocomotieven:
Hohenzollern A.G. für Lokomotivbau in Düsseldorf-Grafenberg kwam als beste uit de bus met een prijs van
f 12.300,- per machine.
Enkele karakteristieken:
- een kruissnelheid van 35 km/h en een rustige gang bij 50 km/h;
- stofvrije ligging van het drijfwerk, door toepassing van binnenliggende cilinders;
- zuinig brandstofgebruik;
- eenvoudige bediening, (waardoor kon worden volstaan met een eenmansbediening van de locomotief);
- goed uitzicht op de baan;
- voldoende capaciteit om een trein van 160 ton met 50 km/h te vervoeren;
- kolenvoorraad voor 80 km, watervoorraad voor 50 km in de waterbakken, die zich onder de voetplaat, buiten
de wielen bevonden.
In de kopwanden zaten twee draairamen, die kennelijk te weinig zicht op de baan boden. Korte tijd na de ingebruikneming van de locs is in het midden van elke kopwand een vierkant raam toegevoegd.
In 1920 werden er nog twee locs bijgekocht van hetzelfde type, zij kregen de nummers 46 (‘Mook’) en 47
(‘Velden’).

2-33 Na een speciale rit op 29
september 1944 bleven twee
stoomlocomotieven achter in
Venlo. Bij bombardementen
raakten ze zwaar beschadigd.
Loc 47 is ernstig beschadigd
maar staat 1½ jaar na het
bombardement nog onaangeroerd voor de deels ingestorte
remise. (Venlo, 10 april 1946,
verz. Van Donselaar).

2-34 Achter prikkeldraad naast
de remise bevindt zich MBS 15
(ex-VMH). (Venlo, 13 augustus
1932, verz. Van Donselaar)
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De stoomlocs hebben 31 jaar (de 46 en 47 24 jaar), zelfs onder extreme omstandigheden, uitstekend dienst
gedaan.
Met de instroom van dieselmotorwagens (zie hierna) werden vanaf 1934 de stoomlocs successievelijk buiten
dienst gesteld. Twee bleven er dienstvaardig, de 46 en 47, om zo nodig te worden ingezet bij speciaal goederenvervoer. De buiten bedrijf gestelde locs werden niet direct gesloopt.
Na het stilleggen van de olieaanvoer door de Duitsers in 1940, waardoor de diesels niet meer konden worden
ingezet, konden de meeste stoomlocs weer worden opgelapt en de baan op gestuurd, waar ze ondanks de slechte
staat van onderhoud nog alleszins verdienstelijk presteerden.
Toen op 17 september 1944 ten gevolge van oorlogshandelingen de tramdienst gestaakt moest worden, hadden
de Hohenzollers hun laatste kilometers gereden.
De 47 en vooral de 45 raakten bij de bombardementen van Venlo onherstelbaar beschadigd; de wrakken bleven
daar blijkens de foto’s zeker nog tot midden 1947 liggen. De 44 schijnt nog als verwarmingsketel naar Utrecht
verkocht te zijn, de rest is gesloopt, waarschijnlijk in 1948. Een gerucht dat de locs nog in Mexico gereden
zouden hebben, kon niet bevestigd worden.

2.8.2 De stoomlocomotieven van de VMH
Bij de opening van de VMH-lijn Venlo - Beringe in 1912 waren vier Hohenzollern -locomotieven beschikbaar:
de nummers 1 – 4 , bouwjaar 1911, elk voorzien van de naam van een van de betrokken plaatsen:
VMH 1 ‘Venlo’;
VMH 2 ‘Panningen’;
VMH 3 ‘Helden’;
VMH 4 ‘Maasbree’.
In 1919 kwam nog de voormalige bouwlocomotief (zie par. 3.2) de Roswindis als nummer 5 in dienst.
Bij de overname door de LTM in 1923 werden de locs omgenummerd tot 13 – 17. Deze nummers behielden ze
na de overname door de MBS in 1929. Na voltooiing van het verbindingsspoor in 1930 werd er doorgereden
tot NS-station Venlo. Toen werd het voor de ex-VMH-locs ook mogelijk de MBS-sporen naar het noorden te
berijden.
Locomotieven 13 en 15 - 17 gingen in 1935 uit dienst, en werden later verkocht, waarschijnlijk voor de sloop.
De 14 mocht zijn bestaan nog rekken. Ontdaan van assen, wielen en drijfwerk werd deze opgesteld als verwarmingsketel in de werkplaats te Gennep. Tijdens de evacuatie in de winter van 1944/45 is de 14 spoorloos uit de
werkplaats verdwenen.

2-35 Stoomloc MBS 14,
ontdaan van wielen en
drijfwerk, slijt haar dagen
als verwarmingsketel in de
werkplaats in Gennep. Op de
achtergrond een van de diesels.
(Gennep, rond 1940,
verz. NVBS)
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2.8.3 De MBS-diesels
De inkomsten namen af, de kosten stegen, vanaf 1931 draaide de maatschappij met verlies. De MBS moest een
konijn uit de hoge hoed toveren om de exploitatiekosten te drukken.
Nog in 1932 besloot de directie dieselelektrische tractie in te voeren. Meester Heijs, zoals de werkmeester alom
betiteld werd, kreeg de opdracht de machine in eigen beheer te ontwikkelen en in de eigen werkplaats te bouwen.
Een oude post-/bagagewagen (EL106 uit 1916) vormde de basis. Hierin werden een dieselmotor van 85 pk, een
generator en op de assen van een van beide trucks (draaistellen) twee elektrische tractiemotoren geplaatst. Aan
een zijde werd een bestuurderscabine gecreëerd, aan de andere zijde werd permanent (met een stalen balk)
een vierassig personenrijtuig (AB14) vastgekoppeld (“kortgekoppeld”), waarin op het buitenste balkon een
machinistenruimte (“stuurstand”) ingericht werd. Dit tramstel kwam op 15 mei 1934 op de baan en het voldeed
volledig aan de verwachtingen.
Daarna volgden er in rap tempo meer: op 5 april 1935 het tramstel DII, bestaande uit EL105 + AB12, op 26 april
1936 de zwaarder uitgevoerde DIII, met een 120 pk-dieselmotor, die door het grotere vermogen meer rijtuigen
en goederenwagens aan kon. De DIII bestond uit de voormalige post-/bagagewagen EL104 + AB14. Dat was
vreemd, want de AB14 had toen al twee jaar in DI gereden. De DI werd daarom tegelijkertijd vernieuwd: de
EL106 werd gekoppeld met de van een stuurstand voorziene AB13.

2-36 Diesel I is voorzien van
een houtgasgenerator. Iemand
is nog bezig met het vullen van
de bunker. (Spoorstraat Gennep, 30 mei 1943, verz. NVBS)

2-37 De bagageafdeling van DI
met de houtgasgenerator. Op
de bodem staat de houtbunker.
Het trechtervormige apparaat is
de zogenaamde cycloonvanger
voor het scheiden van gas en
stofdeeltjes. Op de vloer liggen
wat zakken met houtblokjes.
(Gennep, 30 mei 1943,
verz. NVBS)

2-38 De generatorapparatuur
op het dak van de DI, de
gaskoeler en de vulopening.
(Gennep, 5 september 1943,
verz. NVBS)
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2-39 Diesel I, de kortgekoppelde
combinatie van tot motorwagen
omgebouwde bagagewagen
EL106 met rijtuig AB14. De
trein, met als aanhangrijtuig
de AB2, staat bij de halte aan
het noordelijke eindpunt van
de MBS-sporen, die zich in
1934 nog aan de oostzijde van
de Van Diemerbroeckstraat
bevinden. (Nijmegen, 5
augustus 1934, verz. NVBS

2-40 In 1936 werd AB14 in
de DI vervangen door rijtuig
AB13, ook weer met stuurstand.
Voor de remise in Venlo staat de
‘nieuwe’ DI: motorwagen 106
plus AB13, met erachter nog
een gesloten goederenwagen.
Rechts staat Diesel III. (Venlo,
30 juni 1936, verz. NVBS)
2-41 DII (105 + AB12) op de
wisselplaats in de Spoorstraat
te Gennep. Op de achtergrond
de overweg met het NS-spoor.
(Gennep, 2 mei 1935,
verz. NVBS)
2-42 Diesel III voor station
Nijmegen. Het spoor in de Van
Diemerbroeckstraat werd in
1936 naar de westzijde verplaatst en verlengd, waardoor
de tramhalte voor (een vleugel
van) het monumentale stationsgebouw kwam te liggen.
(Nijmegen, 17 januari 1937,
verz. NVBS)
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2-46 Na 17 september 1944
is er door de MBS niet meer
gereden, wordt vaak gezegd.
Deze foto bewijst dat dat niet
helemaal juist is. DIV en DV,
die in de zandput hebben
overwinterd, zijn in elk geval
naar het remiseterrein gereden.
(Gennep, 1945, verz. Mon)
2-47 M67 (ex MBS DIV) in
Oostvoorne. In zijn tweede
levensfase reed de M67 frequent tussen Rotterdam en
de Zuid-Hollandse eilanden.
(Oostvoorne, augustus 1954,
arch. Vl)
2-43 Na de dieseltramstellen kwamen er twee losse
(goederen)locs op de baan.
Diesel IV is net een paar dagen
in dienst, als hij voor de rolbrug
bij de werkplaats gefotografeerd
wordt. De loc is gebouwd in
post-/bagagewagen EL103 en
heeft in tegenstelling tot de DI –
III twee stuurstanden.
(Gennep, 19 september 1937,
verz. NVBS)

2-48 De M67 in het RTMmuseum in Ouddorp.
(Ouddorp, augustus 2010,
foto RL)

2-44 Na de oorlog werden de
diesels verkocht aan de RTM in
Rotterdam. Motorwagen DIV
(EL103) met zichtbare oorlogsschade, passeert op zijn tocht
naar Rotterdam per trein station Utrecht. (Utrecht, 11 april
1946, verz. NBDS)
2-45 DV (voorheen post-/
bagagewagen EL102), die pas
eind 1938 in dienst kwam, staat
in april 1941 voor de ronde
loods in Gennep. Officieel was
deze sinds juni 1940 buiten
bedrijf. (Gennep, 17 april 1941,
verz. NVBS)
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Met deze drie tramstellen kon het gehele personenvervoer op de hoofdlijn verzorgd worden. Maar dan was er
nog het (intensieve) goederenvervoer. Daarom bouwde Heijs nog de DIV en DV: losse locs met aan weerszijden
een stuurcabine en elk met een vermogen van 240 pk. Deze kwamen respectievelijk op 9 juli 1937 en eind 1938
in dienst. Het waren “trekkers”, die in staat waren een trein van 200 ton in vijf minuten op een snelheid van 20
km/h te brengen. Een van beide was nodig voor het goederenvervoer, de andere was bedoeld als reserve, die voor
beide vervoersstromen kon worden ingezet.
In het vocabulaire van de Maas-Buurtmedewerkers bleef het woord “locomotief ” de betekenis houden van
“stoomlocomotief ”; de diesellocomotieven werden standaard aangeduid als “diesels”.
De DV zou bij de MBS nog geen twee jaar dienst doen. Vanwege de door de Duitsers stilgelegde olieleveranties
gingen de diesels in 1940 uit dienst en werden ze vervangen door de oude, snel opgeknapte stoomlocs.
In 1941 werd de DIII op proef voorzien van een houtgasgenerator. De ervaringen waren zodanig positief dat de
DI en DII in 1942 volgden. De losse diesels werden niet omgebouwd.
De houtgasgenerator bestond uit een bunker voor houtblokjes met een inhoud van 1,6 m3, een koelsysteem en
een gasreinigingsfilter. Het geheel werd in de bagageruimte van de motorwagen ingebouwd, het koelsysteem en
de vulklep kwamen op het dak en aan de zijkant kwam een trapje om de bunkeropening te kunnen bereiken. De
dieselmotor werd zodanig aangepast dat deze op het gasmengsel kon rijden. Dat bleek wonderwel goed te gaan,
al kostte het veel inspanning. Alleen zeer deskundige machinisten konden deze trein starten en aan de praat
houden, de gasfilters moesten dagelijks schoongemaakt worden en er werd wat afgezeuld met blokjes hout. Liep
vroeger het treinstel een km op 0,6 l olie, nu kostte een kilometer ongeveer 3 kg. hout. Dat hout werd aangeleverd
in “zakjes”. Bij de start was de bunker van de generator gevuld met 24 zakjes hout; voor onderweg werden er nog
10 tot 15 meegenomen en in Venlo en Nijmegen stonden wagens met hout voor de terugrit.
De DI – DIII bleven – samen met de weer opgelapte stoomlocs – tot 17 september 1944 actief; een hele prestatie!
Door oorlogsomstandigheden stopte op 17 september 1944 het trambedrijf. De DI werd noodgedwongen
achtergelaten in Nijmegen en zou na de bevrijding, grotendeels onttakeld, teruggevonden worden op de plaats
waar zij was achtergelaten. De DV brandde pas na de oorlog, in juli 1945 uit, de overige drie diesels hebben de
oorlog redelijk schadevrij overleefd.
Alom is men het erover eens dat bij de MBS technisch hoogstaande diesels gelopen hebben. Jammer alleen, dat
er door de oorlog en de ambtenarij (zie par. 3.4) al zo snel een einde aan gekomen is, althans in Noord-Limburg,
want ze hebben uiteindelijk nog vele jaren dienst gedaan bij de RTM.
Na de oorlog werden de diesels aan de RTM verkocht. In Rotterdam werden ze in zeer korte tijd gerenoveerd en
omgespoord (van 1000 mm naar 1067 mm). De DIV heeft onder nummer M67 nog tot 1966 gereden.
Dankzij sponsoring van de Page (Papierfabriek Gennep) werd in 1967 de M67 aan het Spoorwegmuseum geschonken. Enkele decennia zou zij hier een statisch bestaan leiden. In 1991 verhuisde de diesel, in slechte staat,
naar Ouddorp, waar zij geheel gerenoveerd werd en sinds 2009 haar baantjes trekt op de museumlijn van de
RTM.
De biografie van de M67 ziet er als volgt uit:
In 1913 door Allan aan de MBS geleverd als post-/bagagewagen EL 103, in 1937 bij de MBS in dienst gesteld als
DIV, in 1946 aan de RTM in Rotterdam verkocht en ingezet onder nummer M68. Een jaar later brandde ze uit.
De loc werd bijna geheel opnieuw opgebouwd en als M67 in 1949 weer op de baan gebracht. Ze ging in 1966 uit
dienst. In 1967 werd ze door de Page aan het Spoorwegmuseum geschonken. In 1991 verhuisde de loc naar het
Museum-RTM, waar ze volledig werd gerestaureerd. In 2009 reed de loc voor het eerst weer op eigen kracht. Ze
kon in 2013 haar eeuwfeest vieren.

2.9 Rijtuigen en goederenwagens
Twintig personenrijtuigen en honderdnegenenzestig goederenwagens heeft de MBS in haar bezit gehad, en dat
op 84 km spoor. Vooral het goederenvervoer is intensief geweest. Het aankoopbeleid van de MBS vertoonde golven, in de beginjaren 1913 en 1914 verschenen er 82 wagens en rijtuigen op de rails, tot en met 1918 kwamen er
16 bij, in 1924 17 en in 1929 verrijkte de MBS zich met 37 goederenwagens en 6 rijtuigen van de VMH/LTM. De
jaren ’30 gaven een toename te zien van 27 wagens en in 1944 kwamen er nog 4 bij, die echter nooit zijn ingezet.
Dat brengt het totaal op 189.
Alle nieuwe wagens die de MBS in de loop der jaren heeft aangeschaft, werden gebouwd bij Allan & Co in
Rotterdam, de nieuwe wagens van de VMH/LTM (die in 1929 door de MBS werden overgenomen) bij Beijnes
in Haarlem. Daarnaast werden er vele goederenwagens op de tweedehands markt gekocht, vooral bij Duitse
maatschappijen. De keuzemogelijkheden waren ook beperkt: in Nederland waren er maar weinig tramlijnen met
een spoorwijdte van 1000 mm.
Op welke wijze de wagens Gennep hebben bereikt, is niet beschreven of gefotografeerd, maar aannemelijk is dat
ze per normaalspoor over de NBDS-lijn op station Gennep werden afgeleverd.
Op de bagagewagens na, waren alle goederenwagens van de MBS onberemd. Wel hadden of kregen ze bijna allemaal een handrem, meestal een hefboomrem, om ze op losplaatsen vast te kunnen zetten.

2.9.1 De rijtuigen
In het voorjaar van 1912 vroeg de MBS offertes aan voor rollend materieel: 8 personenrijtuigen, 24 goederenwagens en 4 post-/bagagewagens. Het laagste bod was met f 115.610,- van Allan & Co uit Rotterdam, die vervolgens
de opdracht kreeg.
Eind mei 1913 stonden er acht moderne rijtuigen AB1 – 8 (A = 1e klasse, B = 2e klasse) op het remiseterrein in
Gennep gereed voor de start van de personendienst. Ze bestonden uit een 1e klasse balkon (10 personen), een
1e klasse afdeling (6 personen), een tussenafdeling (6 personen), een 2e klasse afdeling (24 personen) en een 2e
klasse balkon (10 personen), in totaal dus geschikt voor 56 personen.
De tussenafdeling kon naar bevind van zaken als 1e klasse of als 2e klasse gebruikt worden; in de oorlog was deze
gereserveerd voor Duitsers. De rijtuigen waren bruin gevernist en voorzien van een langwerpig koperen bord
‘Maas-Buurtspoorweg’ (zie afb. 2-51).
Een jaar na de opening bestelde de MBS twee nieuwe rijtuigen, de AB9 – 10, die identiek waren aan de nummers
AB1 – 8. Beide rijtuigen kwamen in de loop van 1914 in dienst. In 1916 kwamen er weer vier bij: AB11 – 14.
Drie van deze rijtuigen zouden in de jaren dertig omgebouwd worden tot een stuurstandrijtuig dat in combinatie
met een dieselmotorwagen een treinstel vormde:
1934: AB14 + EL106 werd DI (vanaf 1936 AB13 + EL106);
1935: AB12 + EL105 werd DII;
1936: AB14 + EL104 werd DIII .
De AB12 raakte in 1944 bij een ernstig ongeluk in Malden (gemeente Heumen) zodanig beschadigd, dat hij nooit
meer hersteld is (zie afb 3-47).

2-50 De AB1 in bedrijf, met op
de achtergrond een fraai remhuisje van een NS-wagen aan
de Van Diemerbroeckstraat.
(Nijmegen, 13 juni 1941,
verz. NVBS)
2-49 Fabrieksfoto van rijtuig
AB1 bij de aflevering. (Allan &
Co, Rotterdam, 1913,
verz. NVBS)
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2-51 Er zijn (minimaal) twee
koperen naamborden van
een rijtuig bewaard gebleven.
(2010, foto RL)
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2-54 De ex-VMH-rijtuigen in
MBS-dienst. AB21, met nog
eenzelfde type rijtuig erachter
op het remiseterrein. (Venlo,
11 augustus 1934, verz. NVBS)

2-52 AB13 is in 1932 nog een
gewoon rijtuig. Het zal pas in
1936 een stuurstand krijgen
en met EL106 de Diesel I gaan
vormen. (Plasmolen, 23 augustus 1932, verz. NVBS)

2-55 Zo liep het af met deze rijtuigen. Tussen de rolbrug en de
draaischijf, staan ze te wachten
op de sloop, de AB23 voorop.
(Werkplaats Gennep, oktober
1937, verz. NVBS)

2-53 Dezelfde AB13, bij de
dieselloods in Gennep. De bel,
de (kop)lampen zijn geplaatst,
de stuurstand is ingebouwd.
De wagen maakt nu deel uit
van de DI. Datum is onbekend,
maar gezien de verduisterde
koplampen moet de foto in
de oorlogsjaren gemaakt zijn.
(Gennep, datum onbekend,
verz. NVBS)
Met de overname van de lijn naar Beringe kwam de MBS in het bezit van vier AB-rijtuigen (bouwjaar 1912) en
twee B-rijtuigen (bouwjaar 1913) die bij Beijnes in Haarlem gebouwd waren. De rijtuigen bleven ook na de overname door de MBS op het traject Venlo – Beringe rijden achter hun eigen locs. De VMH/LTM maakte gebruik
van vacuümremmen en de MBS van luchtdrukremmen en dat past niet bij elkaar.
In 1937 gingen deze zes rijtuigen aan de kant, bij de werkplaats in Gennep. Niet bekend is, wanneer ze gesloopt
zijn.
Alle oorspronkelijke MBS-rijtuigen werden na de oorlog aan de RTM in Rotterdam verkocht, daar eerst omgespoord naar 1067 mm en vanaf 1946/1947 ingezet. AB417 (MBS AB6) werd in 1963 aan het Spoorwegmuseum
geschonken. AB414 (MBS AB4) kwam na de opheffing van de laatste RTM-tramlijn in 1966 naar het trammuseum van Hellevoetsluis. Tegenwoordig bevindt zich dit museum onder de naam “Museum R.T.M.” in Ouddorp.
Dit museum heeft in 2003 ook de AB417 verworven.
Eind 2012 was de restauratie van de 417, die nog grotendeels origineel is, bijna gereed. De 414 wordt feitelijk
nieuw gebouwd, zo zijn er bijvoorbeeld geheel nieuwe meubels gemaakt.
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2-56 In de schilderwerkplaats
van het Museum RTM wordt
de laatste hand gelegd aan rijtuig RTM 417( ex MBS AB6),
een van de twee MBS-rijtuigen
die behouden zijn. (Ouddorp,
11 augustus 2012, foto RL)
2-57 In rijtuig RTM 414 (ex
MBS AB4) worden enkele
geheel nieuwe banken geplaatst.
(Ouddorp, 11 augustus 2012,
foto RL)

2.9.2 De post-/bagagewagens
In elke reizigerstrein reed een post-/bagagewagen mee, in principe direct achter de stoomloc. Evenals de rijtuigen
waren deze wagens beremd.
In het najaar van 1913 arriveerden de post-/bagagewagens EL101 – 104 in Gennep. Ongeveer een derde van de
wagenruimte was ingericht als postkamer, o.a. met loketkast en posttafel, en de rest als bagageruimte voor bagage
van de reizigers alsook voor bestelgoederen en bijvoorbeeld fietsen en melkbussen.
Op verschillende foto’s in dit boek is een post-/bagagewagen in de gewone reizigersdienst te zien, bijvoorbeeld de
EL104 op afb. 1-181.
Allan leverde in 1916 een vervolgserie: de nummers EL105 – 106. Zij verschilden van de EL101 – 104, in die zin
dat er klapbanken voor ongeveer 20 passagiers in de bagageruimte waren geplaatst, voor momenten van topdrukte.
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2-58 In 1913 staat een
glanzende LE102 (later EL102)
voor het eerst in de buitenlucht
op het terrein van de fabrikant
Allan in Rotterdam. De in de
wand aangebrachte brievenbus
markeert het postgedeelte, de
rechterkant was bestemd voor
bagage en stukgoed. (Rotterdam, 1913, verz. NVBS)

2-61 Voor de werkplaats in
Gennep staan de van de NBM
overgenomen bagagewagens 91
en 92 op een stukje rails. Voor
ze kunnen worden ingezet moeten ze omgespoord worden van
1067 mm naar 1000 mm. Door
de oorlogsomstandigheden zal
dat echter niet meer gebeuren.
(Werkplaatsterrein Gennep,
30 mei 1943, verz. NVBS)
Er was echter een klein probleem: de spoorwijdte van de NBM bedroeg 1067 mm en die van de MBS 1000 mm.
De wielen moesten naar binnen geperst worden, maar dat is er door de oorlogsomstandigheden niet meer van
gekomen. De wagens zijn in 1943 nog wel naar Gennep vervoerd en hebben daar enige tijd voor de werkplaats
van de MBS gebivakkeerd. In 1946 zijn ze aan de RTM doorverkocht (die wel de 1067 mm spoorwijdte kende).

2-59 Na bijna 30 jaar dienst
ziet de enige niet omgebouwde
post-/bagagewagen EL101 er
nog goed uit; zelfs de brievenbus
is gebleven. (Emplacement
Gennep, 15 augustus 1942,
verz. NVBS)

2-60 De voormalige post-/
bagagewagen EL111 doet dienst
als gewone bagagewagen 111
in een trein die zojuist station
Venlo verlaten heeft en nu de
Stationsstraat kruist. Rechts
naast de deur is de brievenbus
vervangen door wat plankjes, de
klink van de deur is afgenomen.
(Emplacement Venlo, 7 augustus 1942, verz. NVBS)

2.9.3 Goederenwagens
De MBS heeft in totaal 169 goederenwagens in haar bezit gehad, waarvan 12 post-/bagagewagens. Open wagens
(104) voor vervoer van zand, grind, kunstmest, bakstenen, basalt, hooi, heide, landbouwproducten zoals aardappels en in de oorlogsjaren heel veel steenkolen. Gesloten wagens (48) voor groot vee of pluimvee in manden,
voor pakketten, manden met levensmiddelen en fruit, kisten eieren, tonnetjes petroleum, vaatjes bier, zakken
graan en dergelijke, tweeledige schamelwagens (2x2) voor vervoer van lang hout of spoorstaven en één ketelwagen (1) voor sproeiwerkzaamheden langs de lijn.
Een aantal wagens heeft de MBS zelf laten bouwen bij Allan, maar de meeste waren tweede- of zelfs derdehands
gekocht bij diverse tramwegmaatschappijen, vooral in Duitsland.
Het hele goederenwagenpark is na beëindiging van de tramdienst verkocht aan de Zeeuwsch Vlaamsche Tramweg-Maatschappij.
Wagen 208 is de enige MBS-goederenwagen die het eeuwfeest kan vieren. Hij stond jaren anoniem als schuurtje
in Pyramide (Zeeuws-Vlaanderen). De Stoomtram Hoorn – Medemblik heeft de wagen in 2006 verworven en
aan haar verzameling toegevoegd. De wagen staat anno 2013 in zeer slechte staat op het emplacement in Hoorn.
De verwachting is dat deze gerenoveerd zal worden.

In de jaren dertig werden de EL102 – 106 in eigen beheer omgebouwd tot dieselmotorwagen. Na 1946 zouden
ze nog geruime tijd dienst doen bij de RTM in Rotterdam. (zie par. 2.8.3) Ook de enige niet-verbouwde post-/
bagagewagen EL101 werd in 1946 aan de RTM verkocht.
In 1929 werd het wagenpark uitgebreid met twee post-/bagagewagens van de VMH/LTM bij: EL111-112
(bouwjaar 1912). In elk geval de 111 is na 1940 is ingezet als bagagewagen in personentreinen achter MBS-locs.
De vacuümrem moet daarvoor buiten dienst gesteld zijn.
Niet alleen de exploitatie ging door in de oorlog, maar ook denken over de toekomst. Er dreigde, doordat er
al vijf waren omgebouwd tot motorwagen, een tekort aan bagagewagens. Alleen de EL101 en de ex-VMHbagagewagens waren nog beschikbaar terwijl de reizigersdienst piekte in deze oorlogsjaren. De Maatschappij
dacht dit te kunnen oplossen door de aankoop van vier bagagewagens van de Nederlandsche BuurtspoorwegMaatschappij, die het tramvervoer in de regio Zeist, Rhenen, Arnhem verzorgde; ze droegen de nummers
91 – 93 en 95.
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2-62 Gesloten wagen 204 bij de
aflevering in 1913 op het terrein van Allan & Co in Rotterdam, het hout lichtgrijs geschilderd, het ijzerwerk zwart, zoals
alle wagens in de beginjaren.
(Rotterdam, 1913, verz. NVBS)
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2-63 In de loop der jaren
werden alle wagens egaal donkergrijs geschilderd. Op de foto
o.a. wagen 206 en een deel van
203; op hun 27ste levensjaar
zien ze er nog goed onderhouden uit. (Emplacement
Venlo, 2 augustus 1940, verz.
NVBS)

2-64 MBS-goederenwagen 208,
100 jaar oud. (Hoorn,
12 februari 2013, foto RL)

2-65 De vierassige gesloten
wagen 123, afkomstig uit de
boedel van de overgenomen
VMH/LTM, staat met een
lading kisten, manden en
dozen te wachten op vertrek.
(Emplacement Venlo,
2 augustus 1940, verz. NVBS)
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Van links naar rechts:
2-66 De serie 271 – 274, die in 1930 werd overgenomen van de Mittelbadische Eisenbahnen A.G. te Kehl am Rhein,
had als bijzonderheid een balkon. De 272 heeft aan het dak aangebrachte lantaarnhaken. Goed zichtbaar is de
hefboomrem. Links op de achtergrond station Gennep met NS-wagens.
(Werkplaatsterrein Gennep, 17 mei 1942, verz. NVBS)
2-67 Afleveringsfoto van openbakwagen MBS 337 door Allan & Co. (Rotterdam, 1924, verz. NVBS)
2-68 Wagen MBS 522 is tamelijk provisorisch verhoogd, de 516 een stuk professioneler. De wagen heeft zijn schroefrem behouden, evenals de ronde kopwanden en is rondom met een plank verhoogd. Het zijn open wagens die de
MBS in 1929 overnam van de VMH/LTM. (Emplacement Venlo, 2 augustus 1940, verz. NVBS)
2-69 Dertig jaar na aflevering is het intensieve gebruik aan wagen 401 af te lezen. Uiterst rechts op de foto is het
plaatselijke kantoor van de MBS zichtbaar.( Van Diemerbroeckstraat Nijmegen, 29 september 1942, verz. NVBS)
2-70 Wagen 413 (oorspronkelijk Walhallabahn) is om diverse redenen bijzonder. De schotten zijn verlaagd voor
zandvervoer, maar voor de deuren was dat kennelijk iets te ingewikkeld. Goed te zien is ook de schroefrem met
opstapje. (Emplacement Venlo, 17 mei 1942, verz. NVBS)
2-71 In de MBS-werkplaats werd in 1938 platte wagen MBS 701 in eigen beheer verbouwd tot sproeiwagen ter
bestrijding van onkruid langs de baan. (Remiseterrein Gennep, 15 augustus 1942, verz. Mon)
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de hand en een zevenponder voorhamer en daarmee moesten we aan de slag. Nou, dat was letterlijk aan de slag,
want het was een beulenwerk. De bedoeling was dat je de klinknagel goed onder zijn kop raakte en dan moest
hij er met één slag van af knallen. Die jongen van Hurkens was driekeer sterker dan ik en had tweekeer zo brede
schouders en een paar grote handen, en die pakte die hamer en die sloeg… nou, een meter of twintig verder lag
de beitel en de tang. Maar de kop was er ook af. Jan Snijders kwam kijken en zei: “Jullie zijn goed bezig!”. Toen ik
’s avonds thuis kwam had ik blaren in mijn handen en die waren helemaal bebloed. Ik kon niks meer aanpakken.
Dat was het eerste werk bij de Maas-Buurtspoorweg.

2-72 Goederentreinen konden een aanzienlijke lengte hebben. Deze foto van een meer dan 10 bakken tellende
goederentram toont de grote variëteit aan MBS-wagens. (Van Diemerbroeckstraat Nijmegen, 6 juli 1941,
verz. NVBS)

2.10 De werkplaats
Vanaf 1913 was bij de MBS het onderhoud van locomotieven, rijtuigen en goederenwagens toevertrouwd aan de
NBDS, die een locomotievenwerkplaats en een wagenmakerij bezat in Gennep. Na de overname van de NBDS
door de SS in 1919 werden de werkzaamheden onder supervisie van de SS voortgezet. Vanaf dat jaar vond het
onderhoud van de MBS-locomotieven en de rijtuigen (voor wat betreft het technische deel) plaats in de SS-werkplaats. Het schilderwerk en het onderhoud van de goederenwagens vond toen plaats in het eigen remisegebouw.
Toen in 1926 de SS de werkplaatsen sloot, huurde de MBS de wagenmakerij en richtte die in als werkplaats, die
onder het leiding kwam te staan van een werktuigbouwkundige van de NS, J.W. Heijs, later opgevolgd door G.
Holtkamp.
In de jaren veertig waren er in de werkplaats verschillende ploegen aan het werk. Drie monteurs vormden de
stoomtramploeg: Smits, Jansen en Roosenboom, vier man stonden in de draaierij, waar ze indrukwekkende machines hadden, overgenomen van de NBDS/SS: een luchtpers, een stoomhamer, een schaafbank. Twee monteurs
onderhielden de diesels. In de smederij werkten mensen en er was o.a. een timmer- en een schilderploeg.

2.10.1 Onderhoudswerkzaamheden
De heer K. Stappers was vanaf april 1944 tot de laatste dag van het trambedrijf werkzaam in de MBS-werkplaats.
Hij schetst een kleurrijk beeld van de omstandigheden waaronder gewerkt werd:
‘Ik zou daar komen als hulp in de werkplaats. Ik was net van de ambachtsschool af, april ’44, en ik zou verder
gaan leren, naar de MTS, maar dat was een rare toestand met die oorlog. Ik was 19 jaar en moest daarom eigenlijk bij de Arbeitseinsatz ingeschreven worden. Toen moest ik onderduiken of een adres hebben waardoor ik niet
naar Duitsland hoefde. Mijn vader had er voor gezorgd dat ik drie maanden van te voren al op de loonlijst stond
van de Maas-Buurtspoorwegtram, en dat ik daar dus al arbeider was, bij de technische mensen in de werkplaats.
Ik kreeg een brief dat ik als hulp werkplaats was ingedeeld en dat ik aan alle voorkomende werkzaamheden mee
moest doen en dat ik tevens, omdat ik elektrotechniek geleerd had, met het elektrische onderhoud aan de diesels
mee moest werken.
Wat ik daar al meteen moest gaan doen, was aan een stoomlocomotief werken. De locomotieven hadden een
tender naast de wielen. Vroeger was dat nog niet gelast, want dat kenden ze toen nog niet, maar die waren
geklonken. Die tenders zaten aan de buitenkant aan het huis van de tram vastgeklonken, maar dat was helemaal
doorgeroest en wij moesten daar een nieuwe tank opzetten. Dan moest eerst de oude er vanaf. En dat was net
iets voor die jongelui, die hadden nog genoeg pit. Het waren halfduimse klinknagels met een duimse kop. Die
moesten er met een beitel en een voorhamer af geslagen worden. Vandaag de dag zou je die eraf branden. Tegelijkertijd met mij was er een jongen gekomen uit Oeffelt, van Hurkens, de smid. En de zoon van de machinist, Jan
Snijders, was daar voorman en die zei: “Ik heb een mooi karweitje voor jullie”. We kregen een grote smeedtand in
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Het volgende werk dat ik kreeg was wielen draaien. De wielen van een tram en een rijtuig, die verslijten ook. Op
de wielen worden wielbanden opgekrompen. De wielenonderhoudsploeg stookte de banden roodheet, zodat ze
om de wielen pasten, en dan werden ze gekoeld waardoor ze vastkrompen. Dat koelen ging vanzelf, daar deden
we niets aan, want dan zou het kunnen scheuren. Wanneer die banden door slijtage te dun worden, kunnen ze
barsten. Daar moest je voor waken dat het gebeurde. Het ergste was dat we geen materialen meer hadden, we
konden ze niet meer afdraaien, daarom moesten we ze oplassen. Ik kreeg een lasapparaat, een motor met een
dynamo eraan, die gelijkstroom leverde, en daar moest je dan mee lassen. Ik kreeg een bos met weidraad, (zoals
dat langs de weilanden gespannen wordt), 4 mm dik en ook nog gegalvaniseerd, daarmee moest ik op de wielendraaibank aan de slag, en maar “broaje” tot er een laag bovenop zat. En als die er goed opzat, moest ik die wielen
weer afdraaien. Dat draaien kon ik de eerste keer niet meer, want ik was zo blind als een paard, ik kon niks meer
zien, ik had lasogen.
Wat ik ook heb meegemaakt, is, dat er zo’n wiel uit de center van de draaibank sprong. De wielen van een locomotief waren bijzonder zwaar, je kon ze zo niet tillen, maar ik moest hem toch wel opvangen, en dat ging.
Op de wielen van de locomotief zaten brandpunten van het remmen en optrekken, pitten noemden ze dat. Nu
hadden de rijtuigen wel remmen, maar de goederenwagens niet. Wat deed de machinist dan, als hij moest remmen? Hij had een mechanische rem op de loc, die remblokken tegen de wielen aan trok, maar die was niet sterk
genoeg, daarom gaf de machinist tegenstoom door de toevoer van de cilinders om te draaien. Dan gingen de wielen stilstaan en schoof de locomotief over de rails en daar ontstond dan een brandpit. Die pitten waren zo hard
dat je ze alleen met een speciale beitel heel voorzichtig kon uitdraaien. Op de plaats van de pitten was er minder
slijtage dan elders waardoor de wielen “vierkant” werden. Door vierkante wielen gingen de lagers kapot. Ik had
dus een “enorm belangrijke” functie: wielen draaien.’ Stappers (2011)
Aan de diesels heb ik niet veel gesleuteld. Er was te veel belangrijk ander werk. Als de diesel in de werkplaats
kwam was het ene vetkluif, van de olie die overal lekte. Er zaten ook gevaarlijke accu’s in, speciale batterijen die
hoge stroom konden leveren om die dieselmotoren te kunnen starten.
Door wrijving in de tractiemotoren en de generator ontstond koolstofpoeder. Dat moest regelmatig verwijderd
worden. Daarvan werden je handen zo zwart, dat ze na veertien dagen regelmatig wassen, nog niet goed schoon
waren. Zo’n stofzooi was dat!’ (Stappers, 2011)

2.10.2 Arbeidsomstandigheden
‘Toen ik van die school afkwam, moest ik meteen naar die werkplaats en daar moest je ’s morgens om half acht
zijn. Ik moest daar klompen dragen, want ze hadden natuurlijk geen veiligheidsschoenen meer, die waren onbetaalbaar en klompen kon je wel nog kopen. We moesten klompen aan, omdat in die werkplaats alles onder de
splinters lag, overal lag ijzer. Die werkplaats was een grote lompe troep van metaal en ook nog wat hout, want
de rijtuigen die werden met hout bewerkt, maar waar ik was, daar was het één grote ijzerbeweging. De krullen
die van de draaibanken kwamen, moest je netjes opruimen, maar ze waren soms roodgloeiend. Als die dus in je
klomp terecht kwamen, dan had je je voet verbrand. Je moet je voorstellen, ik stond in de bak achter de draaibank, daarvoor lag zo’n wiel, en daarvoor stonden twee grote stalen tafels, de supports, waar de beitels in werden
vastgeklemd met moeren van 30 à 40 millimeter. En de sleutel kon ik bijna niet tillen. Allemaal van dat zware,
lompe gereedschap. “Waar ben ik toch aan begonnen,” dacht ik.
Wij, jongemannen, moesten het eerst aantreden als er iets was. Nou, ongelukken gebeurden er bij de vleet, want
het materieel was moe, een as brak zomaar, een wielband scheurde. Daar is nog een Duitser bij gewond geraakt,
en dat werd als sabotage beschouwd. Het werd teruggespeeld naar de werkplaats. En wie had de wielen gedraaid?
Ik. Dus ik was verantwoordelijk. Nu zat ik daar erg mee, want als je de schuldige was, had dat concentratiekamp
kunnen betekenen. De zaak is via Schaffers, de directeur, gelopen en via de chef van de werkplaats, Holtkamp.
Schaffers was een vent die zijn personeel met zijn eigen leven verdedigde. Ze hebben het toen kunnen uitleggen
dat het een materiaalfout was, bovendien kon ik bewijzen dat ik dat rijtuig nooit onderhanden gehad had.
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Dat wist ik van de lieden die dat rijtuig opgetild hadden en de wielen eronderuit gehaald hadden. Die wielen
werden op een rail gezet en die kon je met een takel naar je bank toe halen.
De cilinders van de stoomlocomotieven lagen binnenin; de reden hiervoor was dat de tram altijd langs de straat
reed. Er kwam dan stof en grind – de Rijksweg was soms nog van grind – in en dat leidde tot grote slijtage. Cilinders moesten vaak gesmeerd worden, er was wel een automatisch smeersysteem, dat druppelde met een pompje,
maar dat was niet voldoende. De machinist had een smeerkan met een lange tuit. Maar bij die binnenliggende
cilinders was het moeilijk mikken. Er zat meer vet op de cilinderstangen dan in de cilinder. De wielen waren één
klomp vet en stof. Vooral aan de straatkant.’
Omdat de lijn Venlo – Nijmegen bijna helemaal in de westelijke berm van de Rijksweg lag, was bij de aanschaf
van de locs besloten dat één bedieningsplaats voor de machinist, namelijk aan de straatzijde voldoende was.
Omdat de machinist zicht op de weg moest hebben, werden de locs dus nooit gekeerd. De diesels konden wel
gedraaid worden, omdat daar de machinist in het midden stond.
‘Alle werkzaamheden waren in Gennep, daar was de werkplaats. In Venlo was alleen een locomotievenloods,
waar de locomotieven opgestookt konden worden en kleine reparaties verricht konden worden. In Nijmegen was
helemaal niks. De tram die daar moest overnachten, moest ’s nachts buiten blijven. Maar meestal kwamen ze allemaal terug naar Gennep. De werkplaats lag bij de oude loods, op het stationsemplacement van de NBDS, bij de
draaischijf. Ja, daar keerden wij ook onze rijtuigen op.’ (Stappers 2011)
Geintjes tussen de machinisten werden er aan de lopende band uitgehaald. Toen Lambert van de Mortel zijn
eerste rit moest maken was dat in een goederentrein met dubbeltractie. Hij werkte zich uit de naad, moest keihard stoken, maar toch kwam de trein uiteindelijk stil te staan. De machinist op de tweede loc leunde lekker naar
buiten en had niet meegewerkt. Zo werd hij ingewijd. (Van de Mortel, 1999)
‘De vloer van de werkplaats bestond uit bielzen. Dan sloegen ze (voor de “klierderij”) zo’n grote koevoet soms
tussen die bielzen vast, en dan moest degene die hem nodig had een dommekracht (een soort krik, RL) gaan
halen om hem er weer uit te krijgen. In de oorlog was er eentje van Arts uit het Ven, die vol trots liet zien dat hij
een boterham met spek bij zich had. “Da’s ander spul dan die jam, die jullie Gennepenaren hebben.” De anderen
hadden vóór de schaft snel zijn trommeltje gepakt en er plaatjes asbest tussen gelegd.
Er lag veel troep tussen de bielzen, het was geen vlakke vloer, je kon hem niet goed schoonmaken. En vooral
bij die grote wielenbank, die zat als het ware in een put. Daar moesten dan de assen in en dan werden de wielen
opgelast of er werden banden omheen gekrompen. Losse wielbanden kwamen regelmatig voor; dat was een groot
probleem bij de trams.
Ze hadden goed gereedschap in de werkplaats zoals een grote boormachine en een paar draaibanken. Toen de
Page in 1936 werd opgericht hebben ze heel veel in de werkplaats bij de Maas-Buurt kunnen maken. Meulemans
was een heel fijne draaier, bijvoorbeeld, en een secure man, hij kwam dingen opmeten met een krompasser, en
als hij dan iets gedraaid had, kon je het er zo aan zetten, dat paste altijd. Zo heeft de Maas-Buurt nog een bijdrage
geleverd aan de bouw van de “36” (de eerste papiermachine van de Page, “Papierfabriek Gennep”, RL) en van
allerlei wikkelmachientjes.’
Hoeveel mensen werkten er in de werkplaats? ‘Dat kan ik zo niet zeggen, maar toch wel een stuk of dertig. Er was
een ketelmaker, draaiers, een smid, schilders, houtbewerkers, voor als er weer eens een wand uitgereden werd
bijvoorbeeld. Ze deden bijna alles zelf.’
Waar lag die werkplaats precies? ‘Je had eerst de draaischijf met daarachter de halfronde loods en dan een rolbrug
die alle sporen van de werkplaatsen kon bereiken. Er was een spoor achterlangs de ronde loods, parallel aan de
Willem Boyenweg, dat bij de rolbrug uitkwam.’ (Van de Mortel, 2011)

2.10.3 De rolbrug
‘In Gennep was een aparte werkplaats voor de locomotieven, en een voor de dieseltreinen. Er was een rolbrug
met de lengte van een wagon. Zo’n wagon kon je met de rolbrug voor een bepaalde deur zetten. De rolbrug was
tweesporig (voor tram en trein). Ik heb de twijfelachtige eer ook nog machinist te zijn geweest van die rolbrug,
tussen het werk door, dan moest ik de draaibank maar even stop zetten. De rolbrug was elektrisch bediend, met
een driefase motor, drie borstels, sleepcontacten in de lucht en drie draden. Heel gevaarlijk, maar het ging. Ik
heb nooit ongelukken ermee zien gebeuren. Je schakelde de motor eerst op halve en dan op volle kracht, dat was
voldoende voor die brug, we hadden maar een hele lage snelheid nodig. Aan dat mechaniek was ook een lier gekoppeld met een grote haak, daarmee kon je een wagen op de brug trekken. Van de rolbrug af kon ook, dan zette
je die haak aan de andere kant aan de wagen. Dan trok je hem eraf en door de vaart liep hij dan wel door naar de
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2-73 De rolbrug met daarachter
de beschadigde werkplaats.
(Gennep, december 1945,
arch. Ut)
werkplaats. Er waren maar twee spoortjes voor de Maas-Buurtspoorweg aan de Willem Boyenweg en dan een
heel eind verder had je een spoor van de spoorwegen en dat kwam dan van de draaischijf af. Die halfronde loods
was vroeger de locomotievenloods van de spoorwegen. En daarachter was een rechte loods, met overkappingen
waar het licht doorheen viel. Die rolbrug kon naar misschien wel 12 sporen. En daar reed ik dan mee op en neer.
Het was de bedoeling dat die rolbrug altijd weer terug kwam op de plek waar het aanvoerspoor lag, zodat, als er
iets naar de werkplaats moest, dat altijd meteen de rolbrug op kon rijden. Want anders dan stortte het erin.
Dat hebben we ook een keer meegemaakt, dat een goederenwagen gewoon ging rijden en die rolde zo in de put
van de rolbrug. Dat waren allemaal werkzaamheden die ik in die vier maanden heb mee moeten doen. Je wist
niet wat je overkwam daar.’ (Stappers, 2011)

2.10.4 De ongevallenploeg
‘Op het viaduct in Venlo, bij de Roermondse Poort brak de krukas van een locomotief, en die liep uit de rails.
Hij hing met een punt over de muur van het viaduct heen. Als die gekanteld was, was hij eraf gesodemieterd. Dat
was nog voor de Maas, langs de Spoorstraat, in de lijn naar Beringe. Wij moesten daar toen naar toe, wij waren
tevens de reparatie-/ongelukkenploeg. We hadden een noodwagen en een noodlocomotief, die altijd onder
stoom bleef. Hij moest voor noodgevallen uitrukken, maar hij werd ook wel eens ingeschakeld voor de dienst,
als er een locomotief uitviel. Met domme krachten, en domme krachten dat waren wij ook, moesten we die
ontspoorde loc weer in de rail hijsen en voorzichtig op de rails naar Gennep transporteren. Een grote hijskraan
was er niet. We waren met een ploegje van een man of acht, met kelderwinden, dat zijn blokken van metaal
en hout, met daarin een stang met een tandrad en een windsel. Met een schroefbeweging kon je dan de trein
optillen. Het was mooi werk om die locomotief te gaan halen, want dan had je weer eens een keer wat anders te
doen. We hebben hem opgehesen, met allerlei stophout en veel groene zeep, die gebruikten we om te schuiven.
We schoven de locomotief op hout, en dan duwden we de trein verder met de dommekracht. Daarna gingen we
in de personeelswagen in een konvooitje weer op Gennep aan.
Het ongeluk in Malden was ook in die dagen. Daar is toen een vrouw van Peeters uit Ottersum verongelukt.
Ze zat midden in de tram. In Malden had je een kruising, waar de treinen konden wisselen. Op een of andere
manier is de tram uit Nijmegen op het verkeerde spoor gelopen. Het was een dieseltram, die nog een rijtuig
bij zich had. De voorste truck ging over het wissel rechtdoor en de achterste ging het kromspoor op, het rijtuig
schaarde, en bleef netjes overeind, maar daar stond een boom tussenin. En toen klapte het rijtuig om die boom
heen. Dat was een flinke ravage. Het spoor naar Nijmegen was totaal versperd. We zijn met de reparatieploeg
daar weer heen gegaan en we hebben met zagen en snijbranders al wat aan metaal verwrongen was, er uit
gezaagd, om dat rijtuig weer recht te krijgen. Daarna moest het weer naar Gennep teruggebracht worden maar
je kon het toen niet op een vrachtauto zetten. Daar hadden we een lage platte wagen voor, maar daar ben ik niet
meer bij geweest. Ik moest naar de dokter, want ik had iets in mijn oog gekregen. Met lassen was er iets geknald.
Je moest het lasapparaat met gas en zuurstof aansteken dan kreeg je soms een knal en sprong er gloeiend
materiaal in het rond. Daar had ik iets van in het oog gekregen. Dat zwol later op. Ze hebben mij ’s nachts terug
gebracht en toen ben ik naar een dokter geweest.’ (Stappers, 2011)
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2.10.5 Houtgasgeneratoren
Heb je zelf ook nog gereden? ‘Ik reed met alles, geen dienst, maar als er een diesel verplaatst moest worden, en
de motor liep nog, dan kon dat. Ik kreeg hem niet gestart, hoor. Een diesel op houtgas starten was een kunst
die alleen de machinisten kenden. De III was een “kummerlijke”. Dat was een zescilinder motor. Die had meer
kracht, maar hij reed in de oorlog op een houtgasgenerator. Houtgas kwam via veel filters bij de motor, Die
houtgasgeneratoren waren bijna niet aan de gang te krijgen. Bij het opstoken van de houtgasgenerator had je
een vuur en daar moest hout opgebracht worden dat ging vergassen, dat mocht niet branden. Dus onder lag het
vuur en daarboven was een ruimte voor het hout. Het gas was teerzwart, en dat teer moest worden weggefilterd
en het gas met lucht vermengd. Op de dieselmotoren hebben ze toen een
ontstekingsmechanisme in moeten bouwen, met elektra en magneten, en een
bobine. Er zaten bougies op die om de haverklap vervangen moesten worden,
want een gasmotor wordt warmer dan een dieselmotor, dus de bougies werden
ook oververhit. Bovendien het was oorlogstijd, je kon het materiaal niet meer
krijgen. Ik vind het toch nog kunstig dat ze nog zoveel hebben kunnen maken
in die tijd.
Het hele emplacement lag vol met hout, dat kwam met treinwagons vol op het
laadspoor van de spoorwegen aan. Daar hebben ze later een spoor van de MBS
naast gelegd. Dan konden ze het hout van spoor op tram overladen.’ (Stappers,
2011)
In de oorlog, toen ze met die houtgasgenerator reden, hadden ze een houtzagerij, het stikte van het hout, het lag hoog opgestapeld, je wist niet wat je zag.
In de ronde loods stonden zaagmachines om die klosjes die ze nodig hadden
te zagen. En dan hadden ze een excenterpers uit de werkplaats gehaald en er
een mes in gezet en zo stampten ze daarmee die klosjes. En dan moesten ze
gedroogd worden.’ (Van de Mortel, 2011)

vrijdag 21 januari
DI van tr. 3 wilde niet loopen; ± 8.45 is tr. 3 vertrokken met DIII, welke voor tr. 4 bestemd was. Toen tr. 4
aankwam, liep DI weer en ging voor tr. 4. Is na veel gesukkel zeer laat in Venlo gekomen (±12.15), doch was
toen geheel onklaar. Dientengevolge is tr. 205/6 vervallen. Tr. 13 gereden met loc van 100, zodat 100 slechts
gedeeltelijk gereden is en 103 vervallen. Daar loc van tr. 9/12 twee losse wielbanden had, moest loc van tr. 13 te
Gennep voor tr. 12. Een en ander veroorzaakte aanmerkelijke vertraging. Met tr. 13 kwam ook DI mee, welke
weer liep, deze is voor verder vervoer van tr. 13 gebruikt.’ (Verwer, 1944)
Zowel de locomotieven als de diesels (rijdend op houtgas) vielen bij toerbeurt uit. Omdat de lijn enkelsporig was,
moest elke stilgevallen loc met een andere loc worden opgehaald, op een omloopspoor gezet worden of naar de
werkplaats in Gennep worden gesleept. Steeds wanneer er een loc niet beschikbaar was of uitviel, werd de loc die
bestemd was voor de volgende trein, er op uitgestuurd of direct voor de trein gezet. Dit leidde tot een dominoeffect, waardoor in de loop van de dag ergens een tekort ontstond. Dan moesten er treinen uitvallen of door een
bus vervangen worden, maar veel bussen waren er ook niet meer. De dupe werden dan meestal de treinen tussen
Venlo en Beringe (treinnummers 201 – 209) of de goederentreinen (treinnummers 100 – 103).
Nog een paar citaten uit april.
‘dinsdag 18 april
De loc van tr. 12 aan Klein Vink beide injectors onklaar; kon niet verder rijden. Reizigers van tr. 12 met autobussen van Venlo gehaald. Tr. 209 door autobus vervangen, alsmede tr. 202 op 19 april (drie bussen). Loc van tr. 12
met tr. 17 meegebracht naar Gennep. Des nachts hersteld. Op 19/4 voorspanloc met tr. 2 naar Venlo, waardoor
de tramdienst weer normaal liep.
zondag 30 april
Diesel III van tr. 8 onklaar, daardoor
± 1 uur te laat in Gennep; diesel
vervangen door loc; tr 207/8 Venlo
– Beringen door 3 autobussen vervangen.’ (Verwer, 1944)

Het is inderdaad bekend dat het hele spooremplacement in Gennep vol lag met
hout. Het hout werd door de spoorwegen aangevoerd. De verhalen zijn niet
2-74 DI of DII met houtgashelemaal
gelijkluidend, maar naar verluidt werd het hout in de ronde loods in
generator. Jan Heijs bij “de
blokjes
gehakt,
die dan per tram naar Steinmann, de Genneper Molen, gebracht
kachel”, Lambert van de Mortel
werden om daar in speciale ovens te worden gedroogd. Daarna gingen ze terug
bij het vulgat.
naar het emplacement waar ze in zakken werden gestopt, die eenvoudig han(Gennep, december 1941,
teerbaar waren. Het moet een enorme bedrijvigheid geweest zijn.
verz. G. van de Mortel)

2.10.6 Aan de praat houden
Het was een druk bedrijf in die werkplaats in de oorlog. Met gebrek aan alles werd toch het materieel aan de
praat gehouden en kon er een uitstekende vervoersprestatie geleverd worden.
Verwer, chef algemene dienst, die een kantoortje in de werkplaats had, hield een tractielogboek bij. Het laatste
tractielogboek, dat van 1 januari tot en met 18 september 1944, is bewaard gebleven. De aantekeningen over de
eerste maanden van het jaar geven een gedetailleerd beeld van hoe er gebikkeld moest worden om, met regelmatig uitvallende locomotieven, zoveel mogelijk van de geplande treindiensten uit te voeren.
De aantekeningen van Verwer geven inzicht in opgetreden vertragingen, uitval van treinen en kleinere en grotere
ongelukken, zoals ontsporingen en botsingen. Enkele voorbeelden.
‘dinsdag 18 januari
Wegens lek worden van een overlooppijp van den tender van loc 45 te Nijmegen is tr. 12 Nm – Gn uitgevallen.
Reizigers werden vervoerd met tr. 14 welke van Gn af als tr. 12 verder ging. Doordat de mcn (machinist) van tr. 9
bij de onklaar geraakte loc bleef, was er voor 13 geen mcn om deze verder te vervoeren. Tractie heeft dit over het
hoofd gezien. Daardoor vertrok tr. 13, welke reeds een uur te laat was, met ruim twee uur vertr., daar ten slotte,
na veel vruchteloos heen en weer geloop tr. 13 verder vervoerd is door den afstappenden mcn Bartels, die eerst
ging eten.
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2-75 Fragment uit het tractielogboek 1944. (Verwer, 1944)

En zo ging het maar door. Defecte locs
en tramstellen werden, zoals op 18
april, mee naar Gennep gezeuld, daar
in de nacht gerepareerd en de volgende
ochtend weer naar de plaats van inzet
gebracht.
Het logboek van Verwer meldde over
een periode van nog geen 9 maanden
in totaal 79 incidenten, zo’n twee per
week. Niet steeds werd bij een defect
gemeld welke loc het betrof, maar Diesel III spande, door in die periode 17
keer uit te vallen, de kroon, DI en loc
43 haalden een ‘score’ van rond de tien.
DII werd niet eenmaal genoemd,
waaruit we mogen afleiden dat het
tramstel de minste mankementen
vertoonde, totdat het op 19 juni bij
Malden verongelukte. Ook de stoomlocs 40, 42, 44 en 47 werden niet met
name in het logboek genoemd, maar
niet zeker is of alle stoomlocs in 1944
nog wel inzetbaar waren. Van DIV en
V weten we zeker dat ze buiten dienst
stonden, omdat ze geen gasgenerator
hadden.
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2.10.7 De granaataanval

2.11.2 De wagenverdeler

De werkplaats kwam niet ongeschonden uit de oorlog. De heer G. van de Mortel vertelt:
‘Ik weet ook nog goed toen ze de werkplaats gebombardeerd hebben. Dat was 26 september 1944, op die dag
waren er veel mensen in die loodsen. Machinisten, al het werkplaatspersoneel, Piet van Schijndel, en ieder
had een taak. Ze hadden in de smeerputten een muur geplaatst, en ze waren bezig daar al het gereedschap en
alle waardevolle koperen onderdelen in te stoppen. De Duitsers waren al een paar keer komen kijken daar,
maar ze hadden niks gezien. Jan Heijs heeft toen al het personeel opgeroepen: al de bankwerkers, machinisten,
Zwartepoorte en mijn vader zijn er toen naar toe gegaan, Keijzers was er, Welbers, Schilder en nog iemand, dat
was een apart groepje. Zij moesten het gereedschap en alles wat waarde had, in die put stoppen. Om 12 uur zei
Heijs: “Als dat groepje van vier nu eerst naar huis gaat eten, en die anderen werken door tot 1 uur, dan hebben we
het gat dicht en dan is dat klaar. En met de tweede ploeg leggen we dan in het magazijn alles zo, dat het niet zo
leeg kijkt.”
Mijn vader moest om 2 uur beginnen, en net voor twee uur werd de werkplaats gebombardeerd. Van die vier
mannen is er toen één gestorven, Keijzers; de anderen zaten in die putten, die hebben geluk gehad. Twee schilders waren er, en Roosenboom en Welbers, die hebben dat meegemaakt. Ik liep toevallig een stukje met mijn
vader mee en hij zag ze aankomen, Engelse Typhoons, die waren berucht voor gronddoelen. Ze kwamen eerst
over en draaiden toen weg, en toen riep mijn vader: “Daar komen ze aan!” en toen hebben we hier (bij zijn
huis in de Steendalerstraat, RL) allebei tegen de muur gelegen. Die vliegtuigen
maakten een herrie! Die dingen hadden motoren van 2000 pk, 24 cilinders,
de grootste motoren die er toen waren met boordgeschut en raketbommen.
Horen en zien verging je. Daarna zijn we toch maar naar de loods gegaan,
en toen zagen we dat Keijzers levensgevaarlijk gewond was. Toen heeft Heijs
meteen maatregelen genomen, want het halve Genapium (naburige woonwijk,
RL) kwam kijken. Hij heeft een wacht ingesteld en mijn vader moest ’s avonds
terugkomen van 6 tot 10, met Zwartepoorte.
Net voor 10 uur viel er een bom in de Emmastraat, en een knal: alle ruiten
eruit! Toch was er niemand gewond. Mijn vader en Zwartepoorte liepen toen
net aan de spoorlijn en ze werden bijna omgeblazen door de luchtdruk. Het stationsgebouw is pas later gebombardeerd. De werkplaats was geraakt en ook de
papierfabriek. Er ontstond brand en toen is de hele Page afgebrand. De directie
van de Maasbuurt maakte meteen bekend dat alle personeelsleden briketten
2-76 Schaffers neemt de gevolkonden komen halen, en hout. Ze wist toen al dat de tram niet meer aan de
gen van de granaataanval op
gang zou komen.’ (Van de Mortel, 2011)
de werkplaats in ogenschouw.
‘Na de oorlog hebben we eerst vier jaar in de ronde loods gewerkt; pas in 1949
(Gennep, september 1944,
was de oude werkplaats weer hersteld.’ (Van de Mortel, 1999). Een werkplaats
verz. Mon)
voor het onderhoud van de autobussen wel te verstaan.

Wagenverdeler en boekhouder was D.A. Stappers. De heer K. Stappers over zijn vader:
‘Hij heeft verschillende functies gehad: gestart als administratief beambte, op het Kantoor bij “Den Boekhouder”
van de Maas-Buurtspoorweg, Schaffers. Wolf was toen nog directeur. Vader had als taak boekhouding, hij moest
de opbrengsten van de verkochte kaartjes inschrijven en tellen. Hij had daar hele lange lijsten voor, en die bedragen moesten worden opgeteld, dat deed hij uit zijn hoofd en dat kon hij zelfs onder het kaarten door.
Hij deed ook nog wagenverdeling, de controle op waar het rollende materieel bleef, om Verwer bij te staan. Hij
moest bij de agenten langs, bij al die stations. Daar werd ook geladen: melkbussen, vee, fietsen, graan, in goederenwagons. Zo’n wagen werd bij een laadplaats neergezet en gelost. Hij bleef staan tot hij weer meegenomen kon
worden. Maar, omdat die wagens vaak van de ene losplaats naar de andere gingen, wisten ze vaak niet waar ze
bleven. Pa moest dat gaan controleren. Hij ging ’s morgens met de tram mee en ging kijken wat daar bij een agent
stond. Dat was toch wel een aardige organisatie. Hij wist waar al het rollend materieel stond en waar het naartoe
moest. Dan gaf hij opdracht aan de stationschef en die gaf de machinist weer opdracht om wagens op te pikken.
Want er gingen vaak enkele wagentjes mee, eerst een postwagen en daarachter de rijtuigen en dan een of meer
goederenwagens. Daarnaast reden er ook veel goederentrams. Er waren machinisten die graag die goederentrams
reden, want dan waren ze langer onderweg en dan konden ze onderweg een “schnepske” pakken bij een agent.’
Stappers senior vierde na de oorlog zijn 25-jarig ambtsjubileum dat formeel op 7 april 1945 had plaats gehad; hij
ontving bij die gelegenheid van zijn kinderen een schilderij van de Maas-Buurttram.

2.11 Personen
Het is onmogelijk om alle functionarissen van het MBS-bedrijf te beschrijven. Deze paragraaf in dan ook verre
van volledig, maar heeft tot doel een aantal voorbeelden te geven.

2.11.1 De inspecteur der exploitatie
Over J.J.H Verwer: ‘Verwer was de chef algemene dienst, de inspecteur voor al het rollend materieel. Hij was geen
baas van ons, maar hij moest zorgen dat de treinen op tijd konden rijden en dat er materieel genoeg was. Hij
zorgde dat de wagons er waren, en dat er altijd een locomotief voorradig was.
Wat had hij precies voor een functie? Ja, dat wist je eigenlijk niet, ze noemden hem ook inspecteur. Hij inspecteerde al het rollend materieel, vooral locomotieven en wat er op de rails moest komen om de dienstregeling
gaande te houden.
In de oorlog was dat een gevaarlijke taak, omdat de Duitsers zich ermee bemoeiden. Want de tram was ook een
vervoermiddel voor het leger, voor de Wehrmacht. In de rijtuigen was er een extra coupeetje, dat was er altijd
al als gezinscoupé, eerste klas of tweede klas, dat hing ervan af wat de klanten betaald hadden, het zat tussen de
eerste en de tweede klas in. Dat tussencoupeetje was in de oorlog gereserveerd voor de Deutsche Wehrmacht en,
omdat wij daar altijd een verschrikkelijke hekel aan hadden, gingen wij daar altijd expres in zitten. Wij gingen
met de tram naar school. En als er dan een Duitser kwam, dan moesten we eruit.’ (Stappers, 2011)
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2-77 Schilderij van de MaasBuurttram door Jan Konings,
aan D.A. Stappers bij diens
zilveren jubileum door zijn kinderen geschonken. (verz. RL)

2.11.3 De machinist
De machinisten vormden een kleine overzichtelijke groep die in aanzien stond bij de streekbewoners. Snijders
(“de taaje”), Zwartepoorte, Lambert van de Mortel, Gerrit van de Mortel, Karreman (“de Hollander”), Kersten,
Bartels, iedereen in de dorpen kende ze.
Gerrit van de Mortel, zoon van de machinist Lambert van de Mortel, herinnert zich veel verhalen. De rode draad
van deze paragraaf wordt gevormd door een interview met Gerrit van de Mortel op 10 februari 2011 (Van de
Mortel, 2011), aangevuld met fragmenten uit een interview dat op 13 maart 1999 in opdracht van het Stoomtram
Documentatiecentrum is afgenomen bij diezelfde Gerrit van de Mortel en zijn neef Harrie van de Mortel, zoon
van “ome” Gerrit (Grad) van de Mortel. (Van de Mortel, 1999)
‘Ik mocht wel eens mee, bijvoorbeeld zondags, dan zei mijn vader: “Weet je wat, het is een rustige dag, gôt mar
mit dan”, en dan mocht ik mee tot Venlo, en het liefst naar Beringe, maar zover kwamen we meestal niet. Hij reed
dan de hele dag op en neer naar Venlo. Boterhammen mee, dat was een hele onderneming toen.
Ome Gerrit, was ook machinist en die twee broers kwamen vaak bij elkaar. Gerrits vrouw, Tante Kaat, had
natuurlijk het hoogste woord. Eerst werd er dan over de dienst gesproken, altijd klopte er wel iets niet, de dienst
sloot niet aan en zo. Tante Kaat: “Och, jullie met jullie dienst, je moet hier niet praten, dat moet je tegen de
directeur gaan zeggen!” Aan de keukentafel kwamen de verhalen los over wat er allemaal gebeurd was.
Ome Gerrit is bij de Maas-Buurt gekomen door “den billege”, Noij de slager, naast hotel De Kroon.
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Wij hadden een landbouw- en veeteeltbedrijf in Ven Zelderheide en Noij was veehandelaar, zo kenden zij elkaar.
Noij was bij de Gennepse Harmonie en Ome Gerrit bij de Fanfare in het Ven. Noij heeft tegen Schaffers, de directeur, gezegd: ik weet nog een goede kracht voor je. Hij dacht: dan komt Gerrit vanzelf bij de Gennepse Harmonie,
maar dat heeft hij toch nooit gedaan. Zo is hij daar gekomen.
Een paar jaar later is mijn vader gekomen. Niet meteen als machinist, maar eerst als poetser, hij was een van de
nachtstokers die ’s nachts de locomotieven aan de praat moesten houden, takkenbossen stoken, pijpen blazen,
de machine en de wagons poetsen. Later is hij hulpmachinist geworden, toen kwam hij op de diesels. Er was een
keer een brand ontstaan in dat ding, en hij had die brand snel geblust. Wolf was er toen nog (als directeur), die
was hier zeer tevreden over en hij heeft hem toen bevorderd tot machinist.
Lambert heeft eerst op de stoomloc en later op de kleine diesels gereden, op Diesel I en II. Hij heeft ook de eerste
proefrit op houtgas gereden.’
In de oorlog werden de diesellocs voorzien van een houtgasgenerator. Het gas werd door filters geleid voor het
schoon genoeg was voor verbranding.
‘Rijden met een houtgasgenerator was nogal ingewikkeld. Oh, man, mijn vader kwam een keer thuis, de rook was
teruggeslagen, hij was net een gerookte haring. Niemand was blij als hij die filters moest schoonmaken, daar zat
een teerachtige substantie op, dat was hopeloos.
Ik mocht soms meerijden. Ik kan me goed herinneren dat we een keer van Nijmegen af kwamen en toen trok hij
valse lucht, en dat knalde! Op een gegeven moment was het weer over. Ze hadden de techniek van die gasgenerators toch niet goed in de hand, maar het reed. De diesels reden verder wel perfect, dat was wel in orde. Er zaten
enorm veel relais in, magneetschakelaars, het klepperde en het vonkte als de ziekte. Daardoor ontstond er ook
soms brand. En er kwam veel stof van de koolborstels, ze hadden soms hartstikke zwarte handen.
Mijn vader, Lambert heeft van 1929 tot 1944 steeds naar Venlo of Nijmegen gereden. Soms moest hij door naar
Beringe en daar moest hij wel eens overnachten. De goederendienst was een lange dienst, eerst tot Venlo, dan de
Maas over, door naar Beringe, een route waar de trein rakelings langs de huizen reed. De machinist liep, wanneer
hij uit het raam leunde, het risico dat hij dakgoten raakte.’ (Van de Mortel, 1999)
‘Er was wel wrijving tussen de machinisten. Mijn vader en ome Gerrit waren van boerenafkomst, maar er
zaten erbij die in Den Haag op de tram hadden gezeten. Snijders, en meer van die mannen, die waren al langer
machinist, die keken toch op die “boerkes” neer. Ze hebben zelfs lang tegengehouden dat de boerkes meer loon
zouden krijgen. Het leek altijd een vriendenkring, maar dat lag toch anders. Groot was de groep van machinisten
niet: Berendsen, Snijders, Karreman, ...
In de oorlog moesten jongens als Karel Stappers en Frits Roosenboom mee in verband met het gevaar van vliegtuigaanvallen. Er waren er wel een paar, net als van Goertz, Schut, die waren al wat ouder, en die hebben nog wel
als machinist gereden.’
Op vrijdag werd het loon uitbetaald op het kantoor, meestal ging de vrouw of een kind het loonzakje ophalen.
Namen stonden in een groot kasboek, het geld werd uitgeteld en de ontvanger moest tekenen. Lambert van de
Mortel ontving in de herfst van 1940 f 21,94 per week. De MBS betaalde een goed loon.
Machinisten hadden vrij reizen op de tram en voor hun familieleden kregen ze een gratis 12-ritten boekje per
jaar. Met vijf kinderen, was dat zo op! Ze konden goed verdienen aan de kolenpremie: wie zuinig stookte en
weinig smeermiddelen gebruikte kon een premie ontvangen, die kon oplopen tot enkele tientjes per maand.’ (Van
de Mortel, 1999)
Het was gebruikelijk aan het einde van een dienst de loc klaar te maken voor de voor de volgende dienst, maar
dat deed niet elke machinist. Bovendien kon de kolenpremie leiden tot spanningen. Een machinist die zuinig
stookte kreeg een premie bovenop zijn loon, maar als de loc werd overgenomen door een collega-machinist,
moest die soms extra bijstoken.
‘Meestal bleven ze na de dienst nog even napraten, maar er was een machinist, die stapte meteen van de loc en
riep “hojje” en was weg. Toen nam mijn vader de loc over en werd er eerst met de conducteur overlegd, waar ze
moesten kruisen enz. Toen hij op de loc kwam, bleek dat er bijna geen vuur meer in zat, bijna geen water, en geen
stoom. Die vorige had een goede kolenpremie opgestreken, hij had waarschijnlijk vanaf de Plasmolen niet meer
gestookt. Toen moest Lambert snel een bos hout gaan halen in de loods, en zo heeft hij dat ding weer aan de gang
gekregen. Natuurlijk kwam de chef eens kijken: “Hé Van de Mortel, opschieten!” Zei Lambert: “Ja, kom maar
eens even kijken hier, hoe het vuur erbij staat!”. Dat waren wel vervelende zaken. Er waren er ook bij die heel
attent waren en de machine afleverden met voldoende vuur, voldoende stoom en met water in het glas. En dan
meldden ze: denk hier of hier aan, de pompen werken niet goed, en andere technische gegevens. Maar sommigen, die waren snel weg, “die smèèrden ’m”.
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Ome Gerrit vertelde eens dat hij met de diesel vanuit Venlo binnenkwam op het omloopspoor bij de Paters in
Gennep bij de waterkolom, en een ander kwam van Nijmegen. Hij reed net over het wissel, maar dat was nog niet
vrij en die ander reed gewoon door. Hij zwaaien en stop roepen, maar die ander reed de hele wand van de laatste
wagen eruit. Had die machinist nog tegen Gerrit gezegd: “Grad, we praten nergens over!” Maar ja de hele wagen
lag open. Bij die wisselsporen lagen vrijbalken en als je daartussen stond, stond je vrij, maar zover was hij nog
niet.

2-78. Karakteristieke houding
van de machinist, hangend uit
het zijraam. Twee stoomtrams
kruisen in Mook. Naar links
loopt de aftakking naar de
kalkzandsteenfabriek Graaf
Lodewijk.
(Uit: Wij, 31 oktober 1941)
Die kruisingen dat was een heel gedoe. De Maas-Buurt had eigen telefoonkabels. Als het niet liep volgens de
dienstregeling dan moesten de conducteurs bellen of ze misschien een kruising verderop konden nemen. Die
tele-foons stonden waarschijnlijk in de cafés. Maar vooral in de oorlog was dat heel vervelend, want de trams
reden niet meer op tijd, en daarom moesten ze de halve tijd doorrijden of wachten en zo gebeurde het dat
ze vaak door een wissel heen reden. Mijn vader reed ooit de personentrein en van de andere kant kwam een
goederentrein, hij zag ’m in een bocht aankomen en sprong van de loc af. Hij remde wel, maar ze botsten tegen
elkaar. Goederen-treinen konden slecht remmen, alleen de loc was (hand-)beremd, en dan gooiden ze hem in de
achteruit. En toen kreeg hij al die briketten die achter hem lagen, in zijn nek. De volgende dag kwam dan meneer
Schaffers op bezoek. Die kwam dan even "informeren" hoe het allemaal gegaan was, “dat was ok a.ltiet enne
sinterklaos, da zèg ik ów”.
De diensten waren lang. Soms moest ik eten brengen als hij door Gennep kwam. Dan hadden we een
“hi.nkelménneke”, zo noemden wij dat hier, twee van die potjes, daar kon je het eten in doen en dan kon hij dat
uitlepelen, warm eten tussen de middag; dat zette hij op de ketel en dan bleef het warm.
Ze moesten al vroeg bij de loc zijn, de machines moesten klaargemaakt worden, aangekoppeld worden. De eerste
tram vertrok al om zes uur en dan moest alles in orde zijn.
Soms waren er ook vervelende dingen, ik weet dat mijn vader met zo’n locomotief in de oorlog ook een aanrijding had, en toen ik van mijn vriendjes af kwam, zei een vrouw die daar woonde: “Wat heb ik gehoord, heeft
je vader de tram in elkaar gereden?”. Ik wist daar niks van, dat hoor je natuurlijk niet graag over je vader. Maar
toen hij ’s avonds na de dienst ging kijken, kwam Piet van Schijndel, de bankwerker, naar hem toe en zei: “Zo, we
hebben hem al weer klaar!”. Dat stelde me helemaal gerust. Want je leefde toch stiekem mee. Hij was door een
kruising heen gereden maar had de tram nog redelijk onder controle; hij had alleen aan de hoek wat beschadigd.
Op 17 september 1944 hebben ze nog gereden o.a. Zwartepoorte, met Karel Stappers, Zwartepoorte is toen
naar Gennep terug gelopen en van Venlo kwamen er nog terug, die hadden helemaal niks gemerkt van wat hier
gebeurde. Die kwamen ’s avonds doodleuk teruggereden. Schaffers heeft ze opgevangen en gezegd: “Rij de loc
maar in de zandkuil en ga maar naar huis”. Vanaf die 17de is er niet meer gereden, er was ook geen verkeer meer
mogelijk.
De zandkuil lag aan de Heijenseweg waar nu een garage zit, een wissel met een boog de zandberg in, misschien
honderd meter. Die zandkuil gebruikten ze ook voor eigen vervoer. Iemand die zand nodig had, kon dat bij de
Maasbuurt kopen.
Weet je, op 9 mei, daags voor de Duitse inval (1940), heeft mijn vader bijna de hele dag naar de Niersbrug
gereden, met zand uit de kuil, moest hij van daaruit rangeren en wachten tot er geen tram van Nijmegen of Venlo
kwam.
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Bij de Niersbrug lagen een paar boten die ze met zand wilden vullen, om ze als een soort dam in de Niers te
leggen, om de uiterwaarden te laten onderlopen. Toen hij ’s avonds thuis kwam zei hij: “Mé.nvroeg is de Pruus
hier.” Want er was een groep die alles aan het opblazen was bij de grens. Hij had een soldaat van de genie
gesproken die had gezegd: “Nu is het mis”. (Van de Mortel, 1999)
Op diezelfde 9de mei werd volgens Van de Mortel de tram ook ingezet om de putringen, die op verschillende
plaatsen als versperring op de Rijksweg waren aangebracht, met zand te vullen. Verder lieten ze met springstof
bomen over de weg vallen. Na de inval lag het tramvervoer stil tot na de capitulatie, vier dagen later.
Goederenvervoer was er veel. Niet voor de Page, dat ging per spoor. Kolen kwamen bijvoorbeeld per spoor.
Mensen die in ploegendienst werkten konden na de dienst terugkomen om een paar wagens kolen te lossen. Dan
kregen ze wat extra geld. Dat ging allemaal heel primitief met schop en kruiwagen.
Alles in de dorpen werd door de tram vervoerd, manden met kippen, dingen van particulieren, iemand die een
pakje naar Venlo wilde sturen. De conducteur had werk genoeg om dat allemaal bij die haltes eruit te krijgen, te
noteren wat werd aangeboden enz. De Maasbuurt had ook vrachtauto’s daar werd ook veel vracht mee vervoerd.
De meeste trams waren gemengd, personen en goederen. Vullings uit Ottersum heeft dat vrachtvervoer later allemaal overgenomen.
In Arcen was de brouwerij een goede klant. Mijn vader reed ooit een goederentrein en als ze naar de
bierbrouwerij in Arcen moesten, dan wisten ze dat van te voren. Nu was er een conducteur die graag een potje
bier lustte, die zei altijd: “Lambert, we gaan èfkes naar de brouwerij”. “Maar we hebben daar toch niets te doen?”
“Nee, maar je weet maar nooit, misschien zijn ze het vergeten door te geven dat we langs moesten komen!”
De brouwer had eens tegen deze conducteur gezegd: ik heb iets voor jullie: bier zonder alcohol. Moet je maar
eens proeven. Maar daar zat wel alcohol in. Hij vond ’t wel lekker en hij kreeg een hele tuit mee. En onderweg
vroeg Lambert zich af wat er toch met zijn conducteur aan de hand was. Was hij zo zat als een kanon. Toen heeft
hij ‘m op een paar zakken in de postwagen gelegd, en is gestopt bij een café. “Hebben jullie misschien wat koffie,
hij voelt zich niet zo goed.” Zei die vrouw: “Nou, hij kan wel een borrel krijgen!” Ze hebben hem toch maar wat
moutkoffie gegeven. Toen ze in Venlo aankwamen, werd er door een chef gevraagd wat er was. “Nou, hij is niet
erg lekker, laat hem maar even liggen.” Er is niemand achter gekomen, dat werd onderling wel opgelost.
Met diezelfde conducteur reed Lambert een keer met de laatste avondtram van Venlo. Een keer per maand
gingen alle pastoors langs de lijn bij elkaar op bezoek. Dan kwamen ze met de laatste tram uit Venlo terug, maar
ze hadden dan goed aan de cognac en sigaren gezeten, en toen had iemand in Arcen gezegd: “Lam (Lambert), rij
maar door tot aan de pastorie, want hij is zo zat als een schop”. Lambert hield er een goede sigaar aan over.

Ze hebben hier in Gennep een keer een kind van Van Houten dood gereden, die is onder de locomotief gekomen. En in de Niersstraat, daar waren van die winkeltjes, daar stonden allemaal fietsen geparkeerd en als ze
dan niet uitkeken, reden ze met de treeplank een hele rij fietsen omver. Daar moest dan iemand voorop lopen,
met een vlag. In de buurt van Mook hebben ze een keer een tram beschoten. Karel Stappers moest dan mee voor
het luchtgevaar, Frits “de kiep” ook.
De machinisten hadden vast werk, al zeiden sommigen: “va.st wé.rk, va.ste é.rmoej,” maar ze zaten toch behoorlijk goed, ze hoefden zich niet bezorgd te maken over de vraag of ze volgende week nog geld kregen. Ze hoefden
ook niet naar Duitsland.’
Wat is Lambert gaan doen na de oorlog? ‘Nou wij zaten in Dokkum geëvacueerd, en we probeerden zo snel
mogelijk weer terug te komen. Toen heeft hij een brief aan Schaffers geschreven, en die wilde zijn personeel graag
weer terug. Op een zondag in juni kwam er toen een bus van de Maas-Buurt ons ophalen. Mijn vader sprong
een gat in de lucht. Hij was uitzinnig van blijdschap en rende naar buiten. De chauffeur was de “klèène Jansen”
uit Nijmegen. En die bus zag er uit! Achter zat er nog een ruit in en twee aan de zijkant, de rest was triplex of
niks. En daar gingen we dan mee naar Gennep terug. We kwamen ’s avonds in Gennep aan maar we moesten
nog een week wachten voor ons huis vrij was. Toen waren de Engelsen weg. Later kwam Schaffers, hij had enkele
vrachtwagentjes gekregen, en, omdat mijn vader en ome Gerrit een rijbewijs hadden en veel andere machinisten
niet, werden ze op de vrachtwagen gezet om puin te ruimen. Dat heeft hij de hele zomer gedaan.’ (Van de Mortel,
2011)

2.11.4 De conducteur
Conducteurs leken zo op het eerste gezicht een rustig baantje te hebben. Een handjevol kaartjes knippen. Maar
hun taak was feitelijk behoorlijk complex. Ze verkochten kaartjes, hielden toezicht, zo moesten ze nogal eens
baldadige jongeren die aan de balkons gingen hangen, gratis een stukje mee wilden liften, of zich op de fiets
wilden laten voorttrekken, de les lezen. Op smalle en bochtige trajecten liepen ze met een rode vlag voorop.
Bij de spoorwegovergangen liepen ze eerst naar de kruising en gaven dan het sein veilig. Verder beheerden ze
de bagagewagens. Goederen moesten onderweg in- en uitgeladen worden, bijvoorbeeld grote hoeveelheden
melkbussen, ze hadden bij de stations onderweg contact met de agenten over wat vervoerd moest worden en
verzamelden de vrachtbrieven. Ze kregen bij vertrek opdrachten om goederenwagens op bepaalde plaatsen af te
leveren of op te halen.
En bij onverwachte gebeurtenissen, zoals vertragingen moesten ze bij de agenten bellen om toestemming te krijgen om verder te rijden, bijvoorbeeld wanneer kruisingen verlegd werden. Zij hadden de verantwoordelijkheid
de trein veilig en op tijd op het eindpunt te krijgen.
Elke conducteur was in het bezit van een metalen doos waarin hij de kaartjes, die hij aan de passagiers moest
verkopen, bewaarde. Hij beheerde de vrachtbrieven en schreef van elke rit een treinrapport.

2-79 Machinist Lambert van
de Mortel in de Zandstraat te
Gennep.
(1933, verz. G. van de Mortel)

2-80 De conducteur blaast op
zijn signaalhoorn ten teken van
vertrek.
(Uit: Wij, 31 oktober 1941)
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2-81 De conducteur schrijft een
kaartje uit.
(Uit; Wij, 31 oktober 1941)
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2-82 Een door de conducteur in te vullen
treinrapport. (MBS, ong. 1930, arch. Gn)
Ook elke goederentrein had een conducteur,
die dan ook verantwoordelijk was voor al het
rangeerwerk en voor de vrachtbrieven.
De namen van de conducteurs waren bij vele
streekgenoten bekend, in de jaren veertig waren
dat onder meer: Hendriks uit Gennep, Grad Hendriks uit het Ven, Hein Güelen, Gerrit Reinders,
Koster, Broekmans, Van As, De Man, Hen Arts.
Dan was er nog Roersch, de controleur. Hij
onderscheidde zich van de gewone conducteurs
door een groen uniform, zijn taak was het de conducteurs te controleren, hij maakte regelmatig een
rondgang door de tram om te zien of de kaartjes
juist geknipt waren en of de conducteur deed wat
hij moest doen.

2.11.5 De directeur
J.M. Voorhoeve 1911 - 1919
Eerste directeur van de MBS was Johannes Marinus Voorhoeve. Als presidentdirecteur van de NBDS zag hij zowel in het belang van de NBDS als in dat
van de regionale bevolking grote mogelijkheden voor een trambedrijf op de
oostelijke Maasoever. Handig nam hij de concessie over van Van Marle, op
het moment dat diens strijd onhaalbaar was geworden. Met geld van de bank
van zijn familie kon hij net dat zetje geven dat nodig was om het trambedrijf
te starten. Vanaf de oprichtingsvergadering in december 1911 zou hij de
voorzittershamer hanteren. Voorhoeve werd vooral gewaardeerd om zijn
optimisme, gepaard aan aanpassingsvermogen en de vaardigheid de bakens te
verzetten wanneer het getij verliep.
Om gezondheidsredenen droeg hij in 1919 het stokje over aan zijn eerste secretaris.
2-83 De eerste directeur:
J.M. Voorhoeve.

2-84 De tweede directeur:
L.G. Wolf
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L.G. Wolf 1919 - 1935
Louis Gustaaf Wolf volgde Voorhoeve op; hij was evenals Voorhoeve afkomstig
uit de familie van de NBDS. Wolf was de man van de moderniseringen, de man
die de tijdgeest goed aanvoelde en daarom met de MBS ten strijde trok tegen
de concurrenten, door zelf vrachtautobesteldiensten en autobusdiensten op te
zetten. Het trambedrijf moderniseerde hij door de dieseltractie in te voeren.
Het 12½-jarig bestaan van de Maas-Buurtspoorweg werd min of meer spontaan gevierd. Directeur Wolf was niet van de feestelijkheid op de hoogte gesteld
en was zichtbaar onder de indruk toen hem door het personeel een portret van
hemzelf, gevat in een eikenhouten lijst, werd aangeboden.
Wolf bedankte zijn personeel voor de waardering en de stipte plichtsbetrachting voor de Maatschappij. Hij voegde er aan toe mogelijk wel eens hard te
hebben opgetreden, dat was echter niet om het personeel onaangenaam te zijn,
maar ‘in het belang der Maatschappij wier belangen wij allen in nauwe samenwerking te behartigen hebben’. (Maas & Niersbode, 1925)
Op 29 mei 1935 nam Wolf afscheid als directeur. De bijeenkomst was sober,
vond plaats in de directeurskamer waar zo’n 80 personen hem de hand kwamen schudden. Als dank ontving hij van het personeel een eetservies. Hij zou
nog jarenlang als gedelegeerd commissaris zijn opvolger steunen en van advies
dienen.

A.P. Schaffers 1935 - 1958
Andreas Paulus (Andries) Schaffers begon in 1908 op zestienjarige leeftijd als
volontair bij de NBDS, en werd snel tweede klerk. In 1911 was hij betrokken
bij de oprichting van de MBS, werd daar in 1918 boekhouder en later inspecteur in algemene dienst. Toen Wolf in 1935 met pensioen ging was Schaffers de
logische opvolger.
Schaffers was een bijzonder man: energiek, gelovig, streng maar rechtvaardig.
Hij leidde het bedrijf langs de klippen van de oorlog, hij stond voor zijn personeel, maar eiste onvoorwaardelijke inzet. Een belangrijke verdienste was het
realiseren van een pensioenfonds voor alle personeelsleden. Toen op 1 januari
1949 het busbedrijf van de MBS fuseerde met het Brabantse busbedrijf Vitesse
tot de Zuid-Ooster werd Schaffers ook daarvan directeur.
In 1958 werd met een groots feest afscheid genomen van de man die het openbaar vervoer in de regio 50 jaar lang trouw en met verve had gediend. Hij liet
een groot en bloeiend busbedrijf na.
2-85 De derde directeur:
In de krant werd hij geroemd om zijn vooruitziende blik. Hij won de
A.P. Schaffers
concurrentiestrijd met de bussen door zelf bussen te laten rijden. Hij
stimuleerde de nog vrij onbekende dieselelektrische tractie. Hij was initiatiefrijk
en had een ‘actieve zakengeest, die ook bij zijn personeel grote liefde en
enthousiasme voor het bedrijf wist los te slaan, waardoor er mede een prettige sfeer kwam te heersen. Moeilijke
beslissingen moesten worden genomen, niet alleen tijdens de bezetting, maar ook na de bevrijding. Steeds heeft
de heer Schaffers echter op de bres gestaan – vaak ten koste van persoonlijke risico’s – voor de belangen van het
personeel en de maatschappij.’ (Maas- & Niersbode, 15 februari 1958)
C. Bruins 1958 - 1963
Na het vertrek van Schaffers nam C. Bruins het directeurschap van de uitgeklede Vennootschap MBS over. Hij
had tot taak nog enkele financiële kwesties van het trambedrijf af te handelen. Bruins kwam in de boeken als
vereffenaar bij de liquidatie van de N.V. Maas-Buurtspoorweg in 1963.

2-86 Uitstapje naar Hotel de
Plasmolen. Vierde van links:
Schaffers, derde van rechts
Wolf. (Plasmolen, ong. 1936,
verz. Sch)

2.12 De festiviteiten
Groots werden het 25- en 35-jarig bestaan van de Maas-Buurtspoorweg gevierd, evenals het gouden jubileum
van Schaffers.
1938
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan verscheen “N.V. Maas-Buurtspoorweg Gedenkschrift 1913-1938” van
de hand van H.J. Donker (Donker, 1938) en werd de Revue “...Na 25 jaar…” opgevoerd. De plaatselijke krant, de
Maas- & Niersbode bracht een speciaal nummer uit. De hele lijn, vooral in Gennep, was feestelijk versierd.
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In een redactioneel artikel stak de Maas- & Niersbode haar waardering niet onder stoelen of banken. ‘In 25 jaren
heeft de M.B.S. getoond welk een nut een buurtspoorweg voor de streek afwerpt. In alle toonaarden is en wordt
dezer dagen de verlossing uit het streekisolement bezongen.
De M.B.S. verbindt tal van dorpen met twee grote steden. Afgesloten, vergeten en ongelegen als de streek was,
is ze nu in het algemeen verkeer getrokken, heeft gelegenheid zich te ontwikkelen, de producten van landbouw,
veeteelt, tuinbouw, industrie ook verder te brengen dan in de naaste omgeving. Kinderen kunnen scholen bezoeken die eerst onbereikbaar waren. Voordeel en gemak gaan samen.’ (Maas- & Niersbode 28 mei 1938)
Op 31 mei 1938 was de grote feestdag, die begon met een receptie waarop autoriteiten van Waterstaat, Spoorwegen en Provinciebestuur waren uitgenodigd. Daarna was er een ontvangst bij Hotel van Bergen van allen die bij
de opening in 1913 aanwezig waren geweest. ’s Avonds was er in de grote zaal van Van Bergen een feest voor het
personeel in de vorm van een revue, die nog vijf avonden daarna herhaald zou worden.
Het personeel bood, uit dankbaarheid jegens de onderneming, de directeur een prachtig eiken kantoorameublement voor de directiekamer aan. Mr. Berger, President-Commissaris van de MBS, deelde mee dat het personeel
een gratificatie zou ontvangen variërend van 2 tot 7 dagen loon. De receptie werd zo goed bezocht, dat het een
van de kranten de uitspraak ontlokte: ‘Dat was nog eens een demonstratie van meeleven van heel Gennep en heel
de streek!’. (De Noord-Limburger, 3 juni 1938) De feestdis werd bezocht door commissarissen der Koningin,
burgemeesters, de directeuren van andere trambedrijven en van de NS, vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat
en de Raad van Commissarissen van de MBS. Ook oud-directeur Wolf was van de partij.
De revue werd in alle toonaarden geroemd, zelfs door de krant.
‘De revue “Na 25 jaar” is geweldig ingeslagen; ze heeft stormenderhand de harten van den toenemenden stroom
belangstellenden veroverd en na elk bedrijf en menigmaal bij open doek klatert het applaus uit de volle zaal op,
om nu en dan aan te groeien tot een ware ovatie aan scheppers en uitvoerders van dit spel van humor en satyre,

2-88 De openingsscène van de
revue “Na 25 jaar”. (Gennep,
31 mei 1938, verz. Sch)

2-89 Een van de vervolgscènes
van de revue “Na 25 jaar” in
Hotel van Bergen. (Gennep,
31 mei 1938, verz. Sch)
Het 35-jarig bestaan van de MBS werd, gecombineerd met het 40-jarig jubileum van directeur Schaffers, opnieuw
groots gevierd, en alweer met een revue: “Op wielen”. Van heinde en verre kwamen belangstellenden naar deze
bijzondere gebeurtenis met het door de MBS aangeboden gratis vervoer, met bussen wel te verstaan, want het
grote verschil met de vorige revue was dat de tram passé was en de bus de toekomst had.
Nog lang zou in Gennep en omstreken het Revuelied gezongen worden.
2-87 Speciale uitgave van de
Maas- en Niersbode bij het
zilveren jubileum van de MBS.
(28 mei 1938)
deze symphonie van zang en muziek en costuum- en decorschittering, deze fijne mengeling van ernst en luim
met haar afwisselend algemeen, propagandistisch en locaal of streekkarakter, vol fijne trekjes en meesterlijke
grepen uit de zeden en gewoonten en hebbelijkheden van het land van Maas en Niers.’
Aan het eind van de première deed Schaffers nog een belangrijke mededeling: er zou ‘een fonds worden gevormd
ter bestrijding van moeilijkheden van den ouden dag van het personeel’. (De Noord-Limburger, 3 juni 1938)
Deze aankondiging van de oprichting van een pensioenfonds werd door het aanwezige personeel met enthousiast applaus ontvangen.
1948
Tien jaar later kreeg Gennep een soort reprise. Er verscheen opnieuw een herdenkingsboekje:
“Van railverkeer tot autodiensten via stoom en diesel”. (Donker, 1948)
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‘Leuke mensen denk aan dit feest,
Dat de Maas-Buurt u allen biedt.
Daarom zingen wij blij van geest,
Voor de Maas-Buurt dit dankend lied.
De bussen haalden u voor lauw van huis vandaan,
Om naar hier te gaan.
Denk er nog eens aan.
Allen wensen wij de Maas-Buurt aan de kop,
Altijd hoger op,
Naar de hoogste top.
Refrein:
Maas-Buurt wij danken U
Voor deez’ Maas-Buurtrevue.
Dat ’t op wielen ga, tjing, bam, boem, bala,
Tot het volgend feest, over vijf jaren.
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2-91 Diner ter gelegenheid
van het gouden jubileum van
Schaffers in Hotel van Bergen.
(Gennep, 10 april 1958,
verz. Sch)

2-90 Revuegidsen “…Na 25
jaar…” (1938) en “Op wielen”
(1948). (verz. RL)
De Directeur, niet bang,
Bracht de revue op gang,
Tjing, bam, boem, bala. Tjing, bam, boem bala,
Hij leve lang.
Noord-Limburg en de Maas-Buurtspoor
Zijn vast aan elkaar gesmeed.
Maas en Waal, ook Wychen en Grave,
En Groesbeek, zoals je weet.
Dan de Keizer Karelstad, hoog aan de Waal,
Zingen allemaal,
Door de hele zaal.
Wijl ze met de Maas-Buurt een familie zijn,
Vrolijk groot en klein,
Galmend dit refrein.’
(Op Wielen, 1 juni 1948, verz. RL)
1958
Weer tien jaar later, op 10 april 1958 werd het gouden jubileum, tevens het afscheid van Schaffers, gevierd. Na 50
jaar trouwe dienst mocht hij het rustiger aan gaan doen.
De directeur van de NS, Den Hollander, kwam per privétrein naar Gennep, in het directievoertuig, ook wel
de Kameel genoemd. Den Hollander bood Schaffers voor zijn grote verdiensten een tuintractor aan. Namens
het personeel werd hem een brandvrije kluis aangeboden voor zijn postzegelverzameling. Er kwamen zo’n 900
mensen op de receptie.
Evenals een en twee decennia eerder was er weer een diner bij Hotel van Bergen. Tenslotte volgde er nog een
feestavond; dit keer geen revue, maar een gemêleerd aanbod van luchtige optredens. (Maas- en Niersbode, 12
april 1958)
Hoewel de N.V. MBS nog niet was opgeheven, maar nog slechts een lege maatschappij was die nog enkele financiële zaken moest afronden, werd er op die avond waarschijnlijk niet meer over de tram gesproken: de bus had de
toekomst, de tram raakte met het afscheid van Schaffers definitief in de vergetelheid.
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