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Hoofdstuk 3: Van het begin tot het einde
De Maas-Buurttram heeft 31 jaar en vier maanden gereden, maar de periode vanaf het eerste initiatief
voor de aanleg tot de ontbinding van de N.V. Maas-Buurtspoorweg telt maar liefst 63 jaar, precies het
dubbele. In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de voorgeschiedenis, de aanleg, de exploitatie, en
de nageschiedenis.

3.1 De voorgeschiedenis
Slechts weinigen van de genodigden bij de openingsfestiviteiten op 31 mei 1913 zullen zich ervan bewust geweest
zijn dat de basis van de Maas-Buurtspoorweg reeds voor de eeuwwisseling was gelegd. Het idee van een tramlijn
op de rechter Maasoever door het toen nog weinig ontwikkelde Noord-Limburg was ontsproten aan de geest van
de in Arcen geboren R.H. Eijssonius de Waal, gepensioneerd kapitein van de Generale Staf van het leger en in
Indië al eerder betrokken bij de aanleg van spoorlijnen.

3.1.1 Het tijdperk Eijssonius de Waal, “de Electrische tramweg Venlo – Nijmegen”
subsidie- en concessieaanvraag
Eijssonius de Waal richtte zich op 3 oktober 1899 tot de gemeente Venlo met een plan om een “Electrische tramweg Venlo – Nijmegen” aan te leggen langs de rechter
Maasoever. Voor die datum had hij waarschijnlijk al
andere gemeenten en het ministerie aangeschreven.
Een regionale krant meldde op
9 januari 1900 dat de Gemeenteraad van Venlo een
verzoek van Eijssonius de Waal om een subsidie van f
500,- voor het maken van plannen en tekeningen voor
een elektrische tram van Venlo naar Nijmegen had
afgewezen. Let wel: een elektrische tram!
Dan maar zonder subsidie moet Eijssonius gedacht
hebben. Hij ging door met zijn plannen voor de aanleg
en bleef de gemeente Venlo bestoken met brieven. In de
vergadering van 3 februari 1900 sprak de gemeenteraad
zijn volle sympathie uit voor de tramplannen van Eijssonius, maar een concessie en subsidie bleven vooralsnog uit.
Ook bij de provincie Limburg en bij het Rijk had Eijssonius een subsidieverzoek neergelegd. Eijsonius ging
er van uit dat het Rijk 1/2 van de aanlegkosten voor
zijn rekening zou nemen, dat provincies en gemeenten
langs de lijn samen de andere helft zouden betalen. Het

3-01/02 Eerste en laatste gedeelte van een brief van

Eijssonius de Waal aan de gemeente Venlo, in de voor
hem karakteristieke vormgeving: handgeschreven op
ruitjes papier.(Eijssonius, 8 mei 1900, arch. Vl)
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Rijk wachtte op de toezegging van de provincie, de provincie, die zich bereid verklaard had het door de gemeenten geboden bedrag te verdubbelen, op die van de gemeenten. Het was voor Eijssonius dus zaak zich eerst van
de medewerking en de subsidies van de gemeenten te verzekeren en vooral Venlo, als grootste gemeente, “om” te
krijgen, maar het gemeentebestuur bleek een zware dobber.
De kosten voor aanleg van de baan en aanschaf van rollend materieel raamde Eijssonius op f 800.000,-. Hij
verwachtte een renteloos voorschot van het Rijk van f 400.000,-. Voor de provincie en gemeenten van Limburg
had hij bedacht dat hij van hen samen gedurende 20 jaar jaarlijks een subsidiebedrag van f 20.000,- zou vragen,
dus in totaal ook f 400.000,-. Om bij de start over voldoende kapitaal te kunnen beschikken zou hij voor dat
bedrag een obligatielening aangaan en met de jaarlijkse subsidies die obligaties aflossen. Van Gelderland en de
Gelderse gemeenten Nijmegen en Heumen verwachtte hij kennelijk niet veel, hun belangstelling voor de tram
was gering. Omdat de provincie Limburg het bedrag van de gemeentelijke subsidies zou verdubbelen, moest
Eijssonius de boer op om bij de gemeenten samen f 10.000,- per jaar los te peuteren. ‘Is dit het geval, dan is de
totstandkoming der electrischen lijn gewaarborgd.’ (Eijssonius, 8 mei 1900, arch. Vl)
Stoom of stroom?
Er ontstond discussie over de vraag of een elektrische tram wel haalbaar zou zijn. Eijssonius hield vooralsnog vast
aan zijn uitgangpunt met als argumenten dat exploitatie van een elektrische tram goedkoper was dan die van een
stoomtram en dat de stroom zo nodig aangewend zou kunnen worden voor de verlichting van de gemeenten, die
in 1900 over het algemeen nog niet over elektriciteit beschikten. Een tramlijn die ook in de stroomvoorziening
van de langsgelegen dorpen kon voorzien! Een tikkeltje te ambitieus misschien?
Er zat echter een adder onder het gras. Nijmegen had weinig belangstelling voor een stoomtram. Als concessie
aan de gemeente stelde Eijssonius voor gebruik te maken van het spoor van de in 1897 geopende paardentramlijn van de Nijmeegsche Tramweg-Maatschappij (NmTM) tussen de Molenstraat en de wijk St.-Anna. Omdat
er sprake van was dat die lijn geëlektrificeerd zou worden (hetgeen overigens pas in 1911 gebeurde, toen de
Gemeentetram Nijmegen (GTN) hem overnam) verlangde Nijmegen, dat Eijssonius elektriciteit als krachtbron
gebruikte.
Aanvankelijk hield hij voet bij stuk, maar langzamerhand ging Eijssonius om, waardóór is in de archieven niet te
vinden. Even heeft hij overwogen om, wanneer Nijmegen niet wilde meewerken, dan maar alleen een stoomtram
Venlo – Gennep te laten rijden. Op 22 juni 1900 deelde hij de gemeenteraad van Venlo mee dat elektriciteit als
krachtbron door stoom was vervangen.
De richting in Venlo
Bij zijn concessieaanvraag vroeg Eijssonius de gemeente ook een uitspraak te doen over de “richting”, het tracé,
van de lijn door Venlo. De richting om de stad, dus buiten de stadswal om, langs de Hamburgersingel, kostte o.a.
twee tamelijk scherpe bogen, die door de stad, over de Parade, slechts één. Het antwoord bleef uit. Op 16 april
1901 zwengelde Eijsonius de discussie over de richting nog maar eens per brief aan.
Hoewel hij steeds aangaf dat de keuze van de richting hem om het even was, leek Eijsonius een voorkeur te hebben voor de route door de stad (Parade – Grote Kerkstraat – Moerdijkstraat (nu Martinusstraat) – Straelseweg)
boven die om de stad heen (Hamburgersingel (nu Deken van Oppensingel) – Goltziusstraat – Moerdijkstraat).
Om de raadsleden, die zich tot dan toe niet bepaald constructief hadden opgesteld, alvast de wind uit de zeilen te
nemen, voegde hij toe dat de machines werden voorzien van inrichtingen om in de bebouwde kom de rook binnen te houden, terwijl de nadering werd aangekondigd door een helder klinkende bel en indien gewenst voor de
veiligheid een conducteur voor de tram zou lopen. De eerder door raadsleden geuite angst voor gevaarlijke situaties in het drukke verkeer dacht hij te kunnen wegnemen door de mededeling dat al veel trams probleemloos
reden in plaatsen die veel drukker waren dan Venlo.

3-03 Schets van de route
door en om de stad Venlo.
(Eijssonius de Waal,
3 april 1900, arch. Vl)
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Wie dacht dat de gemeente nu wel inschikkelijker zou zijn, vergiste zich. De vreemdste bezwaren werden aangevoerd tegen de route door de stad. Het Venloosch Nieuwsblad citeerde enkele raadsleden: ‘… om niet te
spreken van de smalle straat en de groote bocht welke de tram aan het huis van den heer Hovens-Kocken zal
nemen, moet men wel bedenken, dat zich in de Kerkstraat bevinden een gedeelte der Zustersscholen, waar
dagelijks ruim 800 kinderen, waaronder nog wel van 6 en 7 jaar, meermalen uit- en ingaan en deze kleinen kennen geen gevaar. (…) Nog moeten wij rekening houden met de R.K. Kerk, waar de diensten thans reeds gestoord
worden door het slachthuis (…)’.
Een ander vreesde dat het Kerkbestuur zou beletten ‘dat de tram voorbij de kerk gaat, omdat de straat voor de
kerk eigendom van de kerk is en daar het ook hinderlijk is voor de kerkelijke diensten, vooral bij begrafenissen
en trouwpartijen’. Voorgesteld werd ook nog de lijn door de Mercatorweg in plaats van de Goltziusstraat te laten
lopen, nog verder van het centrum. Met 7 vóór en 6 tégen stemde de raad ten langen leste op 24 juli toch voor de
route door de stad. (Venloosch Nieuwsblad, 27 juli 1901)
Eijssonius achtte nog wel een gesprek met de Deken van Venlo wenselijk. Deze wist hem te melden dat de kerk
‘hoegenaamd geen eigen recht op de straat heeft’. (Eijssonius, 16 augustus 1901, arch. Vl)

De bedragen fluctueerden sterk. Gestart met een plan om de gemeenten en de provincie Limburg samen
f 20.000,- per jaar te laten betalen, ging Eijssonius uiteindelijk akkoord met slechts f 9.000,-. Door deze bijstelling
kon het niet anders dan dat er een gat in de begroting zou ontstaan. De kans dat het Rijk het renteloze voorschot
nu ook zou verlagen was reëel. Het leek Eijssonius niet te deren; hoe hij het gat in zijn begroting dacht op te vullen, vinden we niet in de archieven. Hij kon zich nu op de aanleg richten, zo leek het.
Ondertussen stelde Eijssonius toch nog nieuwe pogingen in het werk om extra gelden te acquireren. Zo richtte
hij zich tot de gemeenteraad van Nijmegen, met het verzoek voor een jaarlijkse subsidie van f 1.000,- gedurende
twintig jaar. De raad beschikte in april 1901 afwijzend.

Eijssonius reageerde op de bewuste raadsvergadering van 24 juli in de krant met een lange ingezonden brief. Hij
beargumenteerde dat de tram niet gevaarlijker was dan het rijtuigverkeer, dat de dienstregeling juist zo ontworpen was, dat er tijdens het aan- en uitgaan van de scholen juist geen tram passeerde, dat de kerkdiensten door de
tram minder gestoord werden dan door de zwaarbeladen karren en dat paarden misschien in het begin wel van
de tram zouden schrikken, maar dat ze er wel aan zouden wennen. Kortom, Eijssonius stemde graag in met de
route door de stad.
Maar niets wispelturigers dan Eijssonius de Waal! Hij schreef de gemeenteraad ruim een maand later een reactie
op het raadsbesluit van 24 juli. Hem was ter ore gekomen dat een deel van de burgerij bezwaar had tegen de
gekozen richting. Hij verzocht de raad terug te komen op zijn besluit van 24 juli en te kiezen voor de route:
stationsterrein – Keulse Poort, het oostelijke voetpad van de Hamburgersingel, Goltziusstraat, Moerdijkstraat,
Straelseweg, met een zijlijn naar de gasfabriek; een lijn die gebruikt zou kunnen worden om brandstof te halen.
Starheid kan hem niet verweten worden. Het betekende wel dat de gemeenteraad zich opnieuw moest uitspreken,
met alle risico’s van dien.

De spoorwijdte
Dat leidde tot een nieuw probleem. Eijssonius was uitgegaan van meterspoor, dus een spoorwijdte van 1000 mm,
maar omdat de NmTM een spoorwijdte van 1067 mm kende, kon hij van de rails geen gebruik maken. Daarom
projecteerde hij één spoorstaaf tussen en één naast de rails van de Nijmeegsche Tramwegmaatschappij. Zijn aanvraag werd door de gemeenteraad niet in behandeling genomen, omdat deze vond dat hij eerst tot overeenstemming met de NmTM behoorde te komen. Toen hij die overeenstemming op 25 september had bereikt, werd door
de raad geëist dat gebruik gemaakt werd van de rails van de NmTM. Daartoe sloot hij met die Maatschappij op
29 juni 1902 een contract, waarna hij een spoedige beslissing verwachtte van de gemeenteraad.
Dit betekende dus wel dat de spoorwijdte van de hele lijn met één pennenstreek van 1000 mm naar 1067 mm
gewijzigd werd, een besluit dat een heel lang staartje zou krijgen.

De begroting
Qua exploitatie had Eijssonius wel heel hoge verwachtingen, zo wilde hij een stadsdienst station Nijmegen –
St.-Anna opzetten. De exploitatierekening was gebaseerd op vijf doorgaande treinen Nijmegen – Venlo v.v.,
twee treinen Gennep – Nijmegen v.v., twee treinen Venlo – Gennep v.v. en maar liefst 19 retourtreinen in de
stadsdienst Nijmegen – St.-Anna, als aanvulling op de 7 retourtrams die de Nijmeegsche Tramweg-Maatschappij
zelf al reed.
In de herfst van 1900 stelde de provincie Limburg een onderzoek in naar de resultaten van de onderhandelingen
die Eijssonius met de gemeenten had gevoerd.
De uitkomst was weinig bemoedigend. De volgende subsidies waren op dat moment toegezegd:
- Venlo geen;
- Arcen/Velden f 1.000,- gedurende 10 jaar;
- Bergen f 1.000,- gedurende 10 jaar;
- Gennep f 300,- gedurende 20 jaar;
- Ottersum: geen
- Mook/Middelaar: nog onbeslist.
Dat zou samen minimaal f 5000,- gedurende 20 jaar moeten worden. De provincie concludeerde dat de vooruitzichten op gemeentesubsidie ‘zeer ongunstig’ waren.
Eijssonius werd medegedeeld dat zijn verzoek om provinciale subsidie ‘eerst dan in overweging kan worden
genomen, wanneer hij kan aantoonen dat op voldoende medewerking der gemeentebesturen kan worden
gerekend’. (Limburger Koerier, 31 okt 1900, arch. Mt)
Wat de provincie ging doen was duidelijk: het zag er niet best uit voor de toekomstige Maatschappij. Eijssonius
liet zich echter niet uit het veld slaan: de aanval is de beste verdediging voor een gewezen kapitein.
Ten langen leste kwam de raad van Venlo tot een voorlopige standpuntbepaling. In januari 1901 berichtte de
gemeente “geneigd” te zijn de subsidie op f 2.000,- per jaar vast te stellen. Eijssonius wist niet hoe snel hij deze
toegestoken hand moest oppakken. Hij gaf aan de jaarlijkse bijdragen van provincie en gemeenten samen te hebben verlaagd tot f 9000.-.
Nog had Venlo niets definitief beslist.
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De richting in Nijmegen
De gemeente was het niet eens met de route. Het ontwerp van Eijssonius week maar weinig af van de later
aangelegde route: vanaf het SS-station rechtstreeks door de Stijn Buysstraat naar de St. Annastraat en dan verder
in de westelijke berm van de Rijksweg naar Venlo, maar de gemeente verlangde dat gebruik gemaakt werd van de
route van het paardenspoor van de NmTM vanaf het Keizer Karelplein tot St.-Anna. Hij stemde er mee in.

Een voorlopig einde
In het Gemeentearchief Venlo bevindt zich een uitpuilend dossier met brieven van Eijssonius, altijd in (niet erg
regelmatig) handschrift, soms zeer slordig en vaak op een soort schriftblaadjes en losse foliovellen. Erg bedreven
in de mores van de bureaucratische wereld is de man waarschijnlijk niet geweest, maar wel uiterst volhardend.
Herhaaldelijk richtte hij zich met aanvullende gegevens of een nieuw argument tot de gemeente Venlo en
ongetwijfeld ook tot de overige gemeenten en provincies. Tamelijk opportunistisch wierp hij zich steeds weer
in de strijd met maar één doel: het realiseren van zijn tramlijn Venlo – Nijmegen. Nu was zijn financiële plaatje
misschien dan wel ontoereikend, de zaak werd ook ernstig getraineerd, eerst door Venlo, dat zo’n 1½ jaar nodig
had om tot een positief besluit te komen en daarna door Nijmegen, waardoor er weer een jaar verloren was
gegaan.
Pas op 6 juni 1903 kwam de gemeenteraad van Nijmegen tot een definitief besluit. Men achtte het gemeentebelang gering en was daarom wel wat terughoudend, maar vooruit, de concessie werd verleend (tot 1938 zelfs), de
financiële bijdrage was minimaal. Toestemming werd gegeven tot medegebruik van het (paarden)spoor van het
Keizer Karelplein tot aan St.-Anna.
De raad was uiteindelijk bereid een jaarlijkse subsidie van f 1.000,- gedurende tien jaar te verlenen, op voorwaarde dat de lijn op 1 mei 1906 in dienst zou zijn. Dat ging echter niet lukken.
In de zomer van 1903 kwam Eijssonius de Waal namelijk onverwacht te overlijden. Hoe ver hij met de oprichting
van een Maatschappij was, met de voorbereidingen van de aanleg van de baan en de bestelling van het rollend
materieel is in de archieven niet te vinden. Toch is de tomeloze inzet van Eijssonius de Waal absoluut niet tevergeefs geweest, hij had de weg gebaand.

3.1.2 Het tijdperk Van Marle, “de Geldersch-Limburgsche Buurtspoorweg”
De overname
Ruim een jaar bleef het stil, tot op 22 oktober 1904 Van Marle, Bakker en Wittich de draad oppakten en zich
wendden tot o.a. de gemeente Venlo met een aanvraag voor een concessie voor een tramlijn van Nijmegen naar
Venlo. De drie heren hadden in al hun enthousiasme inmiddels de Geldersch-Limburgsche BuurtspoorwegMaatschappij opgericht.
De aanvraag van Van Marle c.s. week op twee punten af van die van Eijssonius. De aanvragers hadden (toch
weer) gekozen voor een spoorwijdte van 1000 mm en voor een andere route door Nijmegen.
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Hun doel was waarschijnlijk een graantje mee te pikken van het stadsvervoer. Stationsplein Nijmegen, Stijn
Buysstraat, linksaf Van Trieststraat, dwars over de St. Annastraat, Groesbeekseweg, Groenewoudseweg, Driehuizerweg (die indertijd een viaduct over het spoor kende, oostelijk van het huidige viaduct in de Heyendaalseweg),
na Driehuizen rechtsaf buigend naar de Mookse Weg (Rijksweg) en verder via Malden, Gennep naar Venlo.
Dat ze met deze wijzigingen problemen gingen krijgen, hadden de nieuwe concessieaanvragers kunnen voorzien.
Van Marle c.s. ging veel gestructureerder te werk dan Eijssonius, al blijft de oud-kapitein in de boeken staan als
de grote initiator. Voortvarend werden in januari 1905 concessie- en subsidieaanvragen ingediend bij de regering
en de provincies Limburg en Gelderland; in april bereikten de concept-statuten van de Geldersch-Limburgsche
Buurtspoorweg-Maatschappij (GLBM) inclusief een subsidieaanvraag alle gemeenten langs de lijn.

3-04 Statuten van de
Geldersch-Limburgsche
Buurtspoorweg-Maatschappij.
(GLBM, maart 1905, arch. NA)

De begroting
De aanlegkosten stelde Van Marle c.s. in de concessieaanvrage op f 900.000,-, daarbij inbegrepen ruim 60 km
rails, 60 wissels, nieuwe bruggen in de Driehuizerweg in Nijmegen en over de Niers in Gennep, een telefoonleiding langs het hele traject, 6 locomotieven, 16 personenrijtuigen, 3 post-/bagagewagens en 25 goederenwagens.
In grote lijnen wilde hij naast een rijkssubsidie de volgende bijdragen vragen:
- jaarlijkse subsidies door de Limburgse gemeenten en provincie: f 11.160,- gedurende 20 jaar;
- (eenmalige) renteloze voorschotten door de Gelderse gemeenten en provincie ter grootte van f 31.830,-.
(Bakker, v Marle, Wittich, maart 1905, arch. NAT) Van Marle c.s. ging er dus van uit dat Ottersum en de
Gelderse provincie en gemeenten wel meebetaalden.
De spoorwijdte
Waar Eijssonius nog gekozen had voor een spoorwijdte van 1067 mm, ging Van Marle c.s. uit van 1000 mm.
Zijn argumentatie was als volgt. Vóór de wijdte van 1067 mm pleitte natuurlijk dat hierdoor de mogelijkheid
ontstond de lijn in Nijmegen te laten aansluiten op de sporen van de Nijmeegsche Tramweg-Maatschappij en de
Stoomtram Maas & Waal, wat Eijssonius uiteindelijk als uitgangspunt had genomen. Maar de verwachting was
dat er toch geen doorgaand verkeer zou plaats vinden, o.a. omdat Nijmegen geen stoomtrams in de stad wilde.
In Venlo zou er toch geen aansluiting met de lijn Venlo – Beringe komen, omdat dat vanwege de steile helling
naar de Maasbrug niet mogelijk was. Dit argument zou overigens door de geschiedenis achterhaald worden.
Misschien wel zijn belangrijkste overweging betrof de mogelijkheid van aansluiting op Duitse tramnetten waar
een wijdte van 1000 mm voorgeschreven was, zoals de Geldener Kreisbahn.
‘Te eeniger tijd komt zonder eenigen twijfel een verbinding tusschen die lijn en Nijmegen – Venlo tot stand.
Vanuit Venlo zijn tramverbindingen met Kaldenkirchen en Kempen niet onwaarschijnlijk.’ (v Marle, ± 1905)
Tja, “niet onwaarschijnlijk” en “zonder eenigen twijfel”, de wens is de vader van de gedachte. Met de kennis van
nu, kunnen we makkelijk zeggen dat dit iets te hoog gegrepen was. Maar goed, het besluit was genomen, het
werd 1000 mm. Een nieuwe horde was genomen, doch niet voor lang…
De aanvragers gingen uiteindelijk akkoord met het voorstel van Nijmegen om de route te verplaatsen naar de
Van Diemerbroeckstraat, Dr. Jan Berendsstraat en St. Annastraat, het uiteindelijke tracé. De gemeente accepteerde op haar beurt het meterspoor. De verbinding met de Duitse tramwegen is er nooit gekomen, maar later
bleek het wel gunstig te zijn dat de tram Nijmegen – Venlo dezelfde spoorwijdte had als die van Venlo naar
Beringe.
De keuze voor het meterspoor sloot dus medegebruik van de bestaande Nijmeegse infrastructuur uit, zodat voor
de Geldersch-Limburgsche Buurtspoorweg van het station tot St.-Anna ook een nieuwe eigen baan zou moeten
worden aangelegd.
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De door Nijmegen opgelegde routewijziging deed bij Wittich en Bakker het
vertrouwen in een toekomstig succes wegvloeien. Zij haakten op 31 december
1905 af, waarna Van Marle zijn strijd alleen voortzette. Het zou het nog ruim
zeven jaar duren voor de stoomfluit door de straten van Bottendaal klonk.
De begroting
Op 3 januari 1906 stuurde Van Marle de minister een schrijven waarin hij
meldde dat hij de subsidies van de streek min of meer rond had, evenals de
concessie van Nijmegen. Desalniettemin legde hij de minister de vraag voor of
het renteloze rijksvoorschot bij wijze van uitzondering hoger kon zijn dan wat
gebruikelijk was, 1/3 van de aanlegkosten, omdat het anders lastig zou worden
voldoende aandelen te verkopen. In tegenstelling tot wat Eijssonius dacht, gold
voor het startkapitaal van een tramlijn de gebruikelijke verhouding: 1/3 door
de regionale overheid, 1/3 door het Rijk, 1/3 particulier kapitaal.
De Raad van Toezicht (RvT) adviseerde de minister op 19 november 1906
over de aanvragen van Van Marle echter negatief. De RvT stond achter de
aanleg van de lijn met als argument dat de zo geïsoleerde streek behoefte had
aan betere vervoermiddelen om tot ontwikkeling te kunnen komen. Maar de
begroting moest worden verhoogd naar f 1.100.000,-, omdat volgens de RvT
m.n. het materieel te laag begroot was. Dat was een fikse tegenvaller voor Van
Marle. Er bleef hem niets anders over dan opnieuw een ronde te maken langs
de gemeenten en de twee provincies, om hen te verzoeken de reeds toegezegde
bedragen te verhogen.
Deze rondgang ging niet over rozen, het kostte hem ruim een jaar, maar het
lukte: de laatste toezegging ontving hij op 30 januari 1908.

3-05 Schets van de richting in
Nijmegen-Oost zoals door Van
Marle c.s. werd voorgesteld.
(Van Marle c.s., 1905,
arch. NA)

De spoorwijdte
Alleen de gemeente Venlo lag weer dwars. Twee jaar nadat Nijmegen met tegenzin akkoord gegaan was, rakelde Venlo het probleem van de spoorwijdte weer op, omdat de tramlijn naar Beringe de wijdte van 1067 mm
leek te krijgen. In de raadsvergaderingen van februari en maart 1908 greep de raad dit aan om instemming te
onthouden. Hoe vaak had de Raad van Venlo zich nu al niet uitgesproken tegen de tramlijn?
Pas op 17 november 1910 ging de raad onder grote druk van de provincie overstag. De lijn naar Beringe werd
later, vooral op instigatie van het ministerie, ook met meterspoor aangelegd.
De begroting
Pas in het voorjaar van 1909 was Van Marle in staat bij het ministerie aan te tonen dat ook met een begroting van
1,1 miljoen de Geldersch-Limburgsche Buurtspoorweg levensvatbaar was.
Na drie jaar noeste arbeid had van Marle zijn streekbijdragen rond. In de hernieuwde concessieaanvraag bij het
Rijk van 25 april 1909 stonden de volgende bedragen:
A Uit Limburg gedurende 20 jaar een bijdrage per jaar groot f 15.550,-, bestaande uit:
- f 3.000,- door Venlo, op voorwaarde dat de spoorwijdte 1067 mm bedroeg;
- f 1.298,- door Arcen en Velden;
- f 1.402,- door Bergen;
- f 478,- door Gennep;
- f 259,- door Ottersum;
- f 227,- door Mook/Middelaar.
Het totaal van de Limburgse gemeenten kwam daarmee op f 6.664,- per jaar; de provincie Limburg voegde er
ruimhartig 4/3 aan toe (in de tijd van Eijssonius was dat nog 3/3): dus f 8.886,-.
Om over deze gelden bij de aanleg te kunnen beschikken moest Van Marle een lening aangaan van ongeveer
f 260.000,-, die dan in 20 jaar zou worden afgelost met de Limburgse subsidies.
B Uit Gelderland een renteloos voorschot groot f 32.330,- bestaande uit:
- f 1.230,- door Heumen;
- f 15.000,- door Nijmegen;
- f 16.100,- door provincie Gelderland.
C Van het Rijk een renteloos voorschot van f 366.500,- (1/3 van de aanlegkosten).
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3-06 Het eerste deel van de concessieaanvrage aan de
minister door Van Marle.
(Van Marle, 25 april 1909, verz. RL)

De totale begroting kwam nu op het volgende neer:
- aanlegkosten f 1.100.000,-;
- Rijksvoorschot f 366.500,-;
- voorschot Gelderland f 32.330,-;
- een obligatielening van f 260.000,-, af te lossen met
de Limburgse subsidies.
Resteerde een tekort van ruim f 400.000,-, dat met
particulier geld (aandelen) gedekt zou moeten
worden.
Van Marle gaf bij de minister schoorvoetend toe dat
het hem niet gelukt was voldoende particulier geld
binnen te halen; reden waarom hij het Rijk verzocht
de bijdrage naar 50% van de aanlegkosten te verhogen. De RvT adviseerde op 8 juli 1909 de minister
akkoord te gaan met het voorstel van Van Marle.
Een helpende hand
Ten langen leste zou Van Marle zijn concessie ontvangen en zelfs het 50% voorschot van het Rijk, maar al zijn
inspanningen ten spijt: het particuliere kapitaal kreeg hij niet bij elkaar.
Juist op dat moment verscheen er een kaper op de kust: Johannes Marinus Voorhoeve, president-directeur van de
Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij (NBDS), die de spoorlijn Boxtel – Gennep – Goch - Wesel
exploiteerde. De NBDS had in 1873 de spoorlijn Boxtel – Goch geopend. Toen de aanleg van een spoorlijn Nijmegen – Venlo in het landelijke circuit ter sprake kwam, had de NBDS-directie bij de minister bepleit deze over
Gennep aan te leggen, echter zonder succes. Noord-Limburg bleef daardoor nog decennialang verstoken van een
noord-zuid spoorverbinding.
Het was Voorhoeve die in 1910 zijn kans schoon zag het ideaal van zijn voorgangers bij de NBDS te realiseren.
Hij deed een net gedrukt schrijven verschijnen: een
brief van hemzelf gevolgd door de berekeningen van
Van Marle. Hij zette alles in het werk om zijn doel te
realiseren. Het document werd met het opschrift “zeer
vertrouwelijk” enkele dagen voor de vergadering aan
de commissarissen van de NBDS ter hand gesteld.
Omdat deze brief het feitelijke begin van de MBS
vormde, is deze integraal opgenomen.
Dat hij de zaken iets mooier voorstelde dan ze
waren en zouden worden, is vanuit zijn standpunt
begrijpelijk..
Ruim voor de vergadering had Voorhoeve al stappen
ondernomen om zeker te zijn van de concessie. Op
15 maart 1910 had hij al “namens de NBDS” met
Van Marle een conceptcontract opgesteld voor de

3-07 Brief van Voorhoeve aan de Raad van Commissarissen van de NBDS waarin hij voorstelt te participeren
in het aandelenkapitaal van de MBS.
(Voorhoeve, april 1910, arch. Mt)
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overdracht van de concessie. Van Marle zou een onkostenvergoeding krijgen van f 15.000,- en een vergoeding
voor de overdracht van de concessie van f 20.000,-. De NBDS verklaarde voor f 100.000,- te zullen participeren
in het aandelenkapitaal en mee te werken aan de aanstelling van Van Marle bij de nieuwe onderneming als
ingenieur of gedelegeerd commissaris voor een jaarbedrag van f 3.000,-.
Op 16 april 1910 belegde Voorhoeve op zijn kantoor te Rotterdam bovengenoemde vergadering met de Raad
van Commissarissen. De heren hadden nauwelijks tijd gehad de hiervoor beschreven documenten te bestuderen.
Ook is de vraag of zij al wisten van het contract met Van Marle, dat Voorhoeve een maand ervoor al in concept
had opgesteld.
Voorhoeve stelde voor de NBDS te laten participeren in het maatschappelijk kapitaal door voor f 100.000,- aandelen te kopen van de op te richten tramwegmaatschappij.
Als argumenten noemde hij dat de NBDS hiermee de mogelijkheid kreeg om de toevoer van bijv. steenkool
en kunstmeststoffen naar en de afvoer van producten als mijnhout, stenen en landbouwproducten van aan de
rechter Maasoever gelegen dorpen via Gennep (en dus de NBDS) te dirigeren. Op de vraag hoe het beheer dan
geregeld was, onthulde Voorhoeve dat hijzelf beoogd directeur was.
Na veel discussie besloten de commissarissen tot de aankoop van 100 aandelen à f 1.000,-.
Hiermee was de MBS weer een stap dichter bij haar oprichting. Voorhoeve c.s. zouden gezien de gewijzigde situatie wel weer een ronde langs de gemeenten en provincies moeten maken om opnieuw medewerking te verwerven, gezien de nieuwe situatie. Deze hebben beslist niet staan te trappelen…

De begroting

Tegelijkertijd was Van Marle nog ijverig bezig aandeelhouders te werven. Op 23 april 1910 overlegde hij een lijst
met ongeveer 250 personen die toegezegd hadden aandelen te kopen.
Het verlangde aandelenkapitaal had hij op 2 ton gezet. Van Marle was gekomen tot een totaalbedrag van een ton,
de helft dus van het benodigde geld, dat was ook precies de bottleneck, die Voorhoeve al had voorzien.
De lijst van aan potentiële aandeelhouders liet een mooie dwarsdoorsnede van de Maatschappij uit die dagen
zien. Uit Heumen schreef bijv. Mw. Thoonsen, caféhoudster, in voor f 100,- evenals P. Goossens, pastoor. Uit
Ottersum schreven burgemeester Van Grunsven en de Boerenbond in, elk voor f 250,- alsmede herbergier P.
Geurts en landbouwer Lamers elk voor f 500,- en Baron van Verschuur voor f 1.000,-. Grootste inschrijvers
waren Gebroeders Van der Grinten (van Hotel de Plasmolen) met f 3.000,- en ... J.M. Voorhoeve met f 9.000,-.
Eindelijk kon Van Marle, die ondertussen gestaag doorwerkte aan zijn levenswerk, de minister op 23 april
1910 witte rook bieden: de lijst met aandeelhouders voor een ton, een dito bedrag van de bankiersfirma H.C.
Voorhoeve & Co. Met de streekgaranties kon hij bij Marx & Co’s Bank een obligatielening van f 350.000,afsluiten en tenslotte rekende hij op de rijksbijdrage van f 550.000,-. Totaal dus een bedrag van f 1,1 miljoen. Aan
de minister vroeg hij een snelle beslissing, opdat hij kon overgaan tot de oprichting van de Maatschappij. (Van
Marle, 23 april 1910, arch. NA)
Op verzoek van de minister maakte Van Marle nog een keer een rondje en verstrekte hem alle verklaringen van
gemeenten en provincies op 30 november van hetzelfde jaar.
De minister schreef in zijn wetsvoorstel het volgende. De aanlegkosten waren uiteindelijk begroot op
f 1.075.000,-. Het Rijk was bereid 5/11 deel van de aanlegkosten, zijnde f 490.000,- als renteloos voorschot te
verstrekken.

Aan de kant gezet

Nog steeds was Van Marle beoogd concessionaris, het concept-contract tussen de NBDS en Van Marle van maart
was kennelijk nog niet geëffectueerd. Er ontstond in de herfst van 1911 een stevige discussie, lees briefwisseling,
over de positie van Van Marle. In het contract van maart werd hem nog een taak binnen de Maatschappij toegedicht, maar nu wilde Voorhoeve de leiding volledig bij het bestuur van de op te richten Vennootschap leggen.
Met andere woorden Van Marle werd aan de kant gezet, Voorhoeve trok de concessie naar zichzelf toe.
Van Marle was zeer teleurgesteld en eiste een afkoopsom van f 5.000, bovenop de reeds toegezegde bedragen.
Voorhoeve ging akkoord.
Op 22 november stuurde hij een telegram naar het ministerie: ‘Overeenkomst Van Marle geteekend terug
ontvangen’. (Voorhoeve, 21 november 1911, arch. NA)

Het sluitstuk

Op 13 december 1911 kwam het wetsontwerp voor het verlenen van het renteloos voorschot op de agenda van de
Tweede Kamer.
In de Memorie van Toelichting stond o.a.: ‘De bevolking van de streek leeft in hoofdzaak van de landbouw.
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Industrie is er weinig: eenige steen- en pottenbakkerijen, eenige boter- en zuivelfabrieken, eene vernisstokerij te
Mook en eene bierbrouwerij te Heumen. Behalve voor deze industrieën is voornamelijk vervoer van landbouwproducten, kunstmeststoffen en mijnhout langs den ontworpen lijn te verwachten. Uit Ottersum worden veel
eieren verzonden. In het algemeen zal de streek door het nieuwe verkeersmiddel tot grootere welvaart kunnen
worden gebracht, zal de ontginning worden bevorderd en zal voorts tegengegaan worden, dat de afgezonderde
bevolking vervreemd wordt van Nederland.’ (Memorie van Antwoord, 19 december 1911, arch. NA) De wet werd
op 8 februari 1912 aangenomen.
Van Marle zou dit heuglijke moment niet meer in functie meemaken. Eind december 1911 nam hij, zijn
teleurstellende ervaringen met Voorhoeve ten spijt, uiterst beleefd en voorkomend en schijnbaar zonder enige
rancune afscheid van zijn relaties in een fraai gedrukte brief aan de “Belanghebbenden bij de totstandkoming van
den Stoomtramweg Nijmegen – Venlo”.
Hiermee was het hoofdstuk Van Marle afgesloten; hij had zijn werk gedaan en kon vertrekken. In januari 1912
ontving hij van de MBS een onkostenvergoeding van f 15.000,-, een maand later f 25.000.- voor de overdracht
van de concessie.

3.1.3 Het tijdperk Voorhoeve: “de Maas-Buurtspoorweg”
De oprichting

Op 28 December 1911 werd de Maas-Buurtspoorweg in het bijzijn van notaris Brabers te Boxmeer opgericht, en
tegelijkertijd werd Voorhoeve benoemd tot directeur van de nieuwe Vennootschap. Koninklijke goedkeuring van
de statuten werd verleend op 4 maart 1912.
Uit de statuten: ‘De Vennootschap draagt den naam van “Maas-Buurtspoorweg” en is gevestigd in Gennep.’
‘De Vennootschap heeft ten doel het aanleggen en exploiteeren van een buurtspoorweg van Nijmegen naar
Venlo. Zij kan hare werkzaamheden uitbreiden tot het aanleggen, overnemen en exploiteeren van andere spoorwegen of ondernemingen, met den spoorweg in verband staande.’ (MBS, 1912, arch. Gn) De duur van de Vennootschap werd bepaald op 90 jaar, maar dat zou ze bij lange na niet halen.
Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op f 250.000,--, duizend aandelen van f 250.-. (Dat was dus al weer
opgehoogd!) Het bestuur werd in handen gelegd van een directeur onder toezicht van een uit vijf tot zeven leden
bestaande Raad van Commissarissen.
Nu de MBS was opgericht kon Voorhoeve zich gaan richten op de aanleg en de aankoop van het materieel. De
MBS liet bestektekeningen maken en hield zich bezig met het opvragen van offertes voor locomotieven, rijtuigen,
goederenwagens en het materiaal voor de aanleg van de baan, zoals rails, schroeven, dwarsliggers, en wissels. De
algehele leiding van de aanleg van de baan werd uitbesteed aan ingenieursbureau Van Hasselt en De Koning in
Nijmegen.
De bestektekeningen werden op 5 augustus 1912 ter
goedkeuring aan de minister voorgelegd. Daarna
werd aan alle gemeenten en de twee provincies
gevraagd nogmaals een vergunning te verlenen, nu
voor het definitieve bestek.
Dertien jaar na het eerste initiatief van Eijssonius de
Waal waren vooral door de tomeloze inzet van Van
Marle alle concessies verleend en had Voorhoeve voor
het ontbrekende geldbedrag gezorgd. De aanleg was
inmiddels gestart, Noord-Limburg was in afwachting
van zijn tram.

3.2 De aanleg
Inleiding

De coördinatie rond de aanleg werd opgedragen aan ingenieursbureau Van Hasselt en De Koning in Nijmegen
(H&K), voor een bedrag van f 8.500,- plus reis- en verblijfskosten.
De volledige uitgaande correspondentie van H&K (tegenwoordig Royal HaskoningDHV) over de aanleg van de
MBS-lijn is in een tweetal briefkopieboeken bewaard gebleven.
De eerste brief van H&K was gedateerd 2 februari 1912. Telefoon en typemachine werden nog niet gebruikt: alle
communicatie verliep direct mondeling of per handgeschreven brief. Alhoewel er op die tweede februari nog
geen schep de grond in was gestoken en geen piketpaaltje geslagen, werd zestien maanden later, op 31 mei 1913,
de 63 kilometer lange lijn reeds geopend. Een knappe prestatie! De correspondentie werd in het brievenboek van
H&K afgesloten op 18 maart 1914, toen de tram al driekwart jaar in exploitatie was. In die ruim twee jaar werd er
735 pagina’s aan brieven verstuurd.
Uit de brieven blijkt een strikte scheiding tussen de aanleg van de infrastructuur en de aankoop van materieel.
De aanschaf van locomotieven, rijtuigen en goederenwagens werd geheel door de MBS zelf geregeld; ze komen in
de correspondentie met H&K niet voor. De aanleg van de infrastructuur werd, zoals gezegd, door Van Hasselt en
De Koning geleid. Alle voor de aanleg benodigde materialen werden in overleg met de MBS door H&K besteld.
Pas daarna konden aannemers inschrijven op wat we tegenwoordig een tender zouden noemen. Verschillende
werkzaamheden werden gescheiden van elkaar aanbesteed: de aanleg van de lijn (Bestek 5), de levering van
klein ijzerwerk als spijkers en bouten (Bestek 4), van eiken dwarsliggers en wisselhout (Bestek 1), de aanleg van
het emplacement in Gennep, de bouw van remises, de constructie van de Niersbrug in Gennep (Bestek 2), het
plaatsen van die brug (Bestek 3), de levering van grind (Bestek 6), maar bijv. ook de aanleg van een weegbrug
(Bestek 8) of een waterkraan. In het onderstaande geven we een zeer globaal beeld van de communicatie rond de
aanleg van de lijn.

De Niersstraat in Gennep
Het eerste grote probleem dat zich bij het uitzetten van de lijn voordeed, was dat de bocht van de
Niersstraat naar de Markt in Gennep te scherp was. De boog was te krap voor een tram.

3-09 Deel I van het brievenboek over de aanleg van
de tramlijn. (H&K, 1912/13)
3-10 Bestek 1 voor de levering van eiken dwarsliggers
en wisselhout.
3-11 Bestek 2 voor de levering van de brug over de
Niers in Gennep.
3-12 Bestek 3 voor de plaatsing van de brug over de
Niers.
3-13 Bestek 4 voor de levering van klein ijzerwerk.
3-14 Bestek 5 voor de aanleg van 63 km trambaan.
(alle: MBS, 5 augustus 1912, arch. NA)

3-08 Statuten van de MBS (MBS, 1912, arch. Gn)
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3-17. Een stoomloc verlaat
Gennep over de Niersbrug. De
conducteur gaat te voet voorop.
(Gennep, uit: Wij, 31 oktober
1941)

3-15 Een van de eerste brieven van Van Hasselt en
De Koning. (H&K, 2 februari 1912)

Voorgesteld werd van het huis in de binnenbocht
een hoek af te breken, zodanig dat er tussen het
spoor en de gevel van het huis 3 meter ruimte zou
zijn.
Dat voorstel werd uitgevoerd. Op foto’s van de
Niersstraat is te zien dat het spoor komende vanuit
Nijmegen ook nog eens een flinke slinger naar
rechts maakte voordat het linksaf de Markt op
draaide, langs het afgesneden huis.

Wissels

Een volgende kwestie was het bepalen van het
type te gebruiken wissel. De MBS had gekozen
voor spoorstaven met een lengte van 12 meter.
H&K wilde graag verende wissels gebruiken, dit
zijn wissels die bij aankomst van een tram op
een omloopspoor automatisch in de goede stand lagen en door een locomotief bij het verlaten van dat omloopspoor opengereden konden worden. Omdat informatie van deskundigen te lang op zich liet wachten, besloot de
Maatschappij op 29 mei te kiezen voor de traditionele handbediende wissel.
De Utrechtsche Machinefabriek Frans Smulders won de aanbesteding en kreeg op 1 juli de opdracht rond de
negentig wissels te leveren.

De Niersbrug in Gennep
Een derde pijnpunt was de brug over de Niers in Gennep. Er was ernstige twijfel of de bestaande
verkeersbrug sterk genoeg was voor de tram. Het draagvermogen moest minimaal 56 ton zijn, twee
locs van 18 ton en twee wagens van 10 ton. Aanvankelijk was het idee een aparte spoorbrug naast de
bestaande verkeersbrug te leggen, maar uiteindelijk werd gekozen voor één 6 meter brede brug voor
zowel de tram als het overige verkeer, met voetpaden ernaast.
De firma Penn & Bauduin in Dordrecht won de aanbesteding, met name omdat dit bedrijf de brug
al in januari zei te kunnen leveren. Op 23 juli 1912 werd de opdracht verstrekt. Kosten f 12.500,-.
Opleveringsdatum: 7 januari 1913. Dat was echter iets te optimistisch gedacht.
Kruisingen

De MBS-lijn zou drie spoorlijnen kruisen: in Venlo de Cöln – Mindener (Venlo – Straelen – Wesel)
(1x), in Gennep de eerder genoemde NBDS-lijn
(4x) en bij het eindpunt in Nijmegen in de Van
Diemerbroeckstraat het spoor van de Stoomtram
Maas & Waal naar Druten (2x). Omdat het
spoorprofiel en de hoek waaronder gekruist werd
overal anders was, moest elk van deze kruisingen
op maat gemaakt worden, waarvoor zorgvuldige
metingen nodig waren en specifieke materialen

3-16 De Niersstraat met het afgeschuinde huis.
(Datum onbekend, verz. RL)
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besteld moesten worden.
Bovendien was overleg nodig
met de drie verschillende
maatschappijen. De kruisingen vormden het vierde grote
aandachtspunt van H&K. Er
werden diverse blauwdrukken
van tekeningen uitgewisseld.
Zelfs van de lasplaten waarmee het kruisstuk aan de eigen
tramlijn en vooral aan de
vreemde spoorlijn verbonden
werd, waren constructietekeningen nodig.
Het was het Technisch Bureau
Nierstrasz te Amsterdam
dat de opdracht voor de
kruisingen in de wacht sleepte. In augustus zond H&K de voor de kruisingen in Gennep en Venlo benodigde
tekeningen en instructies aan Nierstrasz.

Bestek

In de zomer kreeg Bestek 5, de aanleg van de aarden baan, de sporen en de wissels, zijn definitieve vorm. In dit
bestek werden de volgende taken voor de aannemer genoemd: het leggen van de aarden baan met ballastbed, van
de remiseterreinen en wissel- en laadplaatsen, het aanleggen van nieuwe wegverhardingen, het verwijderen van
struiken en bomen, het verplaatsen van lantaarn- en kilometerpalen, het opslaan en vervoeren van alle benodigde materialen, het leggen van sporen en wissels en het bouwen van enkele kunstwerken. (MBS, 1912,
arch. Mt)
Het enige “baanvak” dat in Bestek 5 ontbrak was het remiseterrein in Gennep. Dat zou later getekend worden. Er
was gekozen voor de zware en dus robuuste stalen Vignola rails van 26,05 kg per meter met een lengte van 12 m.
Per 12 m werden 14 dwarsliggers gebruikt.
Behoudens door de Maatschappij te leveren rails, klein ijzerwerk, grind en dwarsliggers, moest de aannemer
zelf zorg dragen voor alle benodigde materialen, zoals zand, wegverharding, afrasteringen en trottoirs.
Alle materialen en werkzaamheden werden tot in detail in het bestek voorgeschreven, zelfs de te gebruiken
betonsoort en de verhouding cement - zand
daarin.
Voor de lijn moest een sleuf gegraven worden
van 1,90 m breedte, waarin een zandbed en
als afdekking 5 cm riviergrind (dat door de
Maatschappij geleverd werd) gelegd werd; de
dwarsliggers waren 1,75 m lang. In bogen en bij
wissels werden eiken dwarsliggers gebruikt, op
rechte stukken grenen. Alle kosten voor boetes,
ongelukken of schade waren voor rekening van
de aannemer, zelfs bijvoorbeeld kromgeslagen
nagels.

3-18 Bouwtekening kruising MBS-lijn met de Cöln
– Mindenerlijn in Venlo.
(MBS, 5 augustus 1912, arch. NA)
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3-19 Pagina uit Bestek 5, aangevend de lengte van de
zijsporen en het aantal wissels dat niet in het hoofdspoor
kwam. (MBS, 1912, arch. Mt)

Bestek 5 ging uit van de volgende benodigdheden:
- 81.500 dwarsliggers;
- 95 wissels;
- 140 m3 wisselhout;
- 3.577 ton spoorstaven;
- 220 ton lasplaten;
- 150 ton contralatten;
- 342 ton klein ijzerwerk.
Gemiddeld gingen er 66 spoorstaven à 300 kg (20 ton)
of 350 dwarsliggers op een spoorwagen. Er zullen dus
in totaal in de regio per spoor moeten zijn aangevoerd:
zo’n 230 wagens dwarsliggers, 170 wagens rails en
zo’n 40 wagens met overig ijzerwerk. Met de wissels
erbij moeten er meer dan 500 wagens per trein zijn
aangevoerd.
In het Bestek waren ook uitgebreide voorwaarden
opgenomen “ten behoeve van de gezondheid”,
vergelijkbaar met de ARBO-eisen van nu. Zo werden
eisen gesteld aan de kwaliteit van het drinkwater voor
de arbeiders, de sanitaire voorzieningen (“privaten”),
de schaft- en overnachtingsketen. ‘Ten laste van de
aannemer is het, zoo dikwijls noodig, verstrekken van
zuiver ligstroo.’ De werkploegen konden natuurlijk
niet elke nacht naar huis, zij zullen op of nabij de
bouwplaatsen overnacht hebben. De aannemer diende de nodige geneeskundige hulp en geneesmiddelen ter
beschikking te stellen. Ook voor de directie behoorde de aannemer op drie plaatsen voor een representatieve keet
te zorgen, die, naarmate de bouwactiviteiten vorderden, steeds mee verplaatst werd.

De wisselplaatsen

Nu de grote knelpunten waren opgepakt werd het tijd de details van het ontwerp verder uit te werken en dus
richtte de aandacht zich nu op de wissel- en losplaatsen. Waar moesten die komen en hoeveel grond moest
worden aangekocht? Midden juni werd hierover een besluit genomen, er zouden 22 wisselplaatsen komen.
Ook over het eindpunt in Nijmegen was nog enige discussie: moest er een spoor komen dat overslag van
goederen van en naar de Staatsspoorwegen mogelijk maakte? Het is er nooit gekomen.

De aanbesteding

Een half jaar na de start van de activiteiten door H&K kon er werk gemaakt worden van de aanbesteding.
Allereerst was dat de 63 km lange aarden baan. (Bestek 5, zie hierboven)

De Maas-Buurtspoorweg Mij te Gennep zal
aanbesteden
Op dinsdag 20 augustus 1912, te 12 uur, in het directiegebouw der
Noord-Brabantsch-Duitsche Sp. Mij te Gennep
Bestek no 5
Het maken van de aardebaan, het leggen van sporen en wissels en bijbehoorende werken,
voor de tramlijn van Venlo naar Nijmegen
Bestek met teekening verkrijgbaar tegen postwissel ad f 2,50
ten kantore der ingenieurs J. Van Hasselt en de Koning te Nijmegen, Van Berchenstraat 23,
die aanwezig is voor het verstrekken van inlichtingen op 13, 14 en 15 Augustus a.s.
(H&K, 30 juli 1912)
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3-20 Dwarsprofiel van de tramlijn in verschillende
situaties. (MBS, 5 augustus 1912, arch. NA)

In juli werden door H&K de benodigde materialen
besteld. De aannemer moest zorgen voor de aanleg,
maar was verplicht gebruik te maken van de door
de Maatschappij op advies van H&K aangeschafte
materialen.
Terwijl ondertussen Voorhoeve zijn uiterste best
deed om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen,
liep bij H&K alles op rolletjes. Materialen werden
voortvarend besteld. Een langdurige Europese aanbesteding bestond nog niet, maar er werd toch heel
internationaal ingekocht. Rails werd geleverd door
de Gutehoffnungs Hütte in Oberhausen. Bestek 4
werd opgedeeld in “percelen”: leveranciers van de
percelen klein ijzerwerk waren o.a. Otto Asbeck in
Hagen (Dld) en Pierre Denis IJzergieterij te Forest
bij Brussel, terwijl Joh. Jacob Vorwinckel te Bochum
een deel van de dwarsliggers leverde.
Voor de aannemer restte het grondwerk en het
leggen van de door de MBS te leveren bovenbouwmaterialen, inclusief de bouw van een betonnen
spoorviaduct in de St. Annastraat te Nijmegen en
nog enkele andere kleine kunstwerken. Op 30 juli
ging er een advertentie uit naar o.a. de Aanbestedingscourant en de Limburger Koerier.
Aannemer C.P. Stuij uit Nijmegen won als laagste inschrijver de aanbesteding van de aanleg van de lijn (Bestek
5). Op 27 augustus werd hij van de gunning op de hoogte gesteld: ‘In opdracht van en namens de Maas-Buurtspoorweg Maatschappij, hebben wij hierbij het genoegen U te gunnen op heden de uitvoering van bestek 5 van
voornoemde Mij, het maken van de aardebaan, met het leggen van sporen en wissels en bijbehoorende werken,
voor de tramlijn van Venlo naar Nijmegen, en zulks voor de som één honderd acht en zestig duizend vijf honderd gulden (f 168.500,-), zijnde het bedrag Uwer inschrijving bij de publieke aanbesteding op 20 Aug j.l.’. (H&K,
27 augustus 1912)
Kom daar nu maar eens om, de aanbesteding was op 20 augustus, de gunning op 27 augustus en twee weken
later, op 9 september, moest Stuij al aan de bak!

De voortgang in augustus

In augustus speelde er bij H&K een veelheid aan
zaken: de spoorkruisingen moesten gerealiseerd
worden, de eerste rails moesten gefabriceerd
worden en geleverd; zij waren nodig voor de
constructie van de wissels. De drie emplacementen moesten nog worden ingericht. Ondertussen liep de aanbesteding van de aanleg.

3-21 Fragment uit Bestek 5 over de voorzieningen
ten aanzien van de gezondheid van de
wegarbeiders. (MBS, 1912, arch. Mt)
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3-22 Doorslag van een brief aan aannemer Stuij te Nijmegen met de mededeling dat hij de aanbesteding van
de aanleg van de tramlijn gewonnen heeft.
(H&K, 27 augustus 1912)

Vanaf eind augustus kwam een lange stroom van
brieven op gang met klachten aan bijna alle betrokken
leveranciers over een niet tijdige levering van
producten. Er ging veel geld om, maar het bleek voor
een kleine maatschappij als de MBS zeer complex om
door tijdige leveranties de aanleg van de lijn volgens
planning uit te voeren. Er werd een controleur in
Duitsland geposteerd, die alle te leveren producten,
zoals rails en spijkers al op de fabriek moest gaan
controleren.

De aanvoer van materialen

Direct na de gunning van de aanleg aan Stuij was er
naarstig overleg tussen de aannemer en diens opdrachtgever. Stuij vond het blijkbaar eenvoudiger, wanneer de bouwmaterialen niet allemaal in Gennep, maar
ook deels bij de overige stations langs de lijn zouden
worden afgeleverd.
Al op de dag van de gunning gingen er berichten naar de leveranciers dat het bestelde ijzerwerk beter naar
verschillende stations kon worden verzonden dan uitsluitend naar Gennep. Stations die in aanmerking kwamen
waren Venlo SS, Venlo Cöln-Minden, Nijmegen en Mook.

Aanmaningen

Op 9 september startte Stuij met de aanleg. Hij had minder dan zeven maanden de tijd, op 1 april stond de oplevering gepland.
Vanaf het moment dat de bouw begonnen was, veranderde de inhoud van de correspondentie door H&K. Contacten met instanties over vergunningen waren beëindigd, aanbestedingen gerealiseerd. De brievenstroom richtte
zich voortaan op het aanmanen van de leveranciers en vooral op het werk van de aannemer. Enerzijds werd er
enkele malen per week aan de aannemer een bericht gestuurd waarin gemeld werd welke materialen op welk station werden aangevoerd en verder werd het werk van Stuij nauwgezet becommentarieerd. Het werd in de gaten
gehouden door enkele lokale opzichters die op hun beurt H&K informeerden. Op het kantoor van H&K zal er
regelmatig werkoverleg met Stuij geweest zijn. Als er ergens iets niet volgens planning of voorschrift verliep, werd

3-23 Een beeld van hoe een
tramlijn in het begin van de
20ste eeuw werd aangelegd,
het was vooral handwerk. Op
de foto wordt een GTN-lijn
aangelegd op het Stationsplein
te Nijmegen.
(13 februari 1911, arch. Nm)
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Stuij per direct opgeroepen voor een gesprek.
Alles heeft haast, schreef H&K. En dat was te merken, de stress leek toe te slaan, de correspondentie vertoonde
steeds meer kenmerken van een kat in het nauw, met klemmende verzoeken en zelfs een enkel dreigement.
Zo werd Pierre Denis in Forest de wacht aangezegd: ‘Wij hebben van dag tot dag al bericht verwacht, waarbij
wij waren verzocht (…) te Forest het klein ijzerwerk voor de Maas-Buurtspoorweg Mij. te komen keuren. Wij
vreezen nu voor een ernstige vertraging in de levering die 1 Sept. moest aanvangen. Art. 9 van ons bestek bepaalt
dat wij 14 dagen vóór de vervaardiging der materialen daarvan moeten worden in kennis gesteld en dat deze
tijdig, met het oog op de levertijd, aan de fabriek ter keuring moeten worden aangeboden!
Wij zijn onzerzijds bereid om zoo spoedig mogelijk te komen keuren, doch bij vertraging in de levering zal de
Mij, die de materialen hoog noodig heeft, zeker de gestelde boete toepassen’. (H&K, 27 augustus 1912)

De voortgang in september

Hoewel de brug nog verre van gereed was werd op 20 september het plaatsen van de Niersbrug aanbesteed
(Bestek 3).
De aanleg van de baan was in Venlo en Gennep tegelijk gestart. De leveranties begonnen eind september op gang
te komen. Met grote regelmaat ontving Stuij van H&K berichten over de aankomst van bepaalde materialen op
een van de stations. Van hem werd dan verwacht dat hij de wagens stante pede loste en de materialen naar de
plaats van handeling vervoerde.
De tekeningen voor de kruisingen kwamen gereed en aan de plannen voor de remiseterreinen werd nog steeds
gewerkt. Blijkbaar was ook nog niet alle grond voor de wisselplaatsen aangekocht.
Kon er dus tussen Venlo en Gennep al gebouwd worden, in Nijmegen moest het laatste stuk van het tracé nog
uitgezet worden.
Het uitzetten van het tracé in Nijmegen had nogal wat stof doen opwaaien. Men ontdekte dat er gas-, water- en
andere leidingen, waaronder een Rijkstelefoonkabel, verlegd moesten worden en dat er masten van de bovenleiding van de elektrische tram binnen de vrije ruimte van de MBS-tram stonden. Voor al die wijzigingen moest
aan de verantwoordelijke instanties toestemming gevraagd worden. De kosten van al dat extra werk kwamen
voor rekening van de MBS, die deze hoogstwaarschijnlijk afwentelde op de aannemer. Het werd november voor
de verplaatsing van de leidingen een feit was.
Er verschenen nog meer beren op de weg. Het spoorviaduct in Mook werd met het oog op de verkeersveiligheid
als te nauw beoordeeld: er zou een aparte tramonderdoorgang gebouwd moeten worden; hij werd begroot op
f 25.000,-. Dit zou wel een hele grote aanslag geweest zijn op de kas van de Maatschappij. We weten echter dat
Voorhoeve uitstel bedongen heeft. Uiteindelijk is het er pas jaren later van gekomen, niet als aparte onderdoorgang maar als verbreding van de bestaande doorgang.

Bouwlocomotieven

Bekend is dat Stuij weekstaten bijhield in opdracht van H&K. Deze zouden antwoord hebben gegeven op de
vraag waar de aanleg vorderingen maakte. Ze zijn helaas niet bewaard gebleven. Uit de correspondentie is ook
niet af te leiden hoeveel werknemers Stuij tegelijkertijd aan het werk heeft gehad, maar het moeten er vele zijn
geweest. Het vervoer van de materialen vanaf de stations naar de bouwplekken was in die jaren wel een punt.

3-24 Stoomloc 17 ‘Venlo’ van de
LTM voor het eindstation van
de lijn Venlo - Beringe aan de
Maasbrug te Venlo. Deze loc is
in 1912 ingezet bij de bouw van
de lijn Nijmegen – Venlo, later
aan de VMH verkocht en bij
de overname van de lijn naar
Beringe uiteindelijk in het bezit
van de MBS gekomen.
(29 maart 1926, verz. NVBS)
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3-25 Na overname van de lijn
Venlo – Beringe door de MBS
behielden de VMH/LTMlocomotieven hun nummer. De
koperen nummerplaat aan de
zijkant werd vervangen door
een geschilderd nummer op
de voor- en achterkant en het
MBS-vignet op de zijwanden.
MBS 17 op het tramemplacement voor het NS-station.
(Venlo, jaren dertig,
verz. NVBS)
Vrachtauto’s waren er niet, slechts (paarden)karren en Stuij zette al spoedig een locomotief, getooid met de
mooie naam “Roswindis” in op de nog slechts provisorisch gelegde sporen. Het laden/lossen in Gennep moet
ingewikkeld zijn geweest. De kruising in de NBDS-lijn werd pas veel later gelegd, waardoor een werktrein uit
het noorden de losplaats niet kon bereiken en alle materialen dus eerst over de NBDS-overweg heen gezeuld
moesten worden.
Stuij verkocht de Roswindis in 1917 aan de VMH , waarmee deze terugkwam op haar oude baan; ze was hier
namelijk ook ingezet bij de bouw. Hier kreeg zij bij de indienststelling in 1919 het nummer 5. Bij de overname in
1923 van de VMH door de Limburgsche Tramweg-Maatschappij (LTM) werd dit gewijzigd in nummer 17.
Met de overname van de lijn Venlo – Beringe in 1929 ging deze locomotief met ongewijzigd nummer over naar
de MBS. In principe bleven de voormalige VMH-locs op de lijn Venlo - Beringe rijden, maar het is niet onmogelijk dat de 17 ook de lijn Venlo – Nijmegen, waar hij voor de bouw werd ingezet, nog heeft bereden, al was het
maar voor een onderhoudsbeurt in de Gennepse werkplaats. Een bewijs is er in elk geval: op 2 november 1933
veroorzaakte deze loc in een extra-trein met alleen een bagagewagen aan de haak een dodelijk ongeluk nabij Well
(zie par. 1.12). Op 37-jarige leeftijd maakte zij tenslotte een enkele reis naar Gennep. Officieel ging de loc in 1935
uit dienst en werd waarschijnlijk twee jaar later gesloopt.
Er is een tweede loc ingezet bij de bouwwerkzaamheden, maar hierover is weinig met zekerheid te zeggen.
Mogelijk is er zelfs nog een derde loc bij de aanleg in actie gekomen. In december 1912 zegde H&K in de intensieve correspondentie over de aanleg. Aannemer Stuij namelijk de wacht aan: ‘U zoudt nog een 3e locomotief
krijgen, de 3e locomotief is nodig, wilt U voldoende met het werk vorderen’. (H&K, 18 december 1912) Welke loc
dit is geweest, is onbekend.
Er zijn geen bewijzen te vinden dat deze derde loc er werkelijk is geweest.

De voortgang in oktober

In oktober liep de nood hoog op en begon de MBS de leveranciers te dreigen met strafbetalingen. De boete
bedroeg f 25,- per dag en de Maatschappij dreigde de te laat geleverde materialen op kosten van de leverancier
elders te bestellen. Ineens bleek het wel te kunnen: er werd binnen enkele dagen geleverd.
De aanvoer van materialen op de verschillende stations ging gestaag verder. Eind oktober werden bijvoorbeeld
afgeleverd:
- in Mook: 2.874 lasbouten (8 vaten) en 46.048 haakbouten (52 vaten);
- in Gennep: 7 wagens met in totaal 464 spoorstaven van 12 m;
- in Venlo: 10 wagens met bijna 800 spoorstaven. (H&K, 19 oktober 1912)
Eind oktober concentreerden de bouwwerkzaamheden zich meer en meer rond Gennep.
Rond dertig oktober vierde de NBDS-losplaats in Gennep hoogtijdagen: er kwamen 18 wagens aan met 1.568
spoorstaven, goed voor zo’n 10 km spoor.
Op het beoogde remiseterrein in Gennep was eind oktober 1912 nog steeds geen activiteit waar te nemen, erger
nog, er werd nog steeds gesteggeld over de inrichting ervan.
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3-26 Fragment van een brief
over de inrichting van het
remiseterrein in Gennep en met
name het overslagspoor tussen
MBS en NBDS.
(H&K, 28 oktober 1912)
Pas begin november werd het emplacement in Venlo uitgezet. De drie remisegebouwen zouden door verschillende aannemers gebouwd worden. Venlo door J. van Limburg, Gennep door Kessels en Van Avezaath en Nijmegen
door Th.J. van Driel.
Op 1 november was de aanleg tot Afferden gevorderd. Rond 2 november was het alweer bal in Gennep: 10 wagens met in totaal 846 rails, diverse wagens met klein ijzerwerk en 6.000 grenen dwarsliggers rolden binnen. Het
locje van Stuij zal overuren gemaakt hebben om alle materialen ter bestemder plaatse te krijgen. Die dwarsliggers
moesten naar Venlo vervoerd worden, omdat daar de voorraad op was.
Dat was overigens makkelijker gezegd dan gedaan, omdat naar wij uit de correspondentie menen te mogen opmaken, het spoor tussen Gennep en Venlo nog (lang) niet gesloten was. Waarschijnlijk zijn er heel wat paardenkarren nodig geweest.
De dagen erna arriveerden bijna dagelijks 5 tot 11 wagens met spoorstaven, onderlegplaatjes, contrarails en wat
dies meer zij. Tonnen ijzerwerk rolden Gennep binnen. Het is niet onbegrijpelijk dat H&K juist in deze week aan
Stuij vroeg of er al een tweede locomotief was ingezet.
Stuij had ongetwijfeld geklaagd over de voortdurende (te) late leveringen van materialen. De MBS weigerde de
opleveringsdatum uit te stellen. De topdrukte ten spijt, raakten de MBS, bij monde van H&K, en Stuij in een
kleine vete verzeild. Stuij liet zich dit keer de wel erg ruime interpretatie van het bestek niet zomaar welgevallen.
Uiteindelijk werd hij in het gelijk gesteld en werd de opleveringdatum ruim twee weken uitgesteld, tot 16 april
1913.

De voortgang in november

Er moest onder andere nog een besluit genomen
worden over de loods in Venlo, over het emplacement in Nijmegen en over het remiseterrein in Gennep. De levering van grind voor tussen de dwarsliggers moest worden aanbesteed, de aanbesteding van
de plaatsing van de Niersbrug was nog niet rond,
en er moest extra klein ijzerwerk besteld worden,
omdat er tekorten dreigden.
Op 7 november 1912 werd de opdracht voor het
lossen (de brug zou in onderdelen per trein worden
geleverd), transporteren en plaatsen van de Niersbrug gegund aan Coolen, een Gennepse aannemer,
voor een bedrag van f 8.350,-. Er was één probleem:
de brug was er voorlopig nog niet.
3-27 Bouwtekening abri, zijkant.
(MBS, 1912, arch. Mt)
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3-28 Bouwtekening abri
voorkant.
(MBS, 1912, arch. Mt)

Het laatste ijzerwerk was
zo midden november wel
geleverd, niet echter de
dwarsliggers. Klaarblijkelijk
had de leverancier van grenen
liggers om uitstel gevraagd.
De Maatschappij zat op hete
kolen, maar gaf toch enig
uitstel, ongetwijfeld met in het
achterhoofd dat het zoeken
van een nieuwe leverancier
nog meer tijd zou kosten.
In de periode van 16 t/m 20
november werden er zo’n 5.000 dwarsliggers in Gennep afgeleverd, dat was een enorme stapel, maar toch slechts
voldoende voor ruim 4 km. spoor.
Stuij begon aan de bouw van de abri’s, die volgens Bestek 5 gepland waren in Venlo (Hamburgersingel), Venlo
(HBS), Gennep en Nijmegen, met een betonnen fundering en daarop een granieten sokkel. Elk onderdeel moest
door H&K gekeurd worden: zelfs van de granieten vloer en de te gebruiken tegels wilde H&K vooraf een monster
ontvangen.
In de correspondentie verscheen, zonder eerdere aankondiging, op 19 november plotseling het bericht aan Stuij,
dat het wisselspoor in Plasmolen op een andere plaats diende te komen dan in het bestek, niet ten zuiden van de
vijver van hotel de Plasmolen, maar ten noorden ervan.
Rond 22 november werd de levering van grind aanbesteed.
De grootste bouwactiviteiten vonden eind november tussen Arcen en Venlo plaats. Op 21 november werd in
opdracht van H&K een begin gemaakt met het ophogen van de weg in Arcen. Op de Straelseweg in Venlo lag
het spoor al. Ook in Afferden werd gewerkt. De caféhouders J. Velevers, P. Raaimakers en A. Leveste hadden
geklaagd dat de toegang tot hun perceel belemmerd was. H&K verzocht direct Stuij de toegang tijdelijk te
verharden In Velden werd eveneens gewerkt, daar bleken lantaarnpalen in de weg te staan, terwijl de gemeente
beloofd had ze te verplaatsen.

De voortgang in december

De tijdige levering van de Niersbrug hield de gemoederen bezig. Niet voor de eerste keer ging er een schrijven
naar Penn & Bauduin: ‘Zoo wij reeds mededeelden zal te late levering van de brug onze Mij. in groote
moeilijkheden brengen en
U moet er op rekenen dat de
boete die op te late levering
is gesteld zal moeten worden
toegepast. Het is ons echter
te doen om de brug, niet
om de korting. (…) De
brugconstructie is juist aan
U opgedragen omdat U op 7
januari zoudt leveren.’ (H&K,
2 december 1912)
3-29 Nog tijdens de bouw
stortte het tramviaduct in de St.
Annastraat in door constructiefouten. (Nijmegen, 12 december
1912, arch. Nm)
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Er waren nog drie weken te gaan voor de brug op de losplaats van Gennep zou moeten aankomen… In de voorbereidingen was nog even gestoeid met de gedachte om de brug per schip over de Niers aan te voeren, maar het
idee werd om praktische redenen afgewezen. Gekozen werd uiteindelijk voor het vervoer per spoor naar station
Gennep van delen van de brug, die ter plekke in elkaar gezet moesten worden.
Over de constructie van de kruisingen werd nog steeds gecorrespondeerd. Net voor Kerst werden de laatste
dwarsliggers geleverd.
Na ruim drie maanden werkzaamheden, zou Stuij eindelijk zijn eerste geld zien. Op 7 december constateerde
H&K dat 1/3 van het werk gereed was, reden om de MBS te adviseren de eerste termijnbetaling te verrichten,
30% van het totaal.
Het jaar 1912, waarin in zo korte tijd zoveel resultaat geboekt was, eindigde met een uiterst vervelend bedrijfsongeval. De in aanbouw zijnde betonnen brug over de SS-sporen in Nijmegen stortte op 12 december in, de ondersteunende steigers bleken te zwak voor het gestorte beton. H&K reageerde puur zakelijk: Stuij kreeg de opdracht
de restanten van het viaduct, inclusief de betonnen landhoofden geheel af te breken en opnieuw te beginnen. De
extra kosten zullen beslist voor rekening van de aannemer gekomen zijn. We kunnen ons langzamerhand wel
afvragen of deze nog wel uitkwam met de aannemingssom.

De voortgang in februari

De bouwwerkzaamheden waren in Gennep naar weerszijden gestart vanaf de NBDS-lijn. De situatie rond de
jaarwisseling was als volgt: de kruising ontbrak nog, wat de stelling rechtvaardigt dat een van de twee locs die
Stuij in bedrijf had het noordelijke tracé bestreek en de andere het zuidelijke. Bij het remiseterrein was nog steeds
geen activiteit te bespeuren, maar daar ging snel verandering in komen.
Terwijl Stuij onder hoogspanning werkte aan Bestek 5, en terwijl er toch diverse wrijvingen geweest waren tussen
de aannemer en de opdrachtgever, was er kennelijk voldoende vertrouwen om hem te vragen een offerte op te
maken voor de aanleg van het emplacement in Gennep.
Op 3 februari werd hem de opdracht gegund de Gennepse remisesporen aan te leggen, inclusief de lange lijn naar
de werkplaats van de NBDS voor een bedrag van f 1.913,50.
Eind februari lag het spoor er op de meeste plaatsen wel; H&K verzocht Stuij te beginnen met het afwerken van
bermen, greppels e.d., opdat (delen van) de lijn kon worden gecontroleerd, met het oog op de oplevering.

De voortgang in maart

De brug over de Niers bleef een zaak van aanhoudende zorg. H&K had in februari van de MBS nog de opdracht
ontvangen een kostenberekening te maken van een versterking van de bestaande brug, als tijdelijk alternatief.
Met een zucht van verlichting zal H&K en met hem de hele MBS begin maart 1913 kennis hebben genomen van
de aflevering van de eerste onderdelen voor de nieuwe Niersbrug. Coolen, de Gennepse aannemer die de brug
zou plaatsen, kreeg het volgende bericht: ‘Volgens mededeeling van de S.S. zal Vrijdag a.s. met de goederentrein
van 10 uur ,s morgens de eerste ligger der Niersbrug te Gennep aankomen. Wij verzoeken U maatregelen te
willen nemen om onmiddellijk na aankomst met de lossing te beginnen. De werkzaamheden moeten zoodanig
vorderen dat Maandag a.s. met de montage begonnen kan worden’. (H&K, 12 maart 1913)
Ook pas in maart werd opdracht gegeven voor de bouw van de spoorkruising in Gennep; de constructie werd
opgedragen aan de Nijmeegsche Machinefabriek voor de som van f 353,-. Levertijd: drie weken.
De inmiddels naar 1 mei verschoven opening naderde met rasse schreden. Nu het einde van de bouwactiviteiten
in zicht kwam, moesten met een veelheid aan brieven diverse puntjes op de i gezet worden.
Er werden nog wissels aangevoerd, er werd nog wat extra ijzerwerk besteld, zoals 10.000 haaknagels bij de
Eschweiler Bergwerksverein.

De voortgang in april

De bouw van de kunstwerken vorderde inmiddels, de remises in Venlo en Gennep waren begin april halverwege
en de bouw van de Niersbrug had de volle aandacht.
Een inspecteur die de baan wilde komen controleren, kreeg het volgende aanbod: ‘Van Gennep kan dat met een
locomotief en goederenwagen, bij goed weer gaat alles perfect en is de lijn zoo uitstekend op te nemen, een rijtuig
is niet aanwezig’. (H&K, 14 april 1913) Er was dus al minstens een locomotief geleverd, maar nog geen rijtuig.
In april ging de correspondentie met Stuij vooral over de beklinkering van overwegen, over de afwerking van de
taluds, over nog niet vastgezette lasplaten, etc. Tot in de kleinste details werd het werk van Stuij door opzichters
gecontroleerd en door H&K bijgestuurd.

185

De voortgang in mei
De nieuwe brug over de Niers werd eerst op hulppijlers naast de oude brug opgebouwd. Op die pijlers had waarschijnlijk een hulpspoor gelegen voor het vervoer van bouwmaterialen. In de nacht van dinsdag 6 op woensdag
7 mei zou tenslotte de oude brug weg- en de nieuwe ingeschoven worden. De opening van de lijn was alweer
verder uitgesteld.
Op 7 mei kreeg Stuy de opdracht te zorgen voor de verharding van minstens 15 losplaatsen.
Op 21 mei volgde een lange lijst van zaken die nog moesten worden afgehandeld: overwegen, bestrating,
afrasteringen, het spoor moest op plaatsen worden opgehoogd, nog enkele bomen gekapt.
Kortom, Stuij werd behoorlijk onder druk gezet, alles moest tot in detail volgens bestek worden uitgevoerd en hij
had nog maar tien dagen.
Eind mei werd bij B&W van Nijmegen inderhaast nog een vergunning aangevraagd voor de bouw van een waterkraan in de Van Diemerbroeckstraat.
De remise in Venlo werd pas rond de openingsdatum opgeleverd. De kruising in Gennep is waarschijnlijk ook
pas op het allerlaatst geplaatst. Hetzelfde gold mogelijk voor de kruising in Venlo. Ook de watervoorziening was
een van de laatste zaken die geregeld werden. De remise in Gennep was nog niet klaar.
En toen werd het 31 mei: de lijn werd met groot vertoon geopend. H&K wijdde er geen enkel bericht aan. Alsof
het heuglijke feit zich niet had voorgedaan, liep de correspondentie gewoon door.
Tussen de MBS en de Staat werd uiteindelijk op 4 juni 1913 een definitieve “concessie- en subsidie-overeenkomst” aangegaan, nadat er al enkele dagen tevoren namens de minister een “voorloopige machtiging om den
dienst op den spoorweg te openen,” verstrekt was. (RvT, 1913)

Na de opening

Nog was Stuij niet klaar. Hij zou nog een half jaar de baan moeten onderhouden en onvolkomenheden verbeteren. Wel werd op 24 juni de baan, die toen al ruim drie weken in gebruik was, opgeleverd. Stuij kon zijn geld
opstrijken.
Op 3 december was Stuij klaar. Een bedankbrief is in het brievenboek van H&K niet te vinden. De allerlaatste
brief aan Stuij betrof een herberekening. Herberekening van meerder-/minderkosten bracht aan het licht
dat er voor f 23,86 minder werk was geleverd. (H&K, 5 december 1913) Of Stuij dat bedrag nog even wilde
terugbetalen. En zo bleef H&K tot op de laatste dag op de centen van de MBS passen.

3.3 De exploitatie
Het trambedrijf was gestart, hoe ging het nu verder met de MBS?. Hoe draaide het bedrijf en welke
ontwikkelingen deden zich voor? De jaarverslagen geven hier inzicht in.
Zoals bij elke naamloze vennootschap werd ook bij de MBS jaarlijks een net jaarverslag compleet met financieel
overzicht opgemaakt door de directeur en vervolgens door de commissarissen aangeboden aan de aandeelhoudersvergadering die er haar fiat aan diende te geven. In deze paragraaf bespreken we de ontwikkeling van de
exploitatie van het bedrijf.

3.3.1 De opbloei: 1913 -1918
‘Mijne Heeren! (…) De resultaten zijn zeer bevredigend,’ begon directeur Voorhoeve het eerste jaarverslag van de
MBS. Het overschot op de exploitatierekening, na het eerste halve jaar dat de Maas-Buurttram tussen Nijmegen
en Venlo in bedrijf was, kwam uit op 36%, met andere woorden er werd winst gemaakt, ruim 16.000 gulden.
Maar, waarschuwde Voorhoeve, omdat het eerste half jaar de aannemer nog garantie gaf, waren er voor onderhoud aan de baan nog geen kosten gemaakt.
De bouwkosten tot en met december 1913 waren in ronde getallen:
- aanleg van de baan, kunstwerken en gebouwen:
f 750.000,-;
- verwerving van terreinen 				
f 10.500,- ;
- rollend materieel, gereedschappen en inventaris		
f 242.000,-;
- waarborgsommen					
f 10.000.-;
- algemene kosten o.a oprichting, directie, rente		
f 122.000,-.
In totaal was er tot eind 1913 1,13 miljoen gulden geïnvesteerd en dat was toch f 30.000,- meer dan de begrote
bouwsom.
Technisch bureau J. van Hasselt & De Koning, had zich ‘op voortreffelijke wijze van zijn taak heeft gekweten’.
Aannemer C.P. Stuy, kreeg in het jaarverslag alle lof toegezwaaid voor zijn voortvarendheid. Dat de aansturing
van Stuy door Van Hasselt & De Koning in werkelijkheid echter niet zonder slag of stoot was verlopen, is in
paragraaf 3.2 te lezen.
Er waren drie emplacementen aangelegd: een aan de Dr. Jan Berendsstraat in Nijmegen, een tweede ten westen
van het station Gennep van de Noord-Brabantsch Duitsche Spoorwegmaatschappij (NBDS) en een derde op het
Stationsplein in Venlo. De grond in Nijmegen en Venlo was gehuurd van de Staatsspoorwegen, die in Gennep
van de NBDS.
Daarnaast waren gerealiseerd:
- locomotief- en rijtuigremises met goederenbergplaatsen en een kantoor in Nijmegen en in Venlo;
- een locomotief- en rijtuigremise (30 x 16.84 m) met bergplaatsen en werkplaatsje voor kleine herstellingen in
Gennep op het tractieterrein;
- een verbindingsspoor van een halve kilometer vanaf het tractieterrein via een overweg over de Rijksweg naar de
grote werkplaats van de NBDS, waar de grote herstellingen zouden worden uitgevoerd;
- de huur van een deel van het goederenbureau van de NBDS en voor het kantoorpersoneel een deel van het
NBDS-directiegebouw aan de Spoorstraat te Gennep;
- wachthuisjes voor passagiers in Nijmegen (St.-Anna), Plasmolen, Gennep (Spoorstraat) en Venlo (Keulse
Poort);
- een eigen telefoonlijn vanuit het hoofdkantoor naar de goederenloodsen in Nijmegen, Gennep en Venlo met
aansluitingen naar 19 haltehouders langs de lijn;
- een eigen betonnen spoorbrug (39 meter) naast de St. Annaweg in Nijmegen over de SS-lijn naar Venlo en de
HSM-lijn naar Kleef, bestaande uit drie overspanningen van 13 m gewapend beton;
- een brug over de Niers bij Gennep, een vloei-ijzeren vakwerkbrug van 28,25 m lengte en 7,30 m breedte.

3-30 Onderhoudswerkzaamheden aan de later door de MBS overgenomen VMH-lijn in Panningen. Als gereedschappen zijn te zien: een zware steeksleutel en schoppen. De onderhoudsploeg heeft over belangstelling niet te
klagen, o.a. kinderen op klompen en met een hoepel. (Panningen, 1923, verz. NVBS)
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De MBS startte met een personeelsbestand van 40, verdeeld over de volgende functies:
1 inspecteur der exploitatie
1 boekhouder
2 klerken
3 stationschefs
1 stationsassistent
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3 stationsarbeiders
5 conducteurs
1 ladingmeester
6 machinisten
1 ploegbaas-telefoonwachter
4 ploegwerkers
12 wegwerkers
Het toezicht op de weg en het rollend materieel lag in handen van de Chef van Weg en Werken respectievelijk de
Chef van Tractie en Materieel van de NBDS, hetgeen de nauwe verwantschap met de NBDS aangaf.
Tot en met 1918 groeide het bedrijf als kool. De in 1914 uitgebroken Eerste Wereldoorlog leverde een forse
aanwas op van vervoer van militairen. Met name ook het vrijetijdsverkeer naar Plasmolen was lucratief. Met
526.277 passagiers behaalde het personenvervoer in 1917 een voorlopig hoogtepunt.
Het goederenvervoer nam gestaag toe. De groei zat hem in 1914 bij hout, stenen, steenkool, zand en kunstmest
en vee, daar kwam in 1915 bij: aardappelen en bieten, in 1916 brand-, mijn-, en timmerhout, turf, kalkmergel
en stro, in 1918 kool en graan. In de beginjaren werden extra treinen t.b.v. de Cuijkse veemarkten ingelegd naar
Mook.
Bij een tiental halteplaatsen werd in 1916 een veelading geplaatst. Zoals is te zien op afb. 3-31 kon een veelading
bestaan uit een simpel oplopend houten bruggetje dat tegen een wagen geschoven werd.

3-31 Halte Mook bij Hotel
Pension “Mookerheide”, J.H.
Hendriks. Op het grote bord
boven de veranda staat “Halte
Maas-Buurtspoorweg”. Rechts
een houten bruggetje, bestemd
voor veelading. (Mook, datum
onbekend, verz. NVBS)
Het exploitatieoverschot lag in die jaren boven de 30% en aandeelhouders ontvingen 1,5 tot 3,5% dividend per
jaar. Gelden werden gereserveerd voor een pensioenfonds en voor de (verplichte) vernieuwingsfondsen voor
Weg en Werken en voor Rollend Materieel.
In 1916 ervoer de MBS de gevolgen van de oorlog in de vorm van een sterke verhoging van de prijzen van brandstoffen en smeermiddelen. De tarieven werden dat jaar met 10% verhoogd, in 1917 gevolgd door een verhoging
van de reizigerstarieven met 20% en de goederentarieven met 50%, in 1918 nog eens met 50 resp. 70%. Hierdoor
lukte het nog net het hoofd boven water te houden.
De exploitatierekening van 1914 geeft goed inzicht in de verdiensten van het personeel in dat jaar.
Het bestuur (Voorhoeve en Wolf) ontving een bezoldiging van f 3.333,33 plus verblijfskosten van f 145,70.
Gemiddeld per persoon f 1740,-. De vijf commissarissen ontvingen elk f 200,- presentiegeld.
Het personeel ontving in dat jaar:
- bezoldiging van kantoorpersoneel (3 pers) f 2.056,60 (f 686,- p.p.);
- bezoldiging van drie opzichters: bij Weg en Werken f 800,- , bij Beweging f 1.627,50, bij Tractie f 870,-;
- bezoldiging van stationspersoneel f 4.417,73 (aantal onbekend);
- van (5) conducteurs f 3.708,36 (f 742,- p.p.);
- van het (zeskoppige) locomotiefpersoneel f 5.741,02 (f 957,- p.p.);
- arbeidsloon voor wegonderhoud (16 personen) f 6.850,77 (f 428,- p.p.).
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3-32 Fietsvervoer bij de MBS.
(Uit: Wij , 31 oktober 1941)
Voor het personeel werd in 1915
naast het pensioenfonds een nieuwe
voorziening getroffen. Medewerkers
konden lid worden van het Ziekenen Ondersteuningsfonds van de
NBDS. Zo kon de MBS mooi aanhaken bij haar grote zuster. De MBS
zorgde goed voor haar personeel.
In 1917 en 1918 werd het gecompenseerd voor de “buitengewone tijdsomstandigheden”.
Om een indruk te geven van het
financiële handelen van de MBS,
volgt hieronder een toelichting bij de
jaarcijfers over 1918.
Toelichting bij afbeelding 3-33
Op de balans stonden als belangrijkste posten de aanlegkosten en de
aanschafkosten van het materieel.
Ook ongeplaatste aandelen werden
tot de debiteuren gerekend. Rechts
staan vooral de geldschieters: het
(beoogde) aandelenkapitaal, de renteloze voorschotten (die al voor een deel terugbetaald waren) en de obligatierekening (waarvan een klein deel al was afgelost). De reserves voor vernieuwing van Weg en Werken, Rollend
materieel en pensioenen zijn tot en met 1918 al aardig opgelopen.
Toelichting bij de afbeeldingen 3-34 en 3-35
De exploitatiekosten kwamen uit op ruim f 260.000,-. 8% daarvan was voor de algemene dienst, 8% voor onderhoud van de baan en de opstallen, 11% voor ‘beweging’: stations, agenten en conducteurs en 55% voor tractie en
onderhoud van het materieel; de helft hiervan werd gevormd door de brandstofkosten. Het exploitatieoverschot
was 18%, f 48.120,16.
Aan de creditzijde is te zien, dat 61% van de inkomsten uit het personenvervoer kwam, 32% uit het goederenvervoer en 6% uit “diverse ontvangsten”, waaronder het postvervoer.
Toelichting bij afbeelding 3-36
De winst- en verliesrekening geeft
inzicht in de herkomst en besteding van de verschillende gelden.
Aan inkomsten werden vermeld het
eerder genoemde overschot op de
exploitatierekening en de jaarlijkse
bijdragen van de Limburgse provincie en gemeenten.
Van dit bedrag werd een deel gereserveerd voor de fondsen, een deel
van de renteloze voorschotten aan
het Rijk en de Gelderse provincie en
gemeenten werd terugbetaald, enkele
obligaties worden uitgeloot en er
werd dividend aan de aandeelhouders uitbetaald.
3-33 Balans over het jaar 1918.

189

Omdat er winst gemaakt werd,
was de Maatschappij verplicht
een deel daarvan aan Limburg
terug te betalen. Een belangrijk deel van het geld werd
naar een interestrekening en
een reservefonds gesluisd. Het
overschot, f 1.087,-, was de
feitelijke winst.
Voorhoeve vroeg in 1915 een
concessie aan voor een 10,5
km lange zijlijn naar Grave
vanaf halte Heumen via Overen Nederasselt tot aan het
Graafse Veer aan de Maas.
In de jaarverslagen zouden
we er verder niets meer over
lezen; het is er ook nooit van
gekomen.

3.3.2 In de rode cijfers
1919 – 1920
Voorhoeve, 75 jaar inmiddels,
met achter zich een levenslang
gevecht voor het behoud van
zijn andere bedrijf, de NBDS,
was begin 1919 om gezondheidsredenen als directeur
van de MBS teruggetreden.
Reeds op 5 april werd in een
buitengewone aandeelhoudersvergadering de heer L.G.
Wolf, vanaf de oprichting secretaris van de Vennootschap,
tot directeur benoemd.
De nieuwe directeur kreeg de
ondankbare taak om de eerste
rode cijfers van de MBS te
presenteren.
De groei van het goederenvervoer was tot staan gekomen. In
het jaarverslag van 1919 is te
lezen, dat er 19.444 fietsen en
39.090 bussen melk vervoerd
werden. Ervan uitgaande dat
dat vervoer 7 dagen per week

3-34/35 Exploitatierekening
over het jaar 1918.
3-36Winst- en verliesrekening
over het jaar 1918.
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plaats vond, kwam de MBS op een gemiddelde van 53 fietsen en 107 melkbussen per dag (waarschijnlijk zelfs
214, omdat de melkbussen gratis geretourneerd werden).
Het personenvervoer was in 1920 gedaald tot iets meer dan 300.000, mede doordat er ten gevolge van het einde
van de oorlog nauwelijks meer militairen de tram pakten.
De brandstoffenprijzen bleven stijgen. In vijf jaar tijd waren ze verzevenvoudigd. Een door het Rijk toegekende
brandstoftoeslag kon niet voorkomen dat de Maatschappij verlies maakte. De dividenduitkeringen werden vanaf
1920 stopgezet.
De directie nam in deze moeilijke tijden het wijze besluit om niet verder te bezuinigen maar om juist te investeren: er werden twee nieuwe stoomlocs besteld. Deze boden de maatschappij de mogelijkheid aparte goederentreinen in te leggen, waardoor de reizigers verlost werden van de gemengde treinen die door overmatig rangeren
vaak vertraging opliepen. Vanaf 1 november reed er een aparte goederentrein Venlo – Gennep v.v.
Het personeel, 51 man inmiddels, ontving een extraatje van 10 gulden in verband met de “drukkende tijdsomstandigheden”.

3.3.3 Stabilisatie 1921 – 1928
Bij de presentatie van het jaarverslag over 1921 kon directeur Wolf voor het eerst sinds zijn aantreden weer eens
een positief geluid laten horen Door de plotselinge val van de kolenprijzen waren de brandstofkosten gehalveerd.
De wereld zag er ineens heel anders uit.
Het bedrijf maakte weer een
bescheiden winst. Het exploitatieoverschot bleef van 1921
tot en met 1928 schommelen
tussen de 3 en 6%.
De tram kreeg concurrentie
in deze periode. De eerste
concurrent stak rond 1921
de kop op: de particuliere
vrachtauto. De MBS begreep
de tijdgeest: er werd een
vrachtauto aangeschaft voor
een bestel- en afhaaldienst
in Nijmegen, gevolgd door
auto’s in Gennep, Venlo en
Well. Om de concurrentie
van vrachtauto’s en nu ook al
van het scheepvaartverkeer
het hoofd te bieden werden in
1923 de tarieven voor bestelen vrachtgoederen verlaagd.
Wolf wendde zich tot de
“Inwoners van de langs den
Maas-Buurtspoorweg gelegen
plaatsen” via een strooibiljet,
waarin hij de prijsverlagingen
onder de aandacht bracht en
tevens het publiek opriep de
MBS te steunen. (Wolf,
8 maart 1924, verz. RL)

3-37 In een strooibiljet riep
Wolf de bewoners langs de lijn
op om de MBS te steunen.
(Wolf, 8 maart 1924, verz. RL)
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3-38 De paardentram naar
Steijl verlaat de Stationsstraat
(Venlo, 1908, arch. Vl)
Foto onder:
3-39 Een van de treinen op de
lijn naar Beringe. MBS-loc uit
de serie 40-46. (Maasbree, 21
juni 1942, verz. NVBS)
Foto rechterpagina:
3-40 MBS 43 op de markt in
Panningen. Op de achtergrond
staan enkele goederenwagens.
(Panningen, 1942, verz. NVBS)
De tweede concurrent was de particuliere bus. De Maatschappij voelde zich in 1924 genoodzaakt om naast de
tram ook zelf een bus tussen Gennep en Nijmegen te laten rijden.
De MBS leek plotseling een meer commerciële weg ingeslagen, die haar vooralsnog geen windeieren opleverde,
maar een strijd die ze gezien de oneerlijke concurrentiebasis (zelf verantwoordelijk voor de infrastructuur) nooit
kon en zoals we nu weten ook nooit zou winnen.
Ondertussen voerde de directie gesprekken met de gemeenten Venlo en Tegelen met als doel een verlenging van
de MBS-lijn vanaf Venlo over Tegelen naar Steijl. Tussen Venlo en Steijl functioneerde al eerder een trambedrijf.
Op een 6 km lang en 750 mm breed spoor reed vanaf 1888 een paardentram, die 1910 werd vervangen door een
motortram. De exploitatie werd in 1918 beëindigd, de baan daarna snel opgebroken.
Omdat er geen schot zat in de onderhandelingen, opende de MBS ‘als tijdelijke hulpmaatregel’ op 3 september
1923 een autobusdienst met drie nieuwe “auto-omnibussen” tussen genoemde plaatsen. Het bleek al snel een
schot in de roos, en zoals zo vaak werd “tijdelijk” geruisloos “permanent”. Het busbedrijf van de MBS, dat later in
de wijde omtrek werd uitgebreid, zou op lange termijn de Maatschappij doen overleven.
De ambities aangaande de aanleg van een tramlijn naar Steijl werden in 1925 de grond ingeboord door de
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mededeling van de Minister van Waterstaat dat er geen gebruik gemaakt mocht worden van de Rijksweg, hetgeen
betekende dat de lijn om Tegelen heen gelegd zou moeten worden. De MBS zag er vervolgens van af. De eigen
autobusdienst liep op rolletjes en werd zelfs uitgebreid. Ook dat gegeven zal een rol gespeeld hebben.
Gebrek aan creativiteit kon de directie niet verweten worden. Ze had in 1925 toestemming verkregen een
kadespoor aan de Maas met een verbindingsspoor aan te leggen. Na minder dan twee maanden bouwactiviteiten
werd op 19 juli 1926 de havenlijn in Venlo (lengte 550 m) in gebruik genomen. Het zou een gulden greep blijken.
Ook nog in 1926 werden besprekingen geëntameerd met de Limburgsche Tramweg-Maatschappij (LTM) over
een mogelijke overname van de tramlijn Venlo – Beringe en het doortrekken hiervan vanaf het tramstation aan
de Maasbrug tot het MBS-emplacement bij station Venlo.
In 1928 was de kogel door de kerk: deze lijn zou op 1 maart 1929 worden overgenomen. Daarvoor was het echter
wel zaak dat er een verbindingsspoor kwam tussen het eindstation aan de Venlose kant van de Maasbrug en
het Stationsplein waar de MBS haar eindstation had. Bij de Keulse Poort zou een sporendriehoek komen. Het
verbindingsspoor zou voor een bedrag van f 64.000,- worden aangelegd.
Het personenvervoer daalde in deze periode eerst tot onder de 250.000 om daarna te groeien tot bijna 450.000
per jaar. Heuglijk was het feit dat de terugloop in het personenvervoer over grotere afstanden teniet gedaan was
door de invoering in 1921 van afstandskaarten, waarmee de reiziger grotere afstanden tegen een verlaagd tarief
kon afleggen. In het 1924 nam het aantal reizigers toe door een sterke reductie van de prijs van het treinkaartje
en de inzet van eigen bussen.
Interessant is te zien hoe reizigersinkomsten gegenereerd werden. Een inkijkje. De totale inkomsten uit het
reizigersvervoer waren in 1927 groot f 102.877,56. Deze werden als volgt uitgesplitst. Op basis van de bedragen
en reizigersaantallen die in het jaarverslag zijn opgenomen, voegen we de berekende gemiddelde kostprijs toe.
Door de conducteurs
verkochte plaatsbewijzen
f 80.610,62
(78,4%)		
329.130 personen à f 0,24
Afstandskaarten 		
f 9.665,80
(9,4%)		
9.397 personen à f 1,03
Gezelschapsbiljetten		
f 1.897,15
(1,8%)		
8.732 personen à f 0,22
Extra treinen			
f 2.164,64
(2,1%)		
4.020 personen à f 0,54
Abonnementskaarten		
f 1.402,70
(1,4%)		
13.280 personen à f 0,11
Schoolkaarten			
f 1.378,35
(1,3%)		
25.580 personen à f 0,05
Werkmanskaarten		
f 5.548,52
(5,4%)		
55.870 personen à f 0,10
Militair vervoer			
f 209,78
(0,2%)		
503 personen à f 0,42
Het aantal militairen in de tram was verwaarloosbaar. De enkele jaren ervoor ingevoerde afstandskaart deed
het uitstekend. Met extra treinen (meestal bedevaartstreinen, bijvoorbeeld ten behoeve van de jaarlijkse Stille
Omgang, werd nog wel wat bijgebeund, maar het normaal door de conducteur verkochte individuele kaartje
stak er met kop en schouders bovenuit. De gemiddelde prijs per kaartje geeft het beeld dat – zonder rekening
gehouden wordt met de gereden afstand – scholieren gemiddeld voor een stuiver naar school pendelden en dat
de gewone reiziger gemiddeld voor een kwartje op de tram zat.
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3-41 Een van de extra treinen.
Loc 41 ‘Plasmolen’ rijdt een
feesttrein onder winterse
omstandigheden. (circa 1938,
plaats onbekend, verz. NVBS)
Het goederenvervoer vertoonde in 1921 een flinke groei tot ruim 46.000 ton, vooral door de opleving in
de bouwsector. Groeisegmenten waren stenen, zand, kiezel en stro. In 1924 zat de groei in het vervoer van
bakstenen naar Nijmegen, dat zich snel in zuidelijke richting o.a. in Hatert, uitbreidde.
In 1925 ging het weer bergafwaarts. De steenfabrieken hadden minder wagenladingen stenen aangeboden. Maar
het grootste probleem vormde de concurrentie met de particuliere vrachtauto. Kunstmest en brandstoffen, die
tot dan toe uit Duitsland in Venlo op de tram gezet werden, kwamen nu per vrachtauto rechtstreeks vanaf de
Duitse grensstations naar Nederland. Aardappelen en andere landbouwproducten werden direct per vrachtauto
afgevoerd. Ook bestel- en stukgoederen tussen de plaatsen langs de lijn gingen vaker per vrachtauto. De tram had
het nakijken.
Het jaar 1926 gaf door de aanleg van het havenspoor een omslag te zien: een flinke groei van bouwmaterialen,
basaltslag, grind en kunstmeststoffen.
In 1927 werd het Maas-Waalkanaal geopend, wat direct van invloed was op het goederenaanbod voor de MBS.
Om de concurrentie met het scheepvaartverkeer op scherp te zetten, verlaagde de Maatschappij de goederentarieven.
Het nieuwe commerciële denken kwam niet ten goede aan het personeel: de bezoldigingen werden met ingang
van 1 januari 1923 met 5% verminderd.

3-42 Stoomloc 40 “Nijmegen”
waarschijnlijk te Nijmegen (12
september 1935, verz. NVBS)
Foto onder:
3-43 Loc 1 van Maas & Waal
in de remise te Druten.
(datum onbekend, verz. NVBS)
In het jaarverslag over 1932 kon niet meer ontkend worden dat de crisisjaren de MBS in het hart troffen. De
omzet liep met 17% terug; als oorzaken werden genoemd: ‘de op bijna elk gebied heerschende malaise, de groote
werkeloosheid, de treurige toestand van de landbouw’ en natuurlijk nog steeds de concurrerende vrachtauto’s.
De directie verlaagde de tarieven en de lonen en verving de (personen)tramdienst op Beringe door bussen.
Een dreigende beëindiging van het postvervoer door de Posterijen kon worden afgewend.
Tot overmaat van ramp dreigde het Ministerie van Waterstaat de subsidie op personeelslasten te korten, wanneer
provincie en gemeenten niet bereid waren hun bijdrage te verhogen.
De minister had bepaald dat slechts 80% van dat bedrag zou worden uitgekeerd. De resterende 20% werd voorwaardelijk toegekend. Deze zou pas worden uitgekeerd indien gemeenten en provincies ertoe overgingen een
extra subsidie ter hoogte van hetzelfde bedrag uit te keren. Wolf klom in de pen en richtte een verzoekschrift aan
de Limburgse participanten onder dreiging van een aanzienlijk inkrimping van de tramdienst. Tot opluchting
van de directeur werd hem de extra subsidie toegezegd: Limburg betaalde f 6731,88 meer, het Rijk handhaafde
daardoor de subsidie op personeelslasten op f 25.451,88.
Dit probleem zou zich de jaren erna steeds voordoen, het Rijk stelde in 1933 40%, het jaar erna 60% etc. van de
subsidie op personeelslasten voorwaardelijk ter beschikking. Steeds weer pasten gemeenten en provincie het
verlangde bedrag bij.

3.3.4 Donkere wolken 1929 - 1935
De grote beurskrach (zwarte donderdag 24 oktober 1929) leek aanvankelijk weinig invloed te hebben op de exploitatie van de MBS: over 1929 en 1930 werd nog wel een exploitatieoverschot bereikt van rond de 3%, maar in
de jaren daarna liep het op tot een tekort van 8%. Een Rijkssubsidie op personeelskosten hield de Maatschappij
op de been.
De overname van de lijn naar Beringe had veel geld gekost. De verbindingslijn kwam op 1 maart 1930 in dienst
maar ook voor renovatie van de bestaande tramlijn, het rollend materieel en de gebouwen moest flink in de
buidel worden getast. De vernieuwing van de baan naar Beringe bleek geen geringe klus: er waren o.a. 3.100
nieuwe dwarsliggers nodig en 28 overwegen moesten geheel vernieuwd worden. Het achterstallig onderhoud was
kennelijk groot.
In 1931 pakten de donkere wolken zich samen boven de Maatschappij. De onderhoudskosten voor het rollend
materieel namen snel toe. Het stond ook al bijna 20 jaar op de baan. Door het onderhoud van rollend materieel
niet meer door de NS te laten verzorgen, maar in eigen beheer te nemen, werden de kosten beperkt. Hiertoe
werd voor een periode van 15 jaar de werkplaats van de NS gehuurd.
De concurrentie werd moordend. ‘De vooruitzichten voor onze onderneming zijn niet bemoedigend.’ Er was niet
te concurreren met de particuliere vrachtauto’s, doordat die, niet gebonden door enige regelgeving, extreem lage
prijzen konden berekenen. ‘Onder de bestaande omstandigheden kunnen wij de toekomst niet zonder eenige
zorg tegemoet zien,’ schreef Wolf somber in zijn jaarverslag.
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Gezien de slechte vooruitzichten zinspeelde de directeur in het jaarverslag over 1932 zelfs op een verdere
opheffing van de tramdienst. Een mogelijke besparing, opperde hij, zou ook gevonden kunnen worden in het
introduceren van dieselelektrische tractie. Dit laatste zou een gouden greep blijken te zijn, waardoor de MBS nog
ruim een decennium haar bestaan als trambedrijf heeft kunnen rekken.
Het jaarverslag over 1933 voerde nieuwe concurrenten ten tonele: de fiets en de snorders (taxi’s). Het goede
nieuws was dat er in eigen beheer geëxperimenteerd werd met dieselelektrische tractie. In een vierassige postwagen werden een dieselmotor, een generator en elektromotoren ingebouwd. De investering bedroeg f 10.100,64.
(zie verder par. 2.8.3)
De hoge verwachtingen werden door het in mei 1934 in dienst gestelde dieselelektrische treinstel meer dan
waargemaakt werden. De kosten waren lager, de reisduur werd korter. De bouw van een tweede treinstel was al
gestart. Over ruim een jaar zouden, zo verwachtte Wolf, de stoomlocomotieven buiten dienst gesteld kunnen
worden. Maar zelfs Wolf kon de toekomst niet voorspellen.
Een nieuwe investering in dat jaar was de overname van de tramlijn Nijmegen – Druten – Wamel. Wie hier een
positieve injectie in het tramvervoer vermoedde, kwam al snel van een koude kermis thuis. Een koppeling van
beide lijnen was niet mogelijk gezien het verschil in spoorwijdte. De tram reed nog enkele maanden en werd
daarna door bussen en vrachtauto’s van de MBS vervangen.
Wolf nam afscheid als directeur en werd opgevolgd door de heer A.P. Schaffers, die 29 juni 1936 zijn
maidenspeech hield. En hij had het tij enigszins mee, het jaarverslag van 1935 toonde een begin van herstel. Het
waren nog wel steeds de snorders, die roet in het eten gooiden, maar de daling van het personenvervoer was in
de laatste maanden van 1935 tot staan gekomen. Ook Schaffers ontkwam niet aan bezuinigingsmaatregelen.
Hij durfde het aan te snijden in de uitkeringen aan de investeerders. Er werden voor het eerst in het bestaan van
de MBS geen obligaties uitgeloot en de rente op die obligaties werd van 5 naar 3% verlaagd.
Het tweede dieselelektrische treinstel werd op 5 april 1935 in dienst genomen. De inbouw ging trager dan
verwacht, waardoor de eerder uitgesproken verwachting dat eind 1935 de stoomtractie passé zou zijn, niet
waargemaakt kon worden.
De locomotieven 13 t/m 17 (oorspronkelijk van Venlo – Beringe) werden buiten bedrijf gesteld.
Het personenvervoer nam in deze periode eerst nog wat toe, om in 1935 uit te komen onder de 300.000. Een van
de redenen was de terugloop van de verkoop van werkmanskaarten door groeiende werkloosheid.
Het goederenvervoer werd in 1931 flink gestimuleerd door omvangrijk transport van materialen voor de verbetering van openbare wegen. De opbrengst van het vervoer van stenen, mijnhout, kunstmest, aardappelen, granen
enz. liep terug.
In 1932 werd een substantiële hoeveelheid zand vervoerd voor de aanleg van fietspaden door Rijkswaterstaat.
Een zeer belangrijke vervoersopdracht haalde de MBS in 1934 binnen: de aanvoer van 250.000 m3 zand ten
behoeve van de nieuw aan te leggen rondweg om Afferden. Door dit zandvervoer naar Afferden behaalde de
MBS in 1934 een absolute top in het goederenvervoer: bijna 112.000 ton. Ook in 1935 werd er nog veel zand naar
Afferden getransporteerd.
Niet op de laatste plaats door de overname van de
Beringse lijn groeide het personeelsbestand tot in
1929 tot 115 waarvan 18 chauffeurs. Hun lonen
werden per 1 maart 1932 en per 1 september nogmaals met 5% verlaagd.
In 1933 leverde het personeel wederom 5% salaris
in. Men had weinig te kiezen. Door de overname
van “Maas en Waal” nam het aantal personeelsleden
toe tot 143, waaronder 33 chauffeurs.

3-44. Het Ministerie stemt in met de benoeming van
Schaffers tot directeur.
(Ministerie van Waterstaat, 21 juli 1935, arch. Gn)
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3-45 In 1934 kwam de eerste
diesellocomotief in dienst. Dit
is een (deels gemonteerde) foto
van de eerste dieseltram DI,
door de MBS zelf gebouwd in
bagagewagen 106. (plaats en
datum onbekend, verz. NVBS)

3.3.5 Gestage groei 1936 – 1939
Terwijl het vervoer en het aantal gereden tramkilometers afnam, namen de opbrengsten in 1936 eindelijk weer
toe. De uitgaven stegen minder o.a. door de invoering van de dieseltractie. De gulden werd in 1936 gedevalueerd,
waardoor verbruiksartikelen en nieuwe materialen extra duur werden (bijvoorbeeld stookolie + 45%). De winst
kwam niet meer van de tram maar van de busdiensten. Het exploitatieoverschot schoot na vijf jaren van rode
cijfers plotseling naar 8,8%, een winstmarge die na 1918 nooit meer gehaald was. De groei zette door, vooral tengevolge van de uitbreidingen van het busbedrijf. De snorders verloren door de wettelijke maatregelen steeds meer
terrein. Er kwamen nieuwe busdiensten bij en er werden diverse uitstapjes naar het buitenland georganiseerd.
Het overschot groeide tot 17% in 1939.
Schaffers deed in het jaarverslag van 1936 een moreel beroep op de bevolking in de regio. ‘Ook schijnt de bevolking der door onze diensten doorsneden streek (…) niet in voldoende mate er van overtuigd te zijn, dat zij door
de snorders te steunen afbreuk doet aan onze onderneming, welke de daadwerkelijke sympathie van de streek
noodig heeft om het verkeer naar behooren te blijven bedienen. Men beseft blijkbaar niet, dat een onderneming als de onze slechts dan aan redelijke eisschen kan voldoen, indien de op zichzelf in totaal reeds niet groote
vervoersopbrengst niet nog met anderen behoeft te worden gedeeld. Naar wij hopen zal de Regeering eindelijk
maatregelen treffen om ook aan deze wijze van vervoersparasitisme een einde te maken.’
Het ging de maatschappij voor de wind. Schaffers startte zijn jaarrede over 1939 op 8 juli 1940 met een understatement. ‘De niet-onbelangrijke stijging der opbrengst van het personenvervoer in 1939 is te danken aan een
betere bezetting der autobussen alsmede aan de uitbreiding van ons verkeersgebied.’
Zijn voorzichtigheid had uiteraard te maken met de twee maanden eerder uitgebroken Tweede Wereldoorlog.
Bizar, maar waar, zoals ook in ’14 – ’18, plukte de Maatschappij de vruchten van de (voorbereidingen op de)
oorlog. Dat deze oorlog uiteindelijk de ondergang van het trambedrijf inluidde, kon Schaffers ook niet voorzien.
In dit jaarverslag bereidde Schaffers de aandeelhouders voor op komende veranderingen, waaronder een afscheid
van de tram. Hoewel de verbruikskosten voor de dieselelektrische locomotieven aanzienlijk lager waren dan die
voor de stoomlocs, was er volgens de baas desalniettemin een sanering gewenst.
Het aantal vervoerde personen dook in 1936 voor het eerst in het bestaan van de MBS onder de 200.000. Het zou
zich in deze periode herstellen tot 266.000 in 1939.
Het goederenvervoer nam in 1936, al was het zandvervoer naar Afferden nog aanzienlijk, wat af. Op het vrachtautovervoer werd in 1938, gezien de onverminderde concurrentie, verlies geleden. Schaffers bepleitte in 1938 ook
hier wettelijke maatregelen, zoals bij het personenvervoer.
Het vijfde dieselelektrische tractievoertuig werd in 1938 in dienst gesteld, waarmede het einde van het stoomtijdperk was ingeluid. ‘Alleen bij buitengewone omstandigheden, waaronder te rekenen groot zandvervoer, zal
nog een stoomlocomotief moeten worden gebezigd.’ De stoomlocs werden geconserveerd.
Het personeel, dat inmiddels uit 174 personen bestond, ontving bij het 25-jarig jubileum op 31 maart 1938 een
gratificatie en kreeg te horen dat er een nieuw pensioenfonds zou worden ingesteld.
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3.3.6 Bomen tot in de hemel 1940 – 1944
De resultaten in het eerste oorlogsjaar werden in het jaarverslag over 1940 ‘niet ongunstig’ genoemd. Dat is des
opmerkelijker daar de trambrug in de Sint Annastraat in Nijmegen en de Maasbrug in Venlo op 10 mei 1940
werden opgeblazen, waardoor het tramtraject aanmerkelijk ingekort was. Het exploitatieoverschot bedroeg in
1940 18%, in 1941 en ’42 21% en daalde daarna iets.
Van 10 tot en met 14 mei 1940 lag het trambedrijf stil. Met het oog op de verwachte olieschaarste werd op verzoek van de overheid eind mei een begin gemaakt met het herstellen van de buiten bedrijf gestelde stoomlocomotieven. En inderdaad: vanaf 10 juni 1940 werd er geen dieselolie meer geleverd voor de trams. Het bedrijf had
slechts twee jaar volledig gedraaid op de diesels.
De stoomlocs 40, 41, 44, 46 en 47 werden in de loop van 1940 hersteld en weer in dienst genomen.
Daar er geen onderdelen meer geleverd konden worden, was de algemene toestand van het materieel in 1941
sterk verslechterd. Ook bij gebouwen en de baan was meer en meer sprake van achterstallig onderhoud.
De Maatschappij was creatief en probeerde de olieschaarste te compenseren door in eigen beheer
houtgasgeneratoren bij tram en bus in te bouwen. Dieseltram III was in 1941 op proef voorzien van een Imberthoutgasgenerator (kosten f 6.042,42); het geheel voldeed goed, in 1942 volgden de DI en DII.
Schaffers sprak aan het eind van het jaarverslag over 1941 zijn grote zorgen uit. De aanvoer van hout voor de
gasgeneratoren stokte, slijtage van het materieel was buitengewoon groot.
Het jaarverslag van 1942 meldde dat de vervoermiddelen overbezet waren: omdat er geen reserve meer was, was
al het materieel continu in bedrijf, was er geen tijd meer voor onderhoud en er trad dus een sterke slijtage op.
‘Van verschillende leden van het personeel vergde het buitengewone inspanning beperking of stopzetting der
exploitatie te voorkomen.’ Deze personeelsleden werd extra lof toegezwaaid.
Met diezelfde uiterste inspanning werden in 1943 en 1944 drie houtgasgeneratorstellen en de stoomlocs aan de
praat gehouden.
In 1944 deed zich bij Malden-Noord een ernstig ongeluk voor, het enige dat de jaarverslagen haalde. (zie afb.
3-47)

3-46 De restanten van het
op 19 juni 1944 in Malden
verongelukte stuurstandrijtuig
(AB12) in de ronde loods te
Gennep. Het rijtuig is gebroken,
een truckstel is met kettingen
aan de open wagen aangehaakt, de buis in het midden
is de gascilinder voor het licht
die (normaal) onder het rijtuig
hing. Op het bordje naast de
deur staat iets als “gereserveerd
voor de Duitsche Weermacht”.
De middencoupé was in de
oorlog inderdaad standaard
gereserveerd voor Duitsers.
(Gennep, juni 1944, verz.
Monarch)

Het jaarverslag over 1944 werd pas na de oorlog gepresenteerd. Schaffers viel met de deur in huis: ‘De exploitatie
en de goede gang van zaken werden in 1944 zeer bemoeilijkt door de oorlogsomstandigheden, welke tenslotte
zelfs leidden tot de stopzetting van het bedrijf toen de gevechtshandelingen zich hadden verplaatst naar het vervoersgebied’ In de tijd dat nog gereden werd, nog geen 9 maanden, was de opbrengst f 682.278,- en het overschot
12,6% daarvan. Ondanks alles werd er nog gewoon afgedragen aan de vernieuwingsfondsen Weg en Werken en
Rollend Materieel, de reservepotjes die heel hard nodig waren om het trambedrijf na de oorlog weer op de rails
te krijgen, als daartoe tenminste mocht worden besloten.
In de maanden voor de bezetting in 1940 was er een levendig vervoer geweest van gemobiliseerden, na de inval
van de Duitsers stopte het vervoer van tewerkgestelden.
Ook de spoorwegen hadden te maken met vernielde bruggen o.a. die bij Venlo en Mook. En onder het motto “de
een zijn dood is de ander zijn brood” heeft de MBS hier volop van geprofiteerd. De Maatschappij vervoerde de
eerste weken van de oorlog naast haar reguliere klanten ook alle spoorreizigers tussen Nijmegen en Venlo. Vanaf
4 juni reed de NS-trein weer, al was de brug bij Mook nog niet hersteld. Met MBS-bussen werden de reizigers
vanaf station Mook via het veer op de Maas naar station Cuyk vervoerd. Ook op andere plaatsen vervingen MBSbussen treinen. Er ontstond bovendien een nieuwe lucratieve vervoersstroom: Nederlandse arbeidskrachten uit
de omgeving van Venlo naar Duitse industriegebieden. Op de reguliere busroutes werd de dienstregeling sterk
beperkt.
Het aantal reizigers nam in 1942 toe tot ongekende hoogte: 721.092 betalende tramreizigers, ongeveer de helft
meer dan het jaar ervoor. Gezien de omstandigheden een onvoorstelbare prestatie.
Het aantal reizigers is in het jaarverslag over 1943 niet genoemd, maar uitgaande van toename van de exploitatieopbrengsten moet dit het miljoen benaderd hebben.
In de negen maanden van het jaar 1944 waarin de tram nog gereden heeft, zette het grote aanbod van 1943 zich
voort.
Het vrachtvervoer per tram was in 1940 sterk gegroeid, doordat in Venlo wagenladingen van de NS voor
Nijmegen werden overgenomen. Meer berichten over het goederenvervoer komen in de overige jaarverslagen
niet voor.
Personeel met een inkomen van minder dan f 1.900,- kreeg in 1941 een duurtetoeslag van 6%.
Het gebruik van hout als brandstof vereiste veel extra personeel voor het bewerken en aanvoeren van het hout
alsmede voor het extra onderhoud van de machines.
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3-47 In de oorlog werden
de oude stoomlocs opnieuw
ingezet. MBS 46 met een bijzonder lange trein. (Gennep,
15 augustus 1942, verz. NVBS)

3-48 Vanaf 1941 werden
drie diesels voorzien van een
houtgasgenerator. Op het dak
van de DII (105 + AB12) is het
vulgat en de gaskoelinstallatie
te zien. (Gennep, 5 september
1943, verz. NVBS)
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Doordat veel arbeiders uit de grensstreek (gedwongen) in Duitsland werkzaam waren, kreeg de Maatschappij
voor het eerst in haar bestaan te kampen met een personeelstekort.
Het hele personeel, bestaande uit 219 personen, ontving in 1942 een duurtetoeslag van 5%. Dat de MBS nog
steeds een werknemersvriendelijk beleid voerde, werd bevestigd door het feit dat er grote bedragen voor
pensioenen gereserveerd werden, nu er weer enige financiële ruimte was. Ook in 1943 werd een groot deel van
het overschot in het pensioenfonds gestort. Schaffers, en met hem de Raad van Commissarissen, koos voor de
toekomst van zijn mensen en niet voor de investeerders. Het sierde hem.

3.3.7 Op weg naar het busbedrijf 1945 - 1949
Het starten van een trambedrijf kostte tijd, in het geval van MBS maar liefst 14 jaar, doch het opheffen ervan
bleek ook een taaie materie. De afwikkeling zou namelijk in totaal 19 jaar kosten. En al reed de tram niet meer,
de jaarverslagen bleven komen, de commissarissen bleven elkaar regelmatig opzoeken.
In februari 1945 werd Gennep bevrijd, de geëvacueerde bevolking kwam pas vanaf begin mei 1945 terug. Het
werd steeds duidelijker dat er voor de tram geen toekomst meer was. Het jaarverslag meldde hierover: ‘In
verband met een van Overheidswege ontvangen advies tot opheffing van de tramweg en de omzetting in een
autobusbedrijf vonden na 1 januari 1945 op de rekeningen Vernieuwingsfonds Weg en Werken, resp. Rollend
Materieel, slechts bijschrijvingen van interest plaats’. Voor nieuw materieel en een renovatie van de baan werd
dus niet meer gereserveerd.
In de jaren 1940/1945 verloor de onderneming ‘door vordering, roof en brandstichting door Duitse troepen, alsmede door oorlogshandelingen’, 61 autobussen, 24 vrachtauto’s en 4 personenauto’s; het tramwegmaterieel werd
voor het grootste gedeelte vernield of zwaar beschadigd; hetzelfde was het geval met de trambaan.
Het hoofdkantoor te Gennep was ernstig beschadigd, de remise en het magazijn te Gennep waren deels vernield,
het gebouw in Venlo aan de Maasbrug (het oude station van de VMH) werd geheel weggevaagd; de verdere
gebouwen te Nijmegen en Venlo waren grotendeels vernield.
Het jaarverslag richtte zich verder vooral op het wegverkeer: er werden met grote snelheid nieuwe bus- en
vrachtautodiensten opgezet.
De aandeelhouders, bijeen op 19 december 1946, namen het besluit tot opheffing van het trambedrijf. De liquidatieprocedure werd in gang gezet.
Het overschot over 1946 kwam uit op een half miljoen waarvan de helft werd uitgetrokken voor de pensioenfondsen. In het potje van de Vernieuwingsfondsen voor Weg en Werken en Rollend Materieel zat nu bijna een
miljoen, maar dat was voor de tram niet meer nodig.
Voor de MBS werd 1947 weer een prima jaar, niet
op de laatste plaats door de opheffening van de
tram en de inkomsten uit verkoop van materieel
en de baan. De verkoop van de door liquidatie van
het trambedrijf vrijkomende materialen bracht
‘ongedacht hooge prijzen’ op.
Het jaarverslag ging over de toekomst, het besluit
tot een fusie met het autobusbedrijf Vitesse. De
tram was alleen nog interessant voor de financiële
afwikkeling.
Er was een exploitatieoverschot van niet minder
dan 61,5%. De overschotten waren de afgelopen
jaren opgegaan aan pensioenfondsen en afschrijvingen. Nu was er voor het eerst sinds 1919 voor de
aandeelhouders weer iets te vieren.

3-49 Directeur Schaffers neemt voor de werkplaats de
schade op van de granaatbeschieting van 26 september 1944, waarbij W. Keijzers om het leven kwam.
(Gennep, september 1944, verz. MO)
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De winst, groot f 170.749,-, werd conform het oprichtingsstatuut uit 1912 als volgt verdeeld:
6% dividend voor de aandeelhouders f 13.671,-;
15% voor de Raad van Commissarissen f 24.236,37;
10% voor de directeur f 16.157,58;
10% voor de ‘beambten der vennootschap’ f 16.157,58;
de rest f 100.527,80 zou voorlopig niet worden uitgekeerd.
De Raad van Commissarissen nam in haar vergadering van 25 juni 1947 afscheid van een symbool: L.G Wolf.
‘… onder dankbetuiging voor de aan de onderneming bewezen diensten sinds de oprichting, eerst als secretaris,
later als directeur en tenslotte als gedelegeerd commissaris’. Ruim een half jaar later, op 27 maart 1948 zou hij
komen te overlijden. Wolf had als enige de opkomst en de neergang van de MBS-tram meegemaakt van 1913 tot
1944, 31 jaar en 4 maanden.
Er werd een dotatie gedaan van f 249.606,47 aan het pensionfonds ‘tot inkoop van alle achterliggende dienstjaren
voor het in de dienst zijnde personeel.’ Waar het alle jaren een kwestie van het verdelen van de armoede was,
groeiden nu plotseling de bomen tot in de hemel. Zeer prettig voor het personeel dat al die jaren zo hard had
moeten werken.
De NS-werkplaats op het stationsemplacement in Gennep, die al gehuurd was, werd nu van de NS gekocht en
zou worden ingericht als autobuswerkplaats.
Per 1 januari 1949 fuseerde de busdiensten van de MBS met de N.V. Vitesse uit Brabant tot de Zuid-Ooster Autobusdiensten N.V. Enkele diensten bleven onder het beheer van de MBS en zouden pas later van de hand gedaan
worden. De van de NS overgenomen werkplaats/garage werd op 27 juni 1949 geopend.

3.3.8 Over en sluiten 1950 - 1963
De Raad van Commissarissen was alleen nog maar verantwoordelijk voor een bijna lege firma op weg naar de
liquidatie.
In het begin van het jaar besloten de aandeelhouders tot verkoop van ‘onroerende goederen, welke in verband
met de gewijzigde exploitatie konden worden gemist’. Ongetwijfeld werd hier bedoeld alles wat met de tram te
maken had.
Personeel had de MBS bijna niet meer: het was per 1 januari 1950 overgeheveld naar de Zuid-Ooster Autobusdiensten N.V., evenals het meeste materieel. Wat restte, waren drie auto’s, ‘in gebruik voor de bediening van onze
vrachtautolijnen’ en nog concessies van busdiensten.
Maar zelfs een lege onderneming kon goed boeren: in deze periode werd nog van alles verkocht, vooral allerlei
concessies en onroerende goederen. De exploitatierekening kende wisselende maar steeds zeer
positieve overschotten. De aandeelhouders konden
nu innen waar ze zo lang op hadden moeten
wachten. Aan het eind van de rit hadden ze per
aandeel van f 1.000,- ruim f 5.000,- terugontvangen.
Zo ging in 1954 de exploitatie van het goederenvervoer over naar de Zuid-Ooster en de concessie van
de autobusdienst Venlo – Tegelen – Steijl naar een
concurrent. In 1955 werden de concessies voor de
buslijndiensten aan de Zuid-Ooster verkocht en als
laatste in 1956 de concessies voor de toerwagenritten.
Op 1 mei 1958 ging de directeur van de MBS, dhr.
Schaffers met pensioen. Hem ‘werd op de meest eervolle wijze ontslag verleend met dank voor de door
hem bewezen diensten’.

3-50 Een deel van het laatste jaarverslag van de MBS,
over 1962/1963. (arch. Gn)
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3-51 Uitnodiging voor een Betriebsappèl in de MBSwerkplaats. (NAF, januari 1944, verz. Sch)

Aangezien dit ontslag samenviel met zijn 50-jarig jubileum in de vervoerswereld werd een grootse receptie
gehouden, waarop officieel afscheid van de jubilaris werd genomen.
Nieuwe directeur van de MBS werd de heer C. Bruins.
Het laatste wat nog moest worden afgehandeld was een teruggave van vennootschapsbelasting. De
aandeelhouders besloten in 1958 nog een bedrag van f 200.000,- te verdelen, een dividend van 87%. Ze hadden
lang geduld moeten hebben, maar in deze jaren sloegen ze dan toch hun slag. De NS die de laatste jaren met
succes getracht had meer macht binnen en aandelen van de MBS te verwerven, was spekkoper.
Het wachten had succes. In 1962 werd nog een bedrag aan vennootschapsbelasting terugontvangen van ongeveer
drie ton. Nu alle financiële kwesties waren afgehandeld kon de liquidatie echt in gang gezet worden. Dat gebeurde in een buitengewone aandeelhoudersvergadering op 30 januari 1963.
Het was 16 september 1963 toen uiteindelijk zonder verdere poespas een definitieve streep gezet werd onder de
N.V. Maas-Buurtspoorweg.
Aan de aandeelhouders werd nog f 529.196,12 uitgekeerd (231%). Het restant was ‘nihil’. Het laatste woord was
aan de directeur: ‘Hiermede is de N.V. Maas-Buurtspoorweg geheel geliquideerd. De Vereffenaar, C. Bruins ‘

3.4 De afloop
Het einde van de MBS werd ingeluid door de invasie van de Duitsers in mei 1940. Viereneenhalf jaar later was
het gedaan met de Noord-Limburgse tram. Wat het officiële verhaal uit de jaarverslagen echter niet vertelt, is
het persoonlijke leed, de stress, het wantrouwen, de angst, de dreiging tijdens en de naweeën van de oorlog. Ook
informatie over de opheffing van het trambedrijf, de verkoop van materieel en de baan is vooral te vinden in een
uitgebreide briefwisseling tussen Schaffers en de oud-directeur Wolf. Schaffers stelde Wolf, die als gedelegeerd
commissaris voor de directeur het aanspreekpunt van de Raad van Commissarissen was, van al zijn stappen op
de hoogte, Bovendien vroeg hij de ervaren Wolf regelmatig om advies. Schaffers was een begenadigd schrijver.
Van hem is bekend dat hij zonder enige voorbereiding achter zijn typemachine ging zitten en daar in een keer
lange en perfecte brieven uit liet rollen. Vele van zijn brieven schetsen ons een bijna fotografisch beeld van hoe de
werkelijkheid er in die tijd uitzag. Ze geven ook een goed beeld van de man achter de directeur. In deze paragraaf
geven we Schaffers veel ruimte.

3.4.1 Het begin van het einde

Na de inval van de Duitsers op 10 mei 1940 lag het trambedrijf vier dagen stil. Daarna krabbelde het op om
onder steeds slechter wordende omstandigheden tot grootse prestaties te komen.
In augustus 1940 beschreef Schaffers de stand van zaken: hij had een overschot aan personeel door de opheffing
van diverse diensten. Het tramvervoer was beperkt tot de 61 km tussen St.-Anna en Venlo. Goederenvervoer was
ingewikkeld, doordat het goederenstation in Nijmegen niet meer bereikt kon worden. Maar de MBS zou de MBS
niet zijn, als er niet snel een alternatief verzonnen zou worden. Er kwam een zijspoor in de Thijmstraat en een
wisselspoor bij de Van Peltlaan. De acht resterende stoomlocs waren ‘totaal opgereden’ en door het stopzetten
van olieleveranties stonden de dieseltrams stil. (Schaffers, 16 augustus 1940, arch. Gn)
Op 22 februari 1944 gooiden de geallieerden hun bommen boven Nijmegen af: een vergissing! Het station werd
grotendeels verwoest en ook het Stationsplein, waar de halte van de MBS zich bevond. Schaffers was diep geroerd
en betreurde de gevallenen. Bij het vergissingsbombardement werden zeven MBS-personeelsleden gedood: A.
Bogers, C. Dorrestein, A. van Elferen, H. Kwakernaat, A. Moors, J. Reckmann en Th. Straatman. Op het Stationsplein was een autobus doorzeefd met bomsplinters, waardoor een groot aantal reizigers de dood vond. Ongeveer
drie minuten tevoren was een zeer volle tram naar Mook en ook een volle bus naar Groesbeek en een volle bus
naar Druten vertrokken. ‘De tram zal circa 100, de bussen zullen met aanhangers per stel 150 reizigers hebben
gehad, zoodat bij alle droefenis toch ook nog dankbaarheid op haar plaats mag worden geacht.’ (Schaffers, 24
februari 1944, arch. Mt)

3.4.2 Op het randje

Op 4 maart 1944 ontving Schaffers van het Nederlandsch Arbeidsfront, een aan de NSB verwante nationaalsocialistische vakbond, een zeer klemmend verzoek in de taal van de bezetter om de dienstregeling aan te passen
voor arbeiders uit Venlo die nu de tram huiswaarts pas zo laat konden nemen, dat ze onvoldoende nachtrust
kregen. Uit alles bleek dat Schaffers de bezetter en diens kompanen niet zomaar ter wille wilde zijn.
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Hij reageerde met een uiterst correcte maar wel
enigszins provocatief in het Nederlands gestelde
brief op dit verzoek, waarin hij omstandig uitlegde
waarom een aanpassing van de dienstregeling
onmogelijk was. Het einde van het verhaal was, dat
er niets gewijzigd werd. Er volgden later meer van
soortgelijke verzoeken, maar Schaffers hield zijn
poot stijf.
De oorlog ging natuurlijk niet ongemerkt voorbij.
Het was voor de Maatschappij, i.c. de directeur, een
kwestie van balanceren tussen eigen wil en (Duitse)
wet.
Zo werd door het Nederlandsch Arbeidsfront ook
afgekondigd dat er op 21 januari 1944 om 11.00 uur
in de werkplaats een “Betriebsappèl” zou zijn (zie afb. 3-52). Een bedrijfsappèl was een (verplichte) bijeenkomst
in een bedrijf waar ervaren nationaal-socialisten het volk toespraken. Schaffers werkte er niet aan mee, het is
hem op een berisping komen te staan.

3.4.3 Het heetst van de strijd

17 september 1944 was de dag waarop in het kader van de operatie Market Garden grote aantallen parachutisten
gedropt werden in de omgeving van Nijmegen, waarop er vele bombardementen plaats vonden en waarop de
regering in ballingschap vanuit Londen een spoorwegstaking uitriep. Op deze dag moest de definitieve overwinning op de Duitsers behaald worden, overal in het land feliciteerden de burgers elkaar al, nu was het eindelijk
gedaan met de bezetter. Maar het liep anders. In het grootste deel van het land liet de bevrijding nog een half jaar
op zich wachten. Voor de tramlijn was de situatie bizar. Het zuiden van het land tot en met Nijmegen werd al in
september bevrijd, het stuk Noord-Limburg, aan de oostzijde van de Maas, bleef bezet. Zo kon het gebeuren dat
het front ter hoogte van de Plasmolen dwars over de tramlijn kwam te liggen, en de tramdienst gestaakt moest
worden. Nog een enkele keer zou er daarna onder Duitse druk een tram naar Venlo rijden. Op 26 oktober werd
Gennep en omgeving geëvacueerd met als gevolg dat dit deel van Noord-Limburg een spookgebied werd; het
bleef dat tot rond 1 mei 1945 de eerste bewoners terugkwamen.
Uit het heetst van de oorlogsstrijd is weinig correspondentie over de MBS bewaard gebleven, misschien is die er
wel niet geweest. Over deze periode is wel veel geschreven, maar pas achteraf.

3.4.4 Na de evacuatie

Verwer stuurde op 19 april 1945 een brief aan Schaffers. De geallieerden rukten op, ‘sinds de bevrijding op
Paaschzaterdag (31 maart, RL) heb ik geen rust en wil ik naar Gennep’. Maar het zuiden was nog verboden gebied. Toch waren er al enkele individuen in Gennep gearriveerd, wist Verwer, per auto, gebracht door Johnny van
de Kamp die dienst genomen had in het Engelse leger. Ook anderen hadden het verbod genegeerd en schenen al
in Gennep aangekomen te zijn. ‘De tramlijn moet zeer beschadigd zijn door het zware verkeer, doch bijzonderheden zijn mij niet bekend geworden. De Diesels staan met nog wat ouder materieel in de zandput en schijnen er
goed afgekomen te zijn.’
Verwer had van alles geprobeerd om Gennep te bereiken, maar hij kwam er niet doorheen.
‘Er is een groot tentenkamp in de Maaskemp en een groote opslagplaats van munitie, benzine enz. tusschen
Gennep en Heijen. Een belangrijk spoorwegverkeer moet er ook zijn o.a. van verlofgangers die per auto te
Gennep komen en vandaar per spoor verder gaan. Er moet een spoorwegbrug zijn en twee bruggen voor
autoverkeer. Ook is er een spoorlijn gelegd van Nijmegen naar een vliegveld bij Malden, welke lijn verder
gedeeltelijk langs den oostkant van den Rijksweg ligt, langs de Plasmolen en bij de Milsbeek afslaat naar Hassum.’
(Verwer, 19 april 1945, arch. Sch)
Zo bereikten de eerste verhalen over het bezette gebied het noordelijke deel van Nederland. Bevestiging van de
feiten kon men boven de rivieren op dat moment nog maar moeilijk krijgen.
Schaffers zou uiteindelijk pas op 1 mei in zijn woonplaats Gennep terugkomen, en hij was verbouwereerd. Hij
trof niet alleen een totaal geruïneerd trambedrijf aan, maar ook een grotendeels verwoest stadje.
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In een brief aan Wolf schetste hij een aangrijpend en voor de lezer van nu ook zeer informatief beeld van wat hij
aantrof. We laten Schaffers aan het woord.
‘Gennep, den 14 Juni 1945
Zeer geachte Heer Wolf,
Zoo, nu zal ik U dan maar aanstonds nader gaan berichten. Eenige regelmaat in mijn brief moet U maar niet
verwachten, want mijn gedachten zijn helaas nu al dikwijls uitmiddelpuntig. Ik weet nu al dikwijls zelf niet wat ik
wil. Maar allo, niet getreurd.
Ditmaal hoop ik mij uitsluitend te bepalen tot MBS-zaken en wat er onmiddellijk mede samenhangt. Toen ik begin Mei in Nijmegen aankwam, hoorde ik dat MBS nog de beschikking had over – zij het in min of meer deplorabelen toestand – een Kromhout-autobus (40 persoons) een Hercules (31 persoons) een Chevrolet-vrachtwagen
van het verouderde type en een dergelijke, welke nog wel op te knappen zal zijn. (…)
Ik meen dat ik U reeds heb geschreven gedurende mijn verblijf in Garderen, dat ik voor groote moeilijkheden
kwam toen in het begin van September de Duitschers na hun aanvankelijke vlucht weer terugkwamen en van
Gennep “front” gingen maken. De soldaten - het was toen zoo omtrent 8 September 1944 - gingen op eigen
houtje stelen o.a. waren Duitsche soldaten bij dr. Muller geweest waar ze kostbaarheden hebben geëischt en ook
hadden medegenomen. Zoo ook bij onzen ambtenaar Michels, alwaar ze een fiets wilden vorderen. Toen ze
zagen dat de vrouw des huizes een polshorloge had, namen ze dat dan maar mede. Ik had den heer Steinmann
verzocht een oogje op ons kantoor te houden. Op een gegeven moment belde deze op met de mededeeling dat
de Duitschers de achterdeur van het kantoor hadden ingetrapt en dat ze binnen waren. Ik ben er toen naar toe
gestoven, maar reeds te laat. (…) Teneinde verdere stelerij te voorkomen hebben we onze rekenmachine geplaatst
bij den hr. Steinmann en de schrijfmachines bij verschillende ambtenaren ondergebracht. Bij onze terugkeer uit
de evacuatie zijn alleen de machines bij ondergeteekende (een lichte schrijfmachine) en die bij Van Herpen (een
zware waarop ik nu typ) teruggevonden. Die ik had is wat geroest, zoodat ze eerst moet worden nagezien.
Zooals het is gegaan met de machines, is het gegaan met alles. Het is “all away” zooals de tegenwoordige gasten
verklaren. Er wordt tevens aanstonds bij gezegd, dat zij het niet gedaan hebben. Intusschen is het vrij zeker
dat wat de meubelen betreft, niet de Duitschers het meeste hebben weggehaald. Van mijn kamer hebben we
het vloerkleed, de groote tafel en de vier groote stoelen laten brengen bij hotel Van Bergen. Ook deze zaken
zijn intusschen “away”. Het gerucht gaat hier dat vele in goeden staat zijnde meubelen door de Engelschen
zouden zijn gebracht naar Noord-Brabant en daar aan burgers zijn verkwanseld. Ik sta voor de juistheid van
dit gerucht allerminst in. Het doet ook niet ter zake, de boel is verdwenen. Hoewel mijne mededeelingen niet
alle in chronologische volgorde zijn, deel ik nu tegelijk maar mede, dat de rest van het meubilair van MBS ook
ongeveer in zijn geheel is teniet gegaan. Alleen de groote lessenaar, waaraan ik meestal zat, is nog aanwezig,
zij het beschadigd en de groote brandkast, waaraan wel is gemorreld, maar die toch gesloten is gebleven. De
beschadiging is niet ernstig al kunnen wij de kast nu ook niet openmaken. De brandkast lag, van zijn voetstuk
af gesmeten, op zijde midden in de kamer van den hr. Goossens. Hij staat nu weder overeind. Er bevinden zich
alleen contracten e.d. in, voor MBS van beteekenis, maar zonder eenige waarde voor derden.
Nadat in September de Engelschen in Groesbeek/Plasmolen zijn geland, hebben alle menschen hier w.o. ook ik,
het in onze oogen noodige gedaan om lichamelijk gevaar te beperken en ook om onze eigen bezittingen zooveel
mogelijk te verduiken enz. Het laatste heeft velen slechts een matig of in het geheel geen succes opgeleverd,
aangezien slechte burgers, resp Duitsche, resp. geallieerde militairen een zeer goeden speurzin en een ruim
geweten blijken te hebben gehad. Vrijwel alles is bij velen verdwenen, verschwunden of disappeared, al naar
gelang den dader. MBS is er niet beter afgekomen dan de particulieren. Daarover uit te weiden zoude veel tijd
kosten. Wellicht doe ik het nog eens, maar nu wil ik in meer groote trekken verder.
Toen het verdwijnen van e.e.a. dreigde, heb ik op het bureau alle stukken, concessies, koopen van autodiensten
en dergelijke meer belangrijke stukken, welke ik onder mijn eigen berusting had, gesloten in de kleine brandkast
op mijn kamer, U bekend. Ook sloot ik daarin de notulenboeken van de aandeelhouders en commissarisvergaderingen. Van de week zijn de Heeren Verwer, Goossens, Schellekens, Coops, Stappers en Hermens met ondergeteekende aan het opruimen gegaan van het zoo beschadigde hoofdbureau. Van de notulen heb ik alleen eenige
uitgescheurde bladen gevonden. Zelfs de volgeschreven boeken zijn absoluut verdwenen. De boekhouding was
opgeborgen in een groote brandkast, oud-make, in de serre. Bij onze terugkeer bleek ook deze geforceerd; van
den inhoud vonden we alleen een oud journaal. Bouwboeken, journaals en grootboeken, het is alles verdwenen.
Ook de loopende boekhouding is geheel onvindbaar gebleken. Ook de administratie betr. het goederenvervoer is
weg. Hoe dat moet afloopen met ons uit het vervoer nog toekomende vorderingen is zachtjes gezegd onduidelijk.
De afrekening dienaangaande met de agenten is, als mijn geheugen mij niet bedriegt, opgemaakt en verzonden
tot 31 Augustus. Onze duplicaten enz. zijn verdwenen, ook voor een gedeelte die van den girodienst. Bij vele
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agenten behoeven we ook niet meer te komen; vele woningen zijn verwoest zoo bijv. van die van Plasmolen,
Milsbeek, Ottersum grootendeels, Gennep Markt, Gennep (van Herpen), Heijen, Afferden, Heukelom, Bergen. Verderop staan ze nog wel, maar voor een groot gedeelte beschadigd. Zoo bijv.Well, Wellerlooi, de Hamert
(ernstig beschadigd), Arcen (ernstig beschadigd), Venlo (station) ernstig beschadigd; de loods voor de goederen
en de machineloods in Venlo zijn geheel verwoest en in elkaar gezakt, de garage en het kantoortje van den chefchauffeur bestaan nog.
Naar ik van den stationschef van Venlo vernam heeft onze toenmalige chef-chauffeur, die, zooals U bekend is,
een vooraanstaand NSB’er is, in de woelige Septemberdagen alle of althans vele stukgoedzendingen welke MBS
van NS had overgenomen ten verder vervoer, verdeeld onder hem welgevallige personen w.o. sommigen van ons
personeel. Administratie is daarvan niet gehouden. Rembourszendingen verdwenen enz.
De firma Van Houten schreef een dezer dagen: zooals U wel bekend zal zijn, vervoerden wij in de maand
September 1.1. een aantal zendingen belast met een rembours. Wij verzoeken U het totaal ons nog toekomende
bedrag van f 695.- toe te zenden. (Ik schrijf dit uit mijn hoofd, want ik heb het schrijven niet bij de hand.)
Vanzelfsprekend liet ik antwoorden dat wij e.e.a. zouden trachten na te gaan, maar wat verder? Zoo gaat het door.
Ik heb zelf maar een soort moratorium gemaakt voor alles wat vóór mijn terugkeer plaats vond. Niet duidelijk is
voor mij de positie wanneer iemand ons wenscht aan te spreken. Uiteindelijk kan het daarop neerkomen dat wij
al onze verplichtingen moeten nakomen en velen het ten onze opzichte niet zullen doen. Vele dingen kunnen
wij niet meer bewijzen. Naar aanleiding van onze bescheiden bestaat nog een kleine mogelijkheid nl. dat ze zich
voor een gedeelte bevinden onder die, welke aanstonds na de bevrijding (mogelijk zijn het ook enkele weken
na dien) zijn gehaald per vrachtauto uit Nijmegen. Ons personeel van Nijmegen heeft dit gedaan zonder eenige
vakkennis. Men heeft een auto volgeladen en leeggepakt te Nijmegen. Oppervlakkig gezien bevinden ze zich
echter er niet bij; in hoofdzaak zijn gehaald papieren zonder groote beteekenis.
Er zijn eenige granaten w.o. een van groote afmetingen terechtgekomen in het Hoofdbureau. Nadat deze de
buitenmuur heeft geforceerd op de verdieping (Westzijde) zijn zoowel de zich op de kamer van den inspecteur
bevindende kast met de tusschenmuur en de groote boekenkast op mijn kamer in stukken en stukjes in
Oostelijke richting “gevlogen”. De kast van den Inspecteur is geheel in stukjes, de muur tusschen beide kamers is
geheel verdwenen (…). Het doet mij leed van het meubilair, hetwelk destijds op l Juni 1938 door het personeel
aan de Maatschappij is geschonken. Een gedeelte van de stukken betrekking hebbende op de concessie heb ik,
zeer verspreid, teruggevonden. Overal lag wat. Dagen en dagen ben ik bezig geweest met het opruimen alleen
van mijn kamer.
Op 4 of 5 Mei ben ik naar Venlo geweest voor de eerste maal; het is een ellendig gezicht onderweg. Echter zal ik
U eerst nog vertellen hoe het van Nijmegen tot Gennep is gesteld. In Nijmegen stond ten tijde van de landing op
17 September een diesel-electr. tramstel, bestuurd door Swartepoorte. Deze heeft op onze telefoon nog gevraagd
of hij moest trachten met het tramstel naar Gennep te komen. De troepen waren toen geland te Groesbeek en
Plasmolen. Per telefoon had ik van den agent te de Plasmolen vernomen (Gommans van hotel Buitenlust) dat
“Amerikanen” in hun gelagkamer op en neer liepen en dat ze allen volop cigaretten hadden gekregen. Terugkeeren was onmogelijk, zoodat het tramstel daar is blijven staan. Kort nadien is het te Nijmegen tot gevechten
gekomen. De Duitschers hebben van de Betuwe uit Nijmegen beschoten, waarbij ons station en onze garage
zwaar hebben geleden. Ook het tramweg-materieel, hetwelk zich aldaar bevond, is gehavend geworden. Later is
het dieseltramstel door “het publiek” zoodanig behandeld dat het nu wat de meer kleinere deelen betreft vrijwel
een wrak is. Onze garage is op een keer zoodanig getroffen dat er slechts beschadigd bouwmateriaal over was
en eenig zich daaronder bevindend gereedschap enz. Ons personeel heeft de balken bijeengelegd, het overige
hout gesorteerd, het gereedschap bijeenverzameld. Kort daarna is alles medegenomen, naar ik vernam door de
Engelschen. Of dit echt geheel bewijsbaar is, betwijfel ik. Onze weinige auto’s bevonden zich ten tijde van het
bombardement in kwestie niet in de garage, doch buiten. Later heeft stalling plaats gevonden in een gebouw van
de Veiling en heeft MBS kantoor(tje) gehad in dat van de firma Van Doorn (van de ATO). Eind Mei is deze zelf
komen opdagen en heeft MBS ruimte gemaakt. Nu is “het kantoor” van MBS te Nijmegen een kamer van den
IJzerhandel Gebrs. van Campen, alwaar ook onze auto’s worden gestald. Het station van MBS (eigenlijk Maas en
Waal) is danig beschadigd; echter mocht MBS ook niet in het beschadigde gebouw verblijven. Engelsche militairen hebben er zich in genesteld. Ook het terrein wordt blijkbaar als het hunne beschouwd. Onze brug over de
spoorwegen nabij de St.Annastraat is niet opgeblazen.
Tusschen Nijmegen en Gennep is ons spoor nogal gehavend. De tanks enz. hebben ons spoor zoover “uit de
mal” gereden dat de rails wellicht niet verder dan 50 cm van elkaar verwijderd zijn. Verder zijn er heele stukken
uitgeschoten; ook staan op zeer vele plaatsen nabij ons spoor “Mines” of “Verges (bermen) not checked” terwijl
bovendien vele honderden meters spoor onder de door de Engelschen aangebrachte wegverharding zijn gewerkt.
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De weg is daar dan eenvoudig verbreed tot aan de boomen op de Westzijde van den weg en op vele plaatsen
gewalst. Hotel de Plasmolen is tot onder de oppervlakte (technisch tot onder het maaiveld) verdwenen. Er is niets
meer van te zien. Te Mook beginnen de ruïnes. Van het nieuwe stadhuis bestaan alleen de muren tot een hoogte
van anderhalve meter. De beide beekovergangen aan de Driekronen en aan de Milsbeek zijn opgeblazen; de
sporen zijn er verdwenen. In plaats van de oude Niersbrug, welke door de Duitschers in de Niers is gedeponeerd,
zijn nu aanwezig een tweetal bruggen van de Engelschen, echter totaal ongeschikt om er een tram op te doen
verkeeren.
Gennep is zwaar beschadigd. Het staat als no. 2 op de ranglijst van de plaatsen welke door de oorlog hebben
geleden. Naar ik vernam staat Venlo bovenaan. Te Gennep en verderop is ons spoor echter veel meer toegetakeld
dan tusschen Nijmegen en Gennep. Zonder eenige overdrijving kan ik mededeelen dat de rails hier en daar in
de boomen hangen. Wel moet er zeer zwaar zijn gevochten. Het rollend materieel bevindt zich soms tientallen
meters naast de rails, soms op zijn kant soms recht, soms zelfs ten onderste boven. Het ergste van alles is wel ons
emplacement te Venlo getroffen. Dit is zeer zwaar gebombardeerd. Kuilen met tien meter of meer doorsnede treft
men er aan. Ons station is ook getroffen, zoodat het ineengezakt is, voor een gedeelte op een locomotief (no. 47).
Vlak bij loc 45 is een bom gekomen, de machine ligt schuin, vermoedelijk onherstelbaar beschadigd. De brug bij
de Hamert is opgeblazen. De Maasbrug te Venlo onderging hetzelfde lot.
Gisteren ontving ik bezoek van den heer Inspecteur-generaal van het verkeer Van Marle, die vergezeld van den
hoofdinspecteur ir. Jan van den Broek eens op inspectie uit was. Gevraagd zijnde naar de plannen van MBS ter
zake van de toekomstige verkeersvoorziening, heb ik moeten antwoorden, dat ik de zaak nog niet voldoende kon
overzien en dat vanzelfsprekend MBS allereerst zoude trachten, zoolang het verkeer per tram nog onmogelijk
was, dit te bedienen per auto. (…)
ZEd. heeft mij gevraagd of het nu niet juist zoude zijn de vraag onder de oogen te zien om de tram niet meer
te doen herleven; hierop heb ik hem medegedeeld, dat mij van de zijde van den Rijkswaterstaat in verband
met plannen tot wegherstel of wegverbetering al kort na mijn wederverschijnen de vraag is gesteld, welke hij
nu ook deed en dat ik daarop had geantwoord, dat bij het opmaken van plannen met de aanwezigheid van ons
spoor moest worden gerekend. Ook heb ik gezegd, dat deze zaak toch nog wel niet aan de orde was omdat de
militairen een zoo enorm groote hoeveelheid munitie op ons spoor hadden geplaatst, welke ze toch wel niet
in de eerste maanden zouden willen opruimen; ook dat ze wel niet zouden goedvinden dat wij onze baan in
orde gingen maken. Hr.Van Marle vroeg hoe het stond met onze tractiemiddelen. Medegedeeld dat een tweetal
dieseltrekvoertuigen met betrekkelijk geringe kosten in orde waren te brengen, doch de rest maar niet zoo een,
twee, drie. Vooral de stoomtractie zoude heel veel vergen. Ik heb den hr. Van Marle o.m. beloofd de zaak van
de herlegging of juister herleving van het trambedrijf met commissarissen te zullen bespreken. T.a.v. van het
verschaffen van meer automaterieel heeft hij mij geen enkele toezegging gedaan. (…)
Toen de Duitsche vlucht begin September begon waren juist de werkzaamheden van de OT langs de Maas begonnen.
(Toelichting: OT was de afkorting van Organisation Todt. Anders dan de naam doet vermoeden was dit
aanvankelijk een gewoon ingenieursbureau onder leiding van Fritz Todt. OT was verantwoordelijk voor o.a.
de aanleg van autobanen en de Atlantik Wall en andere verdedigingsstellingen. In de oorlog werden vooral
dwangarbeiders en gevangenen voor het werk ingezet; in 1942 kwam Albert Speer aan het hoofd. In Gennep groef de
OT loopgraven. RL)
In het noordelijk gedeelte van Noord-Limburg zouden komen 40.000 Duitschers uit het Ruhrgebied, versterkt
met de burgerij uit de streek. MBS heeft eenige malen Duitschers moeten rijden van Gennep naar Heijen, naar
Plasmolen enz. Van Nijmegen uit, zouden Duitschers van eten worden voorzien per MBS. Toen de Duitsche
vlucht begon was het etensvervoer nog niet aangevangen. Bij het zich weder in positie stellen door de Duitschers
kwamen ook de OT-menschen terug. Het levensmiddelenvervoer per MBS is toen geen enkele maal geschied,
aangezien de directeur geen aansprakelijkheid op zich kon nemen voor het vervoer, omdat het spoor op meerdere plaatsen vermoedelijk was ontzet. MBS reed toen over het traject Nijmegen -Venlo 6 (zes) uur! Op 9 September 1944 moesten ruim 800 Duitschers uit Herne van Gennep naar Mook Viaduct worden vervoerd. Ik ben
toen met onzen Chef Tractie op de loc. medegegaan. Des nachts zijn we teruggekomen met één loc. met uitgeloopen loodnagel en met een welke geheel in brand had gestaan. Beide locs waren verder geheel onbruikbaar.
Het is juist, dat ik deze ontreddering van onze nog bruikbare loc’s niet heb geprovoceerd; bestraft heb ik het ter
zake “in gebreke zijnde” personeel echter ook niet.
Na de landing te Mook/Plasmolen van de luchttroepen, kwam mij te Gennep een mij geheel onbekend persoon,
terwijl ik onderweg was, opzoeken. Hij was vergezeld van een Gennepsche jongeman, dien ik niet bij naam,
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doch alleen van aanzien kende. Hij vroeg mij of ik de directeur van den Maas-Buurt was, waarop ik bevestigend
antwoordde. Hij zeide daarop, dat zoojuist het bevel van de Regeering was gekomen tot spoorwegstaking en dat
ik dus wist wat ik te doen had, zoodat ik MBS moest stopleggen. Hem gevraagd met wien ik het genoegen had,
waarop hij zeide, dat hij hierop het antwoord moest schuldig blijven. Aangezien de man naar mijn idee arrogant optrad, heb ik hem geantwoord, dat ik zelf wel wist wat ik had te doen en te laten. Hij deed alsof hij was “de
groote onbekende” en ik in verhouding tot hem slechts “de kleine bekende”. Dit smaakte mij toen niet, zoodat ik
hem min of meer heb laten staan. Ik heb getracht bij Van Bergen, waar de persoon bleek te verkeeren, te weten te
komen met wat voor persoon ik toch te doen had, maar ook daar kon men mij niet inlichten.
Den daarop volgenden dag, toen de Duitschers voor de tweede maal op de vlucht gingen en de laatste auto met
deze individuen – al schietende – was verdwenen, feliciteerden wij elkander voor hotel Van Bergen op straat.
Toen kwam ook de groote onbekende weder te voorschijn. Om welke reden is mij onbekend, toonde hij toen
aan enkele omstanders een vrij lang blinkend voorwerp, hetwelk zoowaar bleek een dolk te zijn!!! Naar ik geloof,
heeft hij mij toen niet gezien, maar zich alleen verkneuterd in den aanblik van hen, die van zijn heldendaad hebben geijsd. Uitdrukkelijk dient te worden vermeld, dat alle Duitschers toen verdwenen waren.
Onlangs is mij gebleken dat deze man was een sergeant van den ”ordedienst” (OD) genaamd de Roos. Vermeld
dient nog te worden, dat, toen de man mij aansprak, er juist een tram voor stond om naar den Plasmolen te gaan
om de menschen van de O.T. op te halen om deze naar Gennep te brengen. Die tram mocht volgens hem dan
nog rijden en verder niets. Vanzelfsprekend wist ik niet of ik met een Nederlander in den goeden of kwaden zin
te doen had. Hij kon evengoed een man van de GESTAPO zijn geweest die mij eens zoude “probeeren”. Ook wist
ik niet, aangezien ik geen radio had, of het bevel tot staking van den dienst gold voor de spoorwegen of voor de
tramwegen erbij. In feite heeft MBS wel gestaakt maar als het ware door de omstandigheden. Zelfs de tram naar
de Plasmolen heeft niet meer gereden omdat daar reeds de geallieerden waren.
Nog moet vermeld worden dat de Eisenbahnobersekretär uit Nijmegen een in den vorm gestelde cessie had
geschreven waarbij het toezicht enz. werd overgedragen aan den anderen man, een zekere Krüger, die maar
steeds in de nabijheid van MBS rondzwierf. Toen MBS bleef stilliggen en de Duitschers zich voor de tweede
maal herstelden, moest onze Inspecteur Verwer met een loc en een rijtuig een rit maken met Krüger naar Venlo.
Dit was mij bekend. De rit heeft plaats gehad. ZEd. verordnete toen dat MBS een nieuwe dienstregeling moest
ontwerpen met een Geschwindigkeit van 20 Km per uur. Dit heeft niet plaats gehad. Er kwamen hoe langer
hoe meer oorlogshandelingen en er is niet gereden. Op 28 September kwamen twee Duitsche militairen per
motorfiets gewapend met automatische geweren mij mededeelen dat al het materieel moest worden afgevoerd
naar Venlo. Hierop heb ik gezegd dat dit niet onmiddellijk kon en dat ik het van het personeel niet kon vergen
met het oog op het vliegergevaar. Hierop hebben zij medegedeeld dat zij dan den volgende ochtend militairen
zouden sturen doch dat ganz bestimmt twee lok. führer medemoesten. Den volgenden dag kwamen de militairen
en zijn abgeführt: twee locs, 5 AB's en 6 goederenwagens. De 2 lok. führer hebben de locs in Venlo verlaten,
volgens de mededeeling van een van hen, een loc. met onvoldoende water. De mannen zijn van Venlo tot Gennep
geloopen. Omtrent 7 October is Krüger er geweest om mij te spreken maar heb ik mij verstopt. Eenige uren heeft
hij daarop in de nabijheid van mijn huis vertoefd, maar ik ben niet te voorschijn gekomen. Het spoor was toen
reeds op verscheidene plaatsen dusdanig kapotgeschoten dat het heel wat moeite zoude hebben gekost om nog
meer materieel weg te brengen. Het is er dan ook niet van gekomen.
Komende weder op den toestand van den weg moet ik berichten dat ik nog steeds niet te Beringen ben geweest.
Naar ik vernam is daar echter veel verwoest. Ik heb het voornemen om het daar eens spoedig te bezien. Van
tramexploitatie kan daar vanzelfsprekend geen sprake zijn. Behalve de brug te Venlo is ons verbindingsspoor
langs den spoorweg te Venlo zoodanig beschadigd dat groote herstellingen noodig zouden zijn. Er is een bom
gevallen op ons spoor in de Spoorstraat waarbij de betonnen muur,waarover ons spoor loopt voor een gedeelte is
weggevallen. (…)
De werkplaats te Gennep is op 26 September l.l. door Typhoons gebombardeerd, daarna zeer beroofd, eerst
door de Duitschers, daarna door het publiek uit Gennep. Nu, bij onze terugkomst blijkt dat er weder veel is
verdwenen en ook nu ben ik gewaarschuwd wanneer Engelsche militairen aan het “lenen” zijn. Ook is mij bericht
dat menschen met petten op van de Nederl. Spoorwegen uit onzen werkplaats goederen hebben gehaald. Dit is
blijkbaar te goeder trouw; er op attent gemaakt dat de werkplaats van MBS was, is de opmerking gemaakt dat dit
toch geheel N.S. was en dat ze dus vrijelijk voor N.S. over de goederen mochten beschikken. Vanzelfsprekend
kan men er geen bezwaar tegen maken indien N.S. de goederen werkelijk nodig heeft gehad. Noodzakelijk zal het
echter zijn dat een specificatie wordt verstrekt opdat t.z.t.verrekening plaatsvinde. Het zal moeilijk zijn voor mij
om nog te doen aanwijzen door welken dienst of welke personen over e.e.a. is beschikt.
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3-52 Op het kantoor van Schaffers, bij diens afscheid
in 1958. Van links naar rechts: Schellekens, Schaffers (aftredend directeur MBS), Bruins (nieuwe
directeur) , Van den Burg, Bartels en De Roos. Op de
achtergrond een schilderij van oud-directeur Wolf.
(Gennep, 1958, verz. Sch)

Een van de grootste moeilijkheden, welke ik niet uit den weg kan gaan, is wel de betaling van het personeel thans
en verrekening van wachtgeld over den voorbijen tijd d.w.z. dus over den tijd, gedurende welken geen loon is
genoten. Een bevel tot staking is in verband met de omstandigheden niet gegeven, wel heeft niemand gewerkt
kan men wel zeggen sinds 17 September 1944. Voor een gedeelte is men reeds opgehouden op 7 September.
Ook is de positie van de N.A.F.-menschen bij MBS niet geregeld. Naar ik in de courant las, zouden bij N.S.
dergelijke menschen geschorst worden. Het is jammer dat ik niet over een vervoermiddel beschik of zelfs maar
huren kan om eens precies te hooren hoe de regeling bij de Spoorwegen ter zake is. Ik zal mij ter zake officieel tot
Commissarissen wenden de aangelegenheid is van groote importantie voor de menschen.
Over vele dingen zoude ik nog kunnen schrijven. Ik heb het voornemen mijn beschrijving voort te zetten, maar
verzend thans dit gedeelte maar, opdat U zich geleidelijk een beeld kunne vormen van wat zoo geschied is.
Met vriendelijke groeten, ook aan Uwe huisgenooten’
Was getekend: A.P. Schaffers. (Schaffers, 14 juni 1945, arch. Gn)
De brief van 14 juni geeft een interessante schets van hoe het er zo voorstond. De situatie van de baan was belabberd, de druk van de autoriteiten om het trambedrijf op te heffen groot en het archief was goeddeels verdwenen.
Geheimzinnig was de komst van de grote onbekende, al maakte de ontdekking dat het om een OD’er ging, het al
minder spannend. De Ordedienst was een indertijd illegale anti-Duitse organisatie die tot doel had na het vertrek
van de Duitsers orde en gezag in het land te handhaven. Wat ook duidelijk naar voren komt is dat niemand te
vertrouwen was. Er werd gestolen door Duitsers, Engelsen, “het publiek” en mogelijk zelfs de NS.
Interessant is te lezen dat er in opdracht van de Duitsers nog enkele extra treinen gelopen hebben:
- Op 9 september liep een tram van Gennep naar Mook Viaduct voor 800 Duitsers, gereden door Verwer en
Schaffers, maar met als resultaat twee defecte locomotieven.
- Met de landing van de luchttroepen bedoelde Schaffers Market Garden, op 17 september 1944, tevens de eerste
dag van de spoorwegstaking. Op die dag hebben er nog trams volgens de dienstregeling gereden, maar dat staat
niet in deze brief. Wel wordt melding gemaakt van een trein die “de volgende dag”, dus 18 september gereed
stond voor vertrek naar Plasmolen, deze schijnt nog gereden te hebben tot het postkantoor of tot de Markt, toen
het bericht kwam dat het niet meer nodig was.
- Toen de Duitsers zich weer hersteld hadden, moest Verwer van en met Krüger een rit met een loc en een rijtuig
naar Venlo maken. Dat is op 23 september is geweest.
- Op 29 september liep een tram met als doel het materieel naar Duitsland af te voeren naar Venlo, bestaande
uit twee locomotieven, dat moeten de 45 en 47 geweest zijn, vijf rijtuigen en zes goederenwagens, gereden door
opnieuw Verwer met Krüger. Het materieel bleef in Venlo achter en werd daar door bombardementen verwoest.

3.4.5 Het einde van het trambedrijf

Begin augustus 1945 wendde Schaffers zich tot het Ministerie van Verkeer en Energie met de mededeling dat
door de vernielingen aan de baan en het materieel tramwegexploitatie voorlopig absoluut uitgesloten was.
Als voorbereiding voor de bijeenkomst van de Raad van Commissarissen schreef Schaffers in september een uitgebreide notitie over de stand van zaken bij zijn Maatschappij. Het ging vooral om de afweging of het trambedrijf
nog moest worden opgestart.
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Op de kade van Venlo, zo schreef hij, werden aanvankelijk hele scheepsladingen basaltslag, kunstmest e.d.
aangevoerd. Hiervoor moest het tarief uiterst laag zijn, aangezien anders de schepen op de diverse plaatselijke
loswallen in de Maas werden gelost. Het vervoer van de grote ladingen liep, sinds de waterstand door de stuwen
in de Maas geregulariseerd werd, aanzienlijk terug. De Maatschappij had dikwijls baat gehad door het leveren en
vervoeren per tram van groote hoeveelheden zand voor Rijkswaterstaat. Dat zou de komende jaren mogelijk nog
vaker voorkomen.
Daar stond tegenover dat het onderhoud van de trambaan in vijf ploegen van elk vier man plus toezicht
ongeveer, dus zo’n 23 man kostte. Meeer onderhoud kon worden verwacht omdat de dwarsliggers voor een deel
versleten waren. Het personenvervoer was m.n. door de opkomst van de auto niet meer rendabel. Indien de
trams en de baan nog intact waren, zou het trambedrijf misschien nog wel enkele jaren winstgevend zijn. Maar
veel spoorstaven waren in de oorlog van de dwarsliggers gerukt of verbogen en veel wissels vernield. Bovendien
beschikte de MBS niet meer over de noodzakelijke gereedschappen.
Schaffers schatte dat zo’n 20% van de lijn zou moeten worden vernieuwd. ‘Kostte bij den aanleg in 1913 een
ligger f 1,75, in 1944 betaalde MBS zwart ca f 8,-. Wat zal de nieuwe prijs zijn?’. De aanleg kostte in 1913 negen
maanden. Nu zouden zeker zes maanden nodg zijn voor de herbouw, maar die kon pas van start gaan als de munitie rond Afferden van de baan gehaald zou zijn.
‘Vernield zijn de vrij groote duikers bij de Milsbeek en de Drie Kronen, de Niersbrug bij Gennep, de brug over de
wegondergraving te de Hamert, die over het Maas-Nierskanaal aldaar, over den doorlaat bij het kasteel te Arcen
en die nabij ‘t Rooth. De Maasbrug te Venlo is practisch verdwenen.’ Voor de door de geallieerden aangelegde
spoorlijn Wijchen, Nijmegen, Plasmolen, Goch was ter hoogte van de Grootstalselaan een stuk tramlijn opgebroken. Hier zou een kruising gecontrueerd moeten worden. Tenslotte zou in de Spoorstraat in Venlo de vernielde
keermuur moeten worden hersteld.
‘Ook met het rollend materieel is het verre van rooskleurig. (...) T.a.v. de trekvoertuigen zij vermeld, dat diesel
I op 17 September 1944 te Nijmegen was, toen door de geallieerde luchtlandingen nabij Groesbeek/Mook de
terugkeer onmogelijk werd. Het tramstel is door oorlogshandelingen beschadigd en later door plundering en
vernieling ernstig onbruikbaar geworden. Diesel II is bij het groote ongeluk te Malden in Juni 1944, weliswaar
niet geheel, maar dan toch voor een groot gedeelte verwoest. Diesel III stond voor een beginnende groote revisie
gedemonteerd in de werkplaats. Thans zijn de tractiemotoren verdwenen, de krukas is door een bomscherf
beschadigd, vele onderdeelen zijn niet meer te vinden. Diesel IV en V, die niet voor het gebruik van hout waren
omgevormd, waren, teneinde de kans op beschadiging door oorlogsgeweld zoo gering mogelijk te maken, in
September 1944 geplaatst in de zandput te Gennep. Hier stonden ze onder het “maaiveld”. Echter is de waterstand van de Maas in het afgeloopen jaar buitengewoon hoog geweest. De voertuigen hebben tot halverwege
den motor gedurende vrij langen tijd in het water gestaan. Tot overmaat van ramp is in de maand Juli 1945 door
onbekende oorzaak – mogelijk door het spelen met kruit of door kwaadwilligheid – brand ontstaan in diesel V,
hetgeen een vrij ernstige beschadiging ten gevolge heeft gehad. Van alle diesels zijn de zeer moeilijk te bekomen
groote alcalische batterijen verdwenen.
Van de 8 locomotieven (stoom) is er niet één bedrijfsvaardig. Van een is op 9 september 1944 de ketel
drooggestookt, zoodat de loodnagel is uitgeloopen, een is op dienzelfden dag door brand ernstig beschadigd,
een is door een bom in Venlo omvergeworpen, waarbij een gedeelte van de machine is verdwenen, op één
is in de loods te Venlo, bij de vernietiging daarvan, het dak enz. terecht gekomen. Twee staan te Gennep
met door scherfwerking getroffen ketel enz., van één zijn de appendages verdwenen, terwijl ook de laatste
ongebruiksvaardig is. De rijtuigen en de wagens vertoonen een even droevig beeld.’ Schaffers eindigde zijn
betoog met de vraag of de Raad van Commissarissen over wilde gaan tot herstel van het trambedrijf op een
termijn van acht maanden of tot opheffing ervan.
‘Op het overwegen van dit laatste heeft de Inspecteur-Generaal van het Verkeer, ir. Th. van Marle, mondeling
ernstig aangedrongen.’ (Schaffers, 13 september 1945, arch. Gn)
In de Vergadering van Commissarissen van 19 september stond Schaffers nogmaals uitgebreid stil bij de ellende
die de oorlog voor de maatschappij veroorzaakt had. Naast de al ingebrachte overwegingen (zie hiervoor), had hij
nog vele aanvullingen. In september 1944 was het magazijn na een bombardement met Typhoons uitgebrand. De
werkplaats werd door bommen vernield, ‘zoodanig dat het niet mogelijk is daarin te trekken.’ De herstelkosten
bedroegen minimaal f 50.000,-. (…)
‘Bij een zeer zwaar bombardement in Venlo werden alle sporen verwoest en zeer veel wagons. Zoo werd o.m.
een 15-tons wagen in de lucht geslingerd. Ondersteboven kwam dit voertuig boven op, dwars over een rijtuig te
liggen. Dit rijtuig is hierdoor bijna geheel vernield.’ In Nijmegen was de garage met kleine werkplaats vernietigd
evenals het wachthuisje op het Stationsplein.
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‘Te Gennep zijn de remise en het hoofdkantoor zeer gehavend. Onze voorraden dwarsliggers, ander hout,
briketten en de turfvoorraad zijn alle verdwenen. Het groote stationsgebouw te Venlo nabij de Maasbrug is weggeschoten. (…) De lijn is op zeer vele plaatsen, voornamelijk door bommen, onherkenbaar. (…) De Niersbrug,
de Maasbrug, die over het Maas-Nierskanaal, over de onvoltooide Noordervaart en de diverse overkluizingen der
wegen zijn alle opgeblazen.’
Met een verzoek aan de Raad van Commissarissen in te stemmen met de opheffing van het trambedrijf ,
besloot Schaffers zijn relaas. Hij was blijkbaar overtuigd geraakt van het feit dat het niet anders meer kon. Na
uitvoerige discussie besloten de commissarissen, met een stem tegen, tot opheffing van het trambedrijf. Wolf
die niet aanwezig kon zijn, had vooraf al een schriftelijke instemmingsverklaring gestuurd. (Notulen Raad van
Commissarissen, 19 september 1945, verz. Sch)
Op 19 september 1945 hield dus de Maas-Buurttram formeel op te bestaan. Maar daarmee was het verhaal van
de MBS nog niet ten einde. Er zou nog heel wat water door de Maas stromen voor alle zaken waren afgehandeld,
achttien jaar lang maar liefst.

3-53 De tramlijn wordt opgebroken. Spoorstraat Gennep.
(1946, uit: Op reis met de ZuidOoster autobusdiensten).

3.4.6 Naweeën van de oorlog

Schaffers maakte zich zorgen in de herfst van 1945. Er was een directeur van een ander trambedrijf opgepakt
vanwege vermeende samenwerking met de Duitsers. Schaffers vreesde ook iets soortgelijks. De trambedrijven
zaten in september 1944 in de tang. De Duitsers wilden dat ze bleven rijden, maar dat kon achteraf worden
uitgelegd als een vorm van collaboratie, maar niet meewerken met de Duitsers kon fatale gevolgen hebben.
Schaffers was blij dat hij op die bewuste 17de september 1944 noodgedwongen de tramdienst had gestaakt. Op
23 september had de MBS op bevel van de Duitsers een proefrit naar Venlo moeten maken. Na afloop van die
rit kreeg hij de opdracht een nieuwe dienstregeling te ontwerpen, ‘hetwelk ik – de omstandigheden werden voor
de Duitschers in mijne oogen toch hoe langer hoe donkerder – niet heb gedaan’. Op 28 september kwam de
opdracht het materieel naar Venlo af te voeren. Dat heeft hij ook maar beperkt gedaan. (Schaffers, 21 november
1945, arch. Gn).
Schaffers zou inderdaad aangeklaagd worden voor samenwerking met de Duitsers, maar een lang verweerschrift
leverde hem uiteindelijk een “Onvoorwaardelijke Buitenvervolgingstelling” op. (Bijzonder Gerechtshof te
’s-Hertogenbosch, 22 juli 1947, verz. Sch)
‘Het schamele restant van de oude tramremise te Nijmegen hebben wij intusschen opgeruimd. Nu moet de
schuilkelder nog verdwijnen en zal het zoo beschadigde Maas en Waalkantoor moeten worden afgebroken.’
‘Onze werkplaats is dusdanig beschadigd dat we daarin nog steeds niet werken kunnen. (…) De NS doet niets
aan het gebouw. En wij kunnen het niet. Nu in de ronde loods. En dat is ook behelpen. Bovendien hebben we
geen monteurs. Twee monteurs en voor de rest het oude trampersoneel hetwelk vrijwel niet meer te scholen is.
Ander personeel niet meer te bekomen. Men heeft geen zin in het beschadigde Gennep te komen, waar men
bovendien om zoo te zeggen voor geen enkelen prijs een woning kan huren. Er zit niets anders op dan ons werk
uit te besteden.’ ‘Dan is er voor ons in Nijmegen geen overdekte plaats meer. We stalden bij Van Campen, want
de oude Maas & Waal-remise bij het Kantoor is geheel verdwenen. Van Campen kan ons niet meer hebben. In
arren moede maar naar de Dr Jan Berendsstraat getrokken, maar dat is zeer gebrekkig.’ (Schaffers, 9 januari 1946,
verz. Sch) In februari 1946 was er sprake van aankoop in Nijmegen van het terrein Van Campen / Maas en Waal /
Kijnos dat de MBS nodig had voor een nieuwe garage.
Over de opheffing van het trambedrijf voerde Schaffers vele gesprekken. Hij werkte aan een notitie voor Van
Marle en Dietz (Ministerie Verkeer en Energie). (Schaffers, 17 januari 1946, verz. Sch)

3.4.7 De verkoop van het materieel

Na vele gesprekken kwam er eindelijk schot in de verkoop van de restanten van het trambedrijf. De RTM had een
bod uitgebracht op het tractiematerieel omdat ze dringend behoefte had aan rollend materieel.
Op 19 februari 1946 schreef Schaffers de Raad van Commisarissen dat het bod van de RTM bijna zeker de enige
mogelijkheid was. Beheerders van de Rotterdamse Tram hadden Gennep ondertussen enige malen bezocht. De
MBS had 14 rijtuigen, waarvan er één bij het ongeluk in juni 1944 in Malden verwoest was. De 13 hadden een
boekwaarde van f 59.461,-; alle hadden oorlogsschade, die getaxeerd werd op f 50.054,-. De RTM had een laatste
bod gedaan van f 25.000,- .
Diesel IV en V hadden samen een boekwaarde van f 48.846,-, getaxeerde herstelkosten f 18.950,-. RTM bood
f 20.000,-. Schaffers verwachtte er nog wel f 4.000,- extra uit te slepen.
Diesel III had een boekwaarde van f 15.288,-, getaxeerde herstelkosten f 11.200,-; Schaffers stelde een verkoopprijs van f 7.000,- voor.
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Voor Diesel I en II was minder belangstelling, deze hadden ook een stuk minder vermogen. Boekwaarde samen
f 23.762,- , getaxeerde herstelkosten f 17.300,-. Schaffers wilde er samen nog f 11.000,- voor vragen.
Omdat de RTM een andere spoorwijdte had, moest het materieel door het Rotterdamse bedrijf worden omgespoord van 1000 mm naar 1067 mm. De RTM had haast en stelde als deadline voor de aankoop 1 maart 1946
vast. Schaffers wist dat er geen andere gegadigden waren.
Voor hoeveel geld de vijf diesels uiteindelijk verkocht zijn, is niet te vinden. Rutten (1991) heeft het over een
RTM-bod van f 38.000,-.
De vier bagagewagens, die nog in de oorlog waren gekocht voor f 15.000,-, waren inmiddels voor f 14.200,- van
de hand gedaan aan de RTM. Aan de wagens was een oorlogsschade van ongeveer f 800,-.
Het Rotterdamse bedrijf had ook belangstelling voor een deel van de dwarsliggers en spoorstaven.
De Zeeuwsch Vlaamsche Tramweg-Maatschappij had belangstelling voor de goederenwagens. Op 10 april 1946
meldde Schaffers dat het goederenmaterieel in zijn geheel was verkocht aan de Zeeuwsch-Vlaamsche TramwegMaatschappij voor f 60.000,-. De ZVTM begon op 12 juni met het opladen van de goederenwagens.
De prijs voor het materieel werd gerekend vanaf de plaats waar het zich bevond. De locs stonden in Nijmegen
(1 diesel), Venlo (2 stoomlocs) en de rest in Gennep. De rijtuigen stonden in Nijmegen (1 als deel van DI), in
Venlo (minstens 5, op 29 september 1944 daarheen vervoerd) en de rest waarschijnlijk in Gennep. Het goederenmaterieel stond grotendeels op de emplacementen, maar deels ook verspreid langs de hele lijn. Het opladen
en het vervoer kwamen voor rekening van de koper.
Wat nog resteerde waren de acht stoomlocomotieven. Het is niet duidelijk wat hiermee gebeurd is, maar waarschijnlijk zijn ze voor sloop verkocht.

3.4.8 De verkoop van de baan

Na verkoop van het materieel was er nog het opbreken van de baan. In een brief van 30 april 1946 woog Schaffers
de mogelijkheden tegen elkaar af. Als dit door derden gedaan werd, was het de vraag of ze het zo zouden doen
dat de wegbeheerder geen klachten had. Zelf doen kon echter niet omdat er nog maar vijf baanwerkers (van de
23) beschikbaar waren. De overigen waren dood of te oud. ‘Ploegbaas Fransman en Reutelingsperger zijn dood,
zoo ook eenige wegwerkers uit de Beringse ploeg. Deze zijn om zoo te zeggen door den Duitscher wel vernield
gedurende hun verblijf in de Duitsche fabrieken. Een vrij groot aantal is omtrent of over de 65. Theunissen uit
Mook, Janssen (Piet) uit Arcen, Schinck uit Arcen en Straatman uit Mook zijn al zoo oud. De andere Straatman is dood. We hebben nu nog maar 5 van hen. Maar het opbreken zonder herstraten zal wel vergen 45.000 tot
48.000 uren voor 1 man, m.a.w. 20 man 1 jaar.’ (Schaffers, 30 april 1946, verz. Sch) Kortom het opbreken moest
door derden geschieden.
En wat moest de prijs zijn? Zelf opbreken kostte ruw geschat een halfuur werktijd per meter. Het uurloon lag op
f 1,-. Door de noodzaak van het herstraten werd dit echter duurder. Schaffers’ slotsom was: de kosten voor het
opbreken van straatspoor (inclusief herstraten) bedroegen f 2,- en van veldspoor f 0,75 per meter. Hij verwachtte
een opbrengst van f 5,37 per meter.
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3-54 Afschrift van de brief waarin het Ministerie
toestemming verleent het trambedrijf te beëindigen.
(Ministerie van Verkeer en Energie, 24 mei 1946,
verz. Sch)

Omdat elke gemeente andere eisen stelde besloot

Schaffers het herstraten in eigen beheer uit te voeren. Met het oog op de nu hoge ijzerprijzen wilde
hij dat het werk in drie maanden gereed zou zijn;
voor de 84 km had hij dan 80 man nodig, een aantal
dat hij onmogelijk bij elkaar kon krijgen.
Schaffers stelde de verkoopprijs vast op f 14,- per
100 kg en voor de ongeveer 20% door oorlogshandelingen vernielde rails op f 2,-, namelijk de
schrootprijs. Dwarsliggers kwamen op f 2,25 per
stuk. De totale opbrengst raamde Schaffers op
f 336.000,- voor de spoorstaven en f 184.000,- voor
de dwarsliggers. (Schaffers, 18 mei 1946, verz. Sch)
In mei 1946 ontving de MBS de formele toestemming om de baan op te breken. De Maatschappij zou wel de renteloze voorschotten moeten terugbetalen.
Na intensieve onderhandelingen werd het baanvak Gennep – Bergen (ongeveer 11 km) op 15 juni 1946 aan de
RTM verkocht, voor f 8,50 per meter trambaan (2 sporen à 26,05 kg per m) en de dwarsliggers voor f 4,- per stuk
(14 op de 12 meter), hetgeen neerkwam op f 13,17 per meter baan.’ Interessant te melden is dat de dwarsliggers in
1912 f 1,75 per stuk hadden gekost.
Het opbreken en het egaliseren van de verlaten wegstrook kwam voor rekening van de koopster. Het herstraten
van de over- en uitwegen geschiedde door de MBS. De wissels leverden f 900,- per stuk op. In totaal betaalde de
RTM voor het bovenbouwmateriaal van het baanvak Gennep – Bergen f 150.000,-.
Met de ZVTM werd ondertussen onderhandeld over 10 km tussen Venlo en Maasbree, waar een lichter spoor
lag nl. van 23 kg p/m. Op 13 juli kocht de ZVTM voor f 200.000,- het baangedeelte Venlo (H. Hart Kerk) - Arcen
(Zuid). De Stoomtram Breskens - Maldeghem zat om spoor verlegen, maar had geen geld. Twee bruinkoolondernemingen zouden nog belangstelling hebben. Er waren voldoende gegadigden.
De RTM kocht later nog het stuk spoor (inclusief dwarsliggers) van Bergen tot Wellerlooij (Geijsselberg), ruim 10
kilometer, opnieuw op basis van f 13,17 per meter baan.
Niet voor alle rails kon de Maatschappij railbedrijven vinden die zelf de opbraak kwamen realiseren, waardoor
men gestart was in eigen beheer enkele deeltrajecten op te breken, Gennep (Niersbrug) tot Heumen bijvoorbeeld.
Op 26 juli was de sloop gevorderd tot het Protestantse kerkhof, ten noorden van Ottersum.
De materialen werden aan diverse opkopers verkocht, de prijs voor dwarsliggers liep zelfs op tot f 4,50 per stuk.
Voor de afbraak werden aannemers ingehuurd.

Wie nu de tramlijn afgaat, ziet ‘de laatste overblijfselen: grillig gekrulde railstaven en verminkte goederenwagens
langs den weg en (…) ploegen van arbeiders met tangen en hamers, die de ijzeren staven met veel geweld en
kracht uit den grond rukken.
We ontmoetten den heer A.P. Schaffers, directeur der M.B.S., terwijl hij ergens tusschen Venlo en Nijmegen
langs den weg bij de tramrails stond te peinzen en zijn oog liefkozend over de spoorbaan liet gaan. “ ‘t Is voorbij,”
zei hij, “we zijn bezig een stuk geschiedenis af te sluiten: de tram Venlo – Nijmegen zal nooit meer rijden. Er is
teveel aan de rails en ook aan ons rollend materieel beschadigd. De rails hebben we verkocht aan de tramwegmaatschappijen in Holland en Zeeland: 5 miljoen kilo rails en 100.000 dwarsliggers en dat is nog niet eens het
hele traject. Dat brengt tegenwoordig veel geld op. (…) Het personenvervoer zal er beter op worden, maar het
goederenvervoer zal er waarschijnlijk op achteruitgaan, althans duurder moeten worden. (...) Met dat al gaat het
ons toch aan het hart!” ’. (Dagblad van Noord Limburg, 24 juli 1947)

3.4.10 De balans

Het busbedrijf groeide als kool, terwijl de oorlogsschade nog moest worden afgehandeld. Een zware last drukte
op de schouders van Schaffers. ‘Het gaat mij niet zoo best, in dien zin dat ik het werk als het ware niet meer aan
kan. Ik moet zo mijn best doen om de dingen aan den kant te doen en mijn tafel gaat hoe langer hoe meer op een
papierberg gelijken.’ Schaffers voelde zich verplicht vier nieuwe ambtenaren aan te stellen. Er kwam een nieuw
administratiesysteem, er was steeds meer overheidsbemoeienis. ‘En van mij verlangt men maar: “Houd contact
met alle belanghebbenden.” Het gaat dan om burgemeesters, gedeputeerden, rijksinspecteurs. Er zijn burgemeesters die buslijnen willen doortrekken tot gehuchten
met minder dan 1000 inwoners. “Hoe is het menschen
mogelijk.” ’
De MBS was bezig met de herbouw van het hoofdkantoor.
Communicatie was erg lastig omdat sommige personeelsleden thuis werkten en andere in de voormalige
dieselloods. Ook de voormalige tramremise in Gennep
was in herbouw. De afbraak van de tramlijn lag stil omdat
de mensen nodig waren voor de bouw van noodgarages
op het Kynosterrein in Nijmegen. (Schaffers, 12 september
1947, verz. Sch)
Het werk nam toe, maar het was schier onmogelijk om aan
personeel te komen. ‘We leven hier in verwoest NoordLimburg; dit is op zich al geen genot voor vreemden die
hier zouden willen werken.

Langzamerhand raakte Schaffers ervan overtuigd dat hij ten aanzien van de liquidatie van het trambedrijf een
opbrengst van f 1.100.000,- zou kunnen realiseren (gelijk aan de aanlegkosten in 1912/13! RL), terwijl de kosten
voor het opbreken en herstraten en zo beneden de f 75.000,- zouden blijven. ‘Maar het zal nog wel een jaar duren
voordat alles achter de rug is.’ (Schaffers, 25 november 1946, verz. Sch)

3.4.9 Uit het oog, niet uit het hart

Bij het begin van het jaar 1947 zond Schaffers zijn personeel een nieuwjaarswens (zie afb. 3-55). Hij kon zijn
mensen melden dat het pensioengat inmiddels gedicht was.
Hij had het al eerder aangekondigd, Wolf, inmiddels 82, maar in mei 1947 was het dan toch zover: hij verzocht
president-commissaris Berger hem ontslag te verlenen als gedelegeerd commissaris. Zoals uit de jarenlange
briefwisseling moge blijken was de relatie tussen Schaffers en Wolf uitmuntend. Wolf was een uitstekende
sparring partner, al moest vanwege de afstand – Wolf woonde in Bussum – de interactie vooral via brieven plaats
vinden. Schaffers was oprecht teleurgesteld toen hij van Wolfs definitieve vertrek hoorde.
Onder de kop “Van de baan; Tram Venlo – Nijmegen: 5 miljoen kilo rails te koop” besteedde ook de pers aandacht
aan de oude tramlijn.
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3-55 Begin en slot van de nieuwjaarwens 1947 van
Schaffers aan zijn personeel.
(Schaffers, 31 december 1946, arch. Mt)
Artikel links:
3-56 (Dagblad van Noord Limburg, 24 juli 1947)
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Voor menschen, die uit andere streken hier solliciteeren, is het vrijwel onmogelijk zich hier te vestigen. Zoo men
al vergunning daartoe bekomt, stellig krijgt men geen huis.’ Bovendien betalen, schreef Schaffers, veel bedrijven
zwart hogere lonen, waardoor er ook nog personeel wegtrekt. (Schaffers, 22 september 1947, verz. Sch)
Een jaar later, in mei 1948 werd het 40-jarig ambtsjubileum van Schaffers groots gevierd.
De felicitaties van Wolf beantwoordde hij met een hartelijke bedankbrief. ‘Allereerst wil ik U recht hartelijk
dankzeggen voor de mij gezonden gelukwenschen ter gelegenheid van mijn, op zichzelf heelemaal niet belangrijk, jubileum. Een brief als U mij nu zondt te ontvangen, is op zichzelf prettig; komende van U echter is het mij
een bijzonder voorrecht. U moet mij maar niet euvel duiden als ik hierbij opmerk, dat U in het algemeen niet
spoedig uit, wat in Uw hart leeft. Ik weet dat Uw brief aan mij gemeend is en dat maakt het dubbel aangenaam.
En, zeer geachte Heer Wolf, ik geef U nog gaarne de verzekering, dat ik U steeds heb hooggeacht en gewaardeerd.
Het komt dan ook herhaaldelijk voor, dat ik mijzelven afvraag bij verschillende moeilijkheden “hoe zou de heer
Wolf terzake hebben gedaan?” ’
Wat de verkoop van het trambedrijf uiteindelijk heeft opgebracht is niet helemaal te achterhalen. De volgende
bedragen zijn hierboven voorbijgekomen:
RTM 1946		rijtuigen			f 25.000,RTM 1946		NBM-bagagewagens		f 14.200,RTM 1946		
diesellocs 			
f 38.000 ,- (waarschijnlijk)
ZVTM 1946		goederenwagens		f 60.000,
rollend materieel totaal					
------------- f 137.200,RTM
ZVTM
RTM
n.n.
n.n.

19460615
19460713
19460725
ong. 1947
1947/1948

baan Gennep – Bergen		
baan Arcen – Venlo 		
baan Bergen – Wellerlooi
baan Beringe – Venlo		
baan Gennep – Nijmegen

Dat kon nu eindelijk, omdat na de fusie met Vitesse de M.B.S. tenslotte nog slechts werd gehandhaafd als zelfstandige N.V. in verband met enige kwesties met betrekking tot het M.B.S.-pensioenfonds en met betrekking tot
restitutie, respectievelijk vernietiging van aanslagen van in de jaren 1945 - 1955 betaalde vennootschapsbelastingen.‘
Voor de pensioenen was er inmiddels een regeling getroffen en de belastingaanslagen vanaf 1949 waren kwijtgescholden. Het geld was teruggestort. Directeur Bruins werd met de vereffening van de liquidatie belast. (Raad
van Commissarissen, 30 januari 1962, arch. Mt)
Bruins, als vereffenaar, vroeg tenslotte de minister toestemming de Maatschappij te ontbinden. ‘In antwoord op
Uw bovenaangehaalde brief moge ik U mededelen, dat ik hierbij het (…) genomen besluit tot ontbinding van Uw
vennootschap goedkeur.’ (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 5 maart 1962, arch. Mt)
Op 1 oktober 1962 maakte Bruins de financiële balans op; hij moest nog bijna een jaar wachten tot de Zuid-Ooster had ingestemd met de liquidatie. Zodra dat een feit was, gaf hij op 16 september 1963 opdracht het resterende
geld uit te keren aan de aandeelhouders. De dag erna, op 17 september droeg Bruins “boeken en bescheiden” van
de Maatschappij over aan de Zuid-Ooster met het verzoek deze dertig jaar te bewaren. (Bruins, 17 september
1963; arch. Mt).
En daarmee verdween de maatschappij Maas-Buurtspoorweg iets meer dan 50 jaar na de openingsrit en op de
dag af precies 19 jaar nadat de laatste reguliere tram gereden had, definitief in de archieven.

f 150.000,f 200.000,schatting f 120.000,(bod van ong. f 180.000,- )
(losse verkoop; bedrag onbekend)

In 1950 maakte de Maatschappij een overzicht van de verkoop van onroerende goederen, grond, loodsen,
remises, huizen e.d. Van het onroerend goed (totale boekwaarde van f 202.087,95) was een deel (boekwaarde
f 134.260,-) op 28 augustus 1950 verkocht met een winst van f 26.145,30. De nog resterende onroerende goederen
zoals huizen in Heumen en Gennep, het hoofdkantoor in Gennep en de remises in Gennep, Venlo en Nijmegen
(samen een boekwaarde van f 67.827,95) zullen wel overgegaan zijn naar de Zuid-Ooster. (MBS, 28 augustus
1950, verz. Sch)
Tellen we dit alles bij elkaar op, 1,4 ton voor rollend materieel, minstens 7 ton voor de baan en 2 ton voor
onroerend goed, dan is het zelfs waarschijnlijk, dat de verkoop van het trambedrijf het door Schaffers verwachte
bedrag van 1,1 miljoen heeft overtroffen.

3.4.11 Slot

Zoals bekend nam bij zijn gouden jubileum op 1
juni 1958 A.P. Schaffers afscheid als directeur van
de MBS. Hij had zijn Maatschappij door zwaar weer
en om vele klippen heen gevoerd; het roer voor de
laatste tocht door rustig vaarwater werd door C.
Bruins overgenomen.
In januari 1962 nam de Raad van Commissarissen
het besluit de liquidatie in gang te zetten.

3-57 Brief waarin de minister toestemming geeft de
Vennootschap MBS te ontbinden. (Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, 5 maart 1962; arch. Mt)

214

215
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Nabeschouwing
Eenendertig jaar en vier maanden heeft de tram gereden. De voorbereidingen duurden 14 jaar,
de nasleep kostte 19 jaar. Ruim vijftig jaar heeft de N.V. Maas-Buurtspoorweg bestaan.
Twaalf miljoen personen zijn er vervoerd en anderhalf miljoen ton goederen.
Het gebied tussen Nijmegen en Venlo heeft zich mede door de tram sterk kunnen ontwikkelen. Streekbewoners werden door de tram uit hun isolement verlost. Ze bezochten markten die ze anders niet hadden kunnen
berei-ken, jongeren konden naar de scholen in de stad zoals de Ambachtsschool en de HBS. Bedrijven konden
hun producten in een ruimer gebied afzetten. Aanvankelijk ging het om het vervoer van regionale producten
zoals melk, eieren, aardappelen, graan, groente, stro, heide, pluimvee en vee; later, vooral na de opening van het
kadespoor in Venlo, steeds meer om bulkgoederen zoals grind, basalt en kunstmest. In de bossen langs de hele
route werden bomen gekapt en als mijnhout afgevoerd naar het zuiden. Diverse industrieën hebben via de tram
hun afzet kunnen vergroten, zoals de brouwerij in Arcen, de steenfabrieken in Venlo, Heukelom en Milsbeek en
de kalkzandsteenfabriek in Mook. Vooral het zandvervoer, veelal uit eigen groeven, is groot geweest ten behoeve
van allerlei bouwprojecten: nieuwe wijken in Venlo, een klooster in Mook, woonwijken en een garage in Nijmegen, ophogingen bij Ottersum, de aanleg van fietspaden langs de rijksweg, de rondweg om Afferden. Verder
werden de dorpen langs de lijn decennia lang door de tram voorzien van post, stukgoed en kolen, in de oorlogsjaren was Nijmegen zelfs afhankelijk van de kolenaanvoer uit Venlo via de MBS-tram.
Ook financieel was de MBS een succesverhaal. Alle leningen waren aan het eind van de rit afgelost, de renteloze
voorschotten terugbetaald en de aandeelhouders hebben, hoewel ze er lang op moesten wachten voor elk aandeel
van f 1.000,- uiteindelijk f 5.551,50 teruggekregen.
De exploitatie-opbrengst vertoonde een golvende lijn: van 1913 tot 1918 liep deze op van een halve tot
tweeëneenhalve ton, in die jaren werd ook dividend uitgekeerd. Tot 1935 bleven ze schommelen rond de twee
ton (zonder dividenduitkering) om daarna op te lopen tot bijna een miljoen in 1943. Lang na de opheffing van
het trambedrijf, namelijk vanaf 1947, werd pas weer dividend uitgekeerd, tot en met de liquidatie in 1963.
Het goederenvervoer liep tot 1918 gestaag op tot 50.000 ton, schommelde daarna jaren rond de 40.000 ton, groeide vanaf 1926 tot 112.000 ton in 1934, waarna het weer terugzakte naar rond de 40.000 ton, met een opleving
naar ruim 50.000 ton in 1941 en 1942.
Het personenvervoer maakte de volgende golfbeweging door: 131.000 personen in 1913, op tot 526.000 in 1917,
neer tot 243.000 in 1923, op tot 496.000 in 1929, neer tot 193.000 in 1936 en op tot ongeveer 1 miljoen in 1943.
De bijdrage van het trambedrijf aan de omzet was in de beginjaren uiteraard 100%. In 1921 startte de vrachtautodienst, die nooit echt rendabel zou worden (over de gehele periode zo’n 5% verlies gemiddeld) maar wel een
belangrijke ondersteunende rol voor de tram had. In 1924 startte op delen van het traject Venlo – Nijmegen
een busdienst, die wel lucratief was (over de gehele periode een winst van gemiddeld 20%), en die uiteindelijk
de tram overleefde en de MBS redde. Het aandeel van de tram in de totale omzet bleef een jaar of tien rond de
65% hangen, maar daalde daarna snel tot 16% in 1935. Eerst door de komst van de diesels en daarna door het
gevorderd worden van de bussen in de oorlog, kroop dat aandeel van de tram in de totale omzet weer op tot een
krappe 50%.
Het aantal werknemers dat bij de MBS zijn brood verdiende, liep in de loop der jaren op van 20 tot ruim 200,
waarvan vooral Gennep de vruchten heeft geplukt.
Het personeelsbeleid was vriendelijk, al werden in de jaren dertig de lonen met zo’n 20% verlaagd. Daar stond
tegenover dat er goede sociale voorzieningen waren en dat aan het eind de pensioenfondsen goed gevuld waren.
Arbeidsonlusten zijn er in feite ook nooit geweest. De werknemer kwam op voor zijn bedrijf en omgekeerd.
Er waren plannen voor een lijn naar Tegelen/Steijl en een naar Grave. Dat is er allemaal nooit van gekomen. De
N.V. Stoomtram Maas en Waal naar Druten en Wamel werd overgenomen, maar direct verbust. De lijn Venlo
– Beringe werd overgenomen, maar een groot succes is het niet geworden. De ruggengraat van de MBS was en
bleef de tramlijn Venlo – Nijmegen.
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