Collectieplan Museumstoomtram
Hoorn-Medemblik 2012-2016
Een bijzondere collectie in beweging !
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1. Inleiding
Geen museum zonder collectie! De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik vormt daarop geen
uitzondering. In 2004 werd de aanzet gegeven voor een collectieplan en tot maart 2011 werden
wijzigingen in een concept collectieplan verwerkt. Dat concept werd opgesteld door de directie en de
conservatoren van het museum. In de afgelopen maanden is het concept uitgewerkt tot een
volwaardig collectieplan. Doel van dit collectieplan is een overzicht te bieden van de omvang en
samenstelling van de collectie van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik en de uitgangspunten
voor het beleid omtrent de collectie vast te leggen. Hiermee wordt een leidend kader gecreëerd voor
het beleid ten aanzien van de museale collectie zoals dit ook vermeld wordt in het Beleidsplan
Museumstoomtram Hoorn-Medemblik 2012-2016 “Tijdreis naar de toekomst” dat in mei 2012 werd
afgerond. Het collectieplan heeft daarnaast een informerende taak binnen en buiten de organisatie.
Het vertelt over de belangrijkste reden van ons bestaan: de collectie. Mag dit geactualiseerde
collectieplan een sterk handvat en leidraad zijn voor alle activiteiten rondom de museale collectie
van de Museumstoomtram !
Dit collectieplan is opgesteld in november 2012, mede in het kader van een vierdejaars stage van de
HBO bacheloropleiding Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie te Amsterdam.

Remco van Doren
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Missie
Uitgangspunt voor het collectieplan is de missie, met daarin de filosofie en hoofddoelstellingen van
de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Deze missie is per 1 januari 2011 als volgt geformuleerd:
De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik is het geregistreerde museum, dat de geschiedenis van de
stoomtram in Nederland bewaart op basis van een collectie met bijbehorende kennis, die daartoe op
museale wijze wordt verzameld, beheerd, behouden en gepresenteerd.
Deze collectie en kennis wordt primair ingezet om een authentieke Hollandse historische reisbeleving
aan te bieden aan een breed publiek op een educatief verantwoorde wijze. De werkzaamheden
worden zoveel mogelijk door vrijwilligers verricht.
Om deze missie te kunnen bereiken, is de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik opgebouwd uit drie
beheerstichtingen en een exploitatiemaatschappij.

Verzamelgebied
De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik is het geregistreerde museum, dat de geschiedenis van de
stoomtram in Nederland bewaart op basis van een collectie met bijbehorende kennis, die daartoe op
museale wijze wordt verzameld, beheerd, behouden en gepresenteerd.
De Museumstoomtram verzamelt objecten, die binnen deze doelstelling vallen. Objecten dienen een
relatie te hebben met de geschiedenis van de stoomtram in Nederland, de lokaalspoorweg HoornMedemblik of daarbij passen in de rijdende presentatie van het museum. De stoomtramgeschiedenis
in Nederland heeft zich afgespeeld tussen 1879 en 1966. De functie van de lokaalspoorweg in het
reizigersvervoer eindigde in de jaren rond de Tweede Wereldoorlog. Deze geschiedenis ligt dus
achter ons. In tegenstelling tot bij andere transportmusea kunnen bij de Museumstoomtram daarom
in de toekomst geen objecten meer worden toegevoegd aan het verzamelgebied.

Activiteiten
Deze collectie en kennis wordt primair ingezet om een authentieke Hollandse historische reisbeleving
aan te bieden aan een breed publiek op een educatief verantwoorde wijze. De werkzaamheden
worden zoveel mogelijk door vrijwilligers verricht.
De activiteiten van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik komen voort uit deze missie. Vrijwel
alle objecten worden verzameld met het doel ze naar hun functionele authenticiteit thematisch in te
zetten. Met andere woorden: alle objecten worden beheerd met het doel ze in het rijdende museum
te presenteren.
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Positionering van de instelling
De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik neemt een sterke positie in ten opzichte van vergelijkbare
musea en toeristische organisaties in Nederland. De schaal waarop het rijdende museum
functioneert is de grootste in ons land. Het heeft de grootste rijdende collectie historisch Nederlands
stoomtram- en lokaalspoorwegmaterieel in ons land. Deze is na het Spoorwegmuseum in Utrecht als
hoogste gewaardeerd. Bovendien is het museum de grootste organisatie in ons land waar historische
transportmiddelen in hun oorspronkelijke context (rijdend) aan bezoekers worden gepresenteerd.
Deze oorspronkelijke context betreft niet alleen de lokaalspoorweg Hoorn-Medemblik met
historische stations maar ook de historische presentaties rondom bijvoorbeeld het post- en
goederenvervoer per stoomtram. Onze bezoekers krijgen tijdens hun tijdreis een zeer compleet
beeld van het kleinschalige railvervoer op het platteland met alle aspecten die ermee verbonden
waren.
Een korte analyse van het collectiebeleid bij de Museumstoomtram laat een aantal spanningsvelden
zien:




Spanning met authenticiteit in vergelijking met statische musea, maar grote mate van
nauwkeurigheid bij reconstructies en restauraties.
Spanning met het toeristische belang, waarbij gebruik overheerst, maar wel functionele
authenticiteit moet worden gewaarborgd.
Spanning met hedendaagse wet- en regelgeving versus de authentieke staat van de objecten.

De Museumstoomtram kent enige overlap in het verzamelgebied met andere musea. Dergelijke
collecties (met uitzondering van zaken betreffende de lokaalspoorlijn Hoorn-Medemblik) vinden we
ook in het Nederlands Spoorwegmuseum te Utrecht, het Museum voorheen RTM te Ouddorp en het
Nationaal Smalspoormuseum te Valkenburg (ZH) en in mindere mate bij de andere museumspoor- en
tramverzamelingen. In enkele van deze collecties bevinden zich objecten die in onze collectie prima
zouden passen: zoals trammaterieel van de Geldersche Tramweg-Maatschappij maar ook de
vierkante Merryweather tramlocomotief 2 van de Rijnlandsche Stoomtramweg-Maatschappij.
Daarnaast is er een overlap in het verzamelgebied als het gaat om meer algemene historische
gebruiksvoorwerpen die de Museumstoomtram in haar collectie heeft. Dergelijke collecties vinden
we bijvoorbeeld in het Museum van de Twintigste Eeuw, het Nederlands Openlucht Museum en de
diverse kleine regionale musea.
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2.1 Collectiebeschrijving
2.1.1 Collectiegeschiedenis
In de jaren dertig van de vorige eeuw werd in Nederland een begin gemaakt met het opheffen van
interlokale tramlijnen. Bussen en vrachtauto’s waren in opmars en bovendien goedkoper in
exploitatie. In vrijwel heel Nederland moesten de trams plaats maken voor het gemotoriseerde
wegvervoer en niet te vergeten de fiets en de particuliere auto. Het trammaterieel wachtte een
roemloos einde bij een sloper. Tramliefhebbers ondernamen toen reeds incidenteel pogingen om
afgedankt historisch trammaterieel voor sloop te behoeden. Door onder andere brandstofgebrek in
de Tweede Wereldoorlog werden busdiensten gestaakt en beleefden een aantal stoomtrambedrijven
een korte opleving. Na de oorlog werden de busdiensten weer in ere hersteld en in rap tempo de
laatste interlokale tramlijnen opgeheven. Wederom dreigde veel historisch waardevol trammaterieel
gesloopt te worden. De tramliefhebbers waren intussen verenigd in de in 1931 opgerichte
Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS). Door toedoen
van leden van de NVBS werden enkele stoomtramlocomotieven, tramrijtuigen en goederenwagens
bewaard. De opslag van verworven trammaterieel was ronduit problematisch te noemen zodat
alsnog veel materieel door sloop verloren ging.
In 1960 werd binnen de NVBS een museumcommissie in het leven geroepen met als doel om zoveel
mogelijk historisch trammaterieel voor sloop te behoeden en te bewaren voor het nageslacht. Nog
datzelfde jaar kreeg de NVBS een tweetal historische tramrijtuigen als geschenk aangeboden van de
NZH. Hierbij bevond zich rijtuig NZH B26 dat in 1915 gebouwd was voor de stoomtram tussen
Kampen en Zwolle en later bij diverse andere trambedrijven dienst heeft gedaan. Dit rijtuig maakt nu
deel uit van de collectie rollend materieel van de Museumstoomtram. Door het ontbreken van
stallingruimte zag het verenigingsbestuur in eerste instantie af van de gift en dreigden de beide
rijtuigen toch gesloopt te worden. De NS bood een helpende hand door ruimte beschikbaar te stellen
in een oude rijtuigloods in Hoorn, in 1961 werden beide rijtuigen daar opgeslagen. De activiteiten
omtrent de verwerving en het behoud van historische trams namen toe en dat is de reden geweest
om in 1965 de Tramweg Stichting (TS) op te richten die deze activiteiten ging coördineren. De
verzameling trams werd overgedragen en verder uitgebreid in de jaren die volgden.
In 1966 kocht de TS een compleet materieelpark van de Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij
(RTM). Het betrof een aantal stoomtramlocomotieven, personenrijtuigen en goederenwagens. Al dit
materieel was gebouwd voor een spoorwijdte van 1067 mm, zogenoemd smalspoor. De NS maakt
gebruik van normaalspoor, 1435 mm, en dus werd dit materieel door de TS gehuisvest in
Hellevoetsluis op een voormalig tramemplacement van de RTM. Hier ontstond een werkgroep van de
TS met als doel om een Rijdend Tram Museum te ontwikkelen, vanaf 1967 vonden daar de eerste
ritten plaats.
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In 1968 vond een vergelijkbare ontwikkeling plaats in Hoorn. In 1967 schonk de Suikerfabriek te
Roosendaal de vierkante stoomtramlocomotief 18 van de voormalige Gooische Stoomtram aan de
TS, deze loc was in 1937 door de fabriek aangekocht en sindsdien gebruikt voor
rangeerwerkzaamheden op het fabrieksterrein. In datzelfde jaar kocht de TS stoomlocomotief
nummer 30 van de Gasfabriek Rotterdam. Na revisie van beide stoomlocomotieven konden in
december 1967 ritten gereden worden ter gelegenheid van een lustrum van de studentenvereniging
Leeghwater uit Delft. In 1968 werden de locomotieven naar de rijtuigloods in Hoorn overgebracht.
Intussen stond de NS toe dat er aan het trammaterieel dat in Hoorn gestald was werkzaamheden
mochten worden uitgevoerd door TS medewerkers, dit is het begin geweest van wat later de TS
werkgroep Hoorn zou worden en feitelijk een directe voorloper van de Museumstoomtram. In 1968
kreeg de TS toestemming van NS om op de spoorlijn Hoorn-Medemblik, die toen nog in gebruik was
voor goederenvervoer, een stoomtramrit voor NVBS en TS donateurs te organiseren. De rit vond
plaats op Hemelvaartsdag 23 mei 1968 waarbij de locomotieven 18 en 30 de tractie verzorgden en
de rijtuigen gehuurd werden van NS. Die gedenkwaardige eerste rit is de basis geweest voor vele
ritten die zouden volgen.

De eerste rit op Hemelvaartsdag 1968.

In 1969 werd een tweetal voormalige lokaalspoorrijtuigen, die hun laatste dagen als werkwagen
sleten, van NS gekocht en konden er in dat jaar zeven ritten volgens dienstregeling worden gereden
zodat enige inkomsten gegenereerd konden worden. De TS werkgroep Hoorn was inmiddels
begonnen met de restauratie van het rijtuig NZH B26 om het te herstellen in de toestand zoals het bij
de Gooische Tramweg-Maatschappij dienst had gedaan onder het nummer 21.
In de loop der tijd heeft het museum meer en meer een primair toeristisch karakter gekregen en zich
als grootste onderdeel van de TS zelfstandig ontwikkeld tot de huidige Museumstoomtram HoornMedemblik (statutair vanaf 1974).
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Tussen 1968 en 1978 werd de verdere basis gelegd voor de collectie van de Museumstoomtram zoals
we die nu kennen. Historisch stoomtrammaterieel was niet meer in de oorspronkelijke vorm
aanwezig en werd teruggevonden als noodwoning, tuinhuisje of schuurtje. Indien mogelijk werden
rijtuigen en goederenwagens verworven en naar Hoorn getransporteerd voor restauratie. Op deze
wijze werd materieel van de Nederlandsche Tramweg-Maatschappij, de Gooische Stoomtram en de
Nederlandsche Spoorwegen verzameld. Een tweetal tramrijtuigen van de RTM, uit de in 1966
verworven materieelverzameling, werden in 1971 naar Hoorn overgebracht. Nadat de
smalspoordraaistellen waren omgespoord naar normaalspoor en andere noodzakelijke
werkzaamheden waren uitgevoerd werden zij in dienst gesteld. In dezelfde periode is de collectie
met stoomlocomotieven uitgebreid. De Suikerfabriek te Zevenbergen kwam in 1970 wederom met
een geschenk in de vorm van een dienstvaardige rangeerloc. Deze machine was tussen 1928 en 1940
in dienst bij de Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij, voornamelijk in het goederenvervoer. In
1972 werd stoomtramloc 26 van de voormalige Limburgsche Tramweg-Maatschappij (LTM)
“teruggevonden” bij een Duits industriebedrijf, na opheffing van het trambedrijf van de LTM was de
locomotief in 1940 via een sloper in Duitsland terecht gekomen. De TS kocht de locomotief en de
machine werd in Hoorn weer dienstvaardig gemaakt. In 1978 verwierf de Museumstoomtram één
van de topstukken, stoomlocomotief 7742 van de Nederlandsche Spoorwegen werd door de
gemeente Bergen voor het symbolische bedrag van ƒ 1,- verkocht aan het museum. Sinds 1960 had
de locomotief als monument in de dorpskern van Bergen gestaan ter nagedachtenis aan de
stoomtramlijn van Alkmaar naar Bergen aan Zee. Na een omvangrijke en kostbare restauratie kon de
locomotief in 1985 in dienst worden gesteld. De basis voor de collectie authentiek
stoomtrammaterieel was gevormd en bestond nu uit vier authentieke stoomlocomotieven, zes
stoomtramrijtuigen en drie tramgoederenwagens.
Naast de verwerving van Nederlands stoomtrammaterieel werden er drie stoomlocomotieven,
afkomstig van industriebedrijven en lokaalspoormaterieel uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland
aangeschaft om alle belangstellenden te kunnen vervoeren. Voldoende Nederlands historisch
materieel was namelijk niet voorhanden. Twee stoomlocomotieven en de Oostenrijkse rijtuigen zijn
qua uiterlijk zoveel mogelijk aangepast zodat ze passend zijn binnen de publiekspresentatie, de derde
stoomlocomotief ondergaat momenteel een restauratie. De Duitse en Zwitserse rijtuigen zijn
inmiddels weer uit de collectie verdwenen.
In de eerste jaren van het bestaan van de Museumstoomtram was de aandacht vrijwel uitsluitend
gericht op het verzamelen van rollend materieel. Gaandeweg groeide ook de aandacht voor het
verzamelen van historische infrastructuur. Het buiten dienst stellen van de klassieke beveiliging en
het seinhuis op het station van Kesteren in 1983 maakte het mogelijk om dit seinhuis in de collectie
van het museum op te nemen. Plank voor plank werd het gebouw, inclusief bedieningstoestel en
overige inventaris, gedemonteerd. Vanaf 1985 werd het op het Hoornse emplacement weer
opgebouwd en gerestaureerd. Her en der in het land was het mogelijk om klassieke seinen en
bijbehorende elementen te verwerven en zo ontstond er een collectie Seinwezen. Vervolgens
werden deze stukken op het emplacement in Hoorn opgesteld en in werkende staat gebracht. Het
toestel in het seinhuis werd weer in gebruik genomen om via handels en trekdraden wissels en
historische seinen te kunnen bedienen. In 1988 zijn de historische stationsgebouwen van Twisk en
Opperdoes door de Museumstoomtram van NS overgenomen.
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Het aspect van een toeristische stoomtramdienst tussen Hoorn en Medemblik met oud materieel
prevaleerde enigszins boven het museale aspect. Dit gegeven zorgde er mede voor dat er een
verschil in beleidsopvattingen tussen de medewerkers en de toenmalige directie ontstond. In 1993
vond een directiewisseling plaats en vanaf dat moment werd verder gewerkt aan de collectie van de
Museumstoomtram. In plaats van een toeristische stoomtramdienst met nostalgisch materieel werd
een meer museaal beleid gevoerd. Er werd actief gezocht naar collectiestukken om de al aanwezige
collectie uit te breiden en te versterken om zodoende het verhaal over de Nederlandse
stoomtramgeschiedenis beter tot zijn recht te laten komen. De al eerder verworven stations van
Twisk en Opperdoes werden vanaf 1996 gerestaureerd. In 1997 kon het stationsgebouw van
Wognum-Nibbixwoud worden gekocht van particulieren en ook dit station is in oude luister hersteld.
Ook de terreinen rondom de stations en de spoorlijn werden op historische wijze ingericht. Zo
herrees bij de stations het vrijstaande retirade gebouwtje (toiletten) en werden zijsporen, een
losweg en verhoogde goederenlaadperrons gereconstrueerd. Om de wachtkamers, stationskantoren
en goederenloodsen historisch verantwoord te kunnen inrichten is toen een begin gemaakt met het
verzamelen van diverse objecten als historische bureaus, telefoontoestellen, kantoorinventaris,
kolenkachels, stukgoederen enz. Diverse objecten uit de collectie seinwezen werden eveneens
gebruikt om de stations en stationsgebieden historisch verantwoord in te richten.
In diezelfde periode zijn in tuinen en weilanden in heel Nederland restanten van stoomtramrijtuigen
en goederenwagens “teruggevonden”. Zij het meestal in deplorabele staat en in gebruik als
noodwoning of schuurtje. De berging van deze objecten was geen eenvoudige opgaaf en er moesten
de meest onwaarschijnlijke capriolen uitgehaald worden. Rijtuigen zijn met behulp van een grote
kraan over huizen heen getild alvorens ze op een vrachtwagen naar Hoorn getransporteerd konden
worden. In veel gevallen waren rijtuigen en wagens weggezakt in de grond en moesten ze worden
uitgegraven. Er zijn zelfs genietroepen van het leger en een ponton aan te pas gekomen om een
goederenwagen in Waterland te bergen. Tussen 1993 en 2006 groeide de collectie
stoomtrammaterieel op deze wijze uit tot de huidige omvang. Ook werden enkele locomotieven en
rijtuigen grondig gerestaureerd. Enkele hoogtepunten op het gebied van de collectie rollend
materieel waren de restauratie van stoomtramlocomotief LTM 26 en de aankoop en aansluitend de
volledige restauratie van de vierkante stoomtramlocomotief HTM 8 “Ooievaar”.
De presentatie werd in een meer thematische museale vorm gegoten waarbij het jaar 1926 een
leidraad ging vormen. Rond dat jaar bereikte de stoomtram in Nederland zijn hoogtepunt en de
presentatie was, en is er nog steeds, op gericht om de bezoekers van de Museumstoomtram een
compleet beeld te geven van een stoomtrambedrijf in die hoogtijdagen. In 1998 werd een
belangrijke mijlpaal bereikt; de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik verwierf de status van
Geregistreerd Museum.
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Stoomtramrijtuig AB 6 wordt in 1994 teruggevonden in Epe. Het rijtuig moet met een zware kraan over een huis
getild worden om het te kunnen bergen.

Tussen 1998 en 2000 is het Stoomtram Documentatie Project uitgevoerd. Dit project had als doel
meer kennis te verwerven in het functioneren van interlokale Nederlandse stoomtrambedrijven en
hun betekenis voor de ontwikkeling van het platteland. De nadruk lag op het verkrijgen van inzicht
over het dagelijks leven rondom deze bedrijven. Dankzij dit project is veel kennis en bijbehorende
historische documentatie vergaard over de maatschappelijke, sociaal-economische en culturele
betekenis van de stoomtram in Nederland. Deze kennis en documentatie is vervolgens gebruikt bij de
verdere uitbouw van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Belangrijke bron van
kennisvergaring was de “Oral History” methode; het voeren van vraaggesprekken met getuigen uit
de periode van de stoomtramgeschiedenis en daarbij aanvullend archiefonderzoek te verrichten. Op
de bovenverdieping van de werkplaats werd een werkruimte en een depotruimte ingericht. In het
depot kon de verzamelde documentatie op verantwoorde wijze worden opgeslagen. Deze gang van
zaken is voor veel particuliere verzamelaars een stimulans geweest om (delen van) hun
documentaire collecties in beheer of in bruikleen over te dragen. De collectie documentatie groeide
uit tot een gedegen verzameling en vormt inmiddels de solide basis voor het kenniscentrum over de
Nederlandse stoomtramgeschiedenis.
De lokaalspoorlijn tussen Hoorn en Medemblik en het grotere stationsgebouw van Medemblik
werden in 2000 van de NS overgenomen waarna in 2007 met de restauratie van het station
Medemblik werd begonnen. In 2012 zijn een aantal belangrijke objecten uit de deelcollectie rollend
materieel welke reeds langer in permanente bruikleen waren in eigendom van de
Museumstoomtram gekomen. De collectie groeit nog steeds, zij het niet explosief zoals in het
verleden maar op geleidelijke basis. In de volgende paragrafen wordt uitgebreid beschreven hoe het
museum hiermee omgaat.
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2.1.2 Collectieomvang en indeling in deelcollecties
De collectie van de Museumstoomtram is in het verleden thematisch onderverdeeld in een zestal
deelcollecties. Tijdens de korte inventarisatie van de collectie, welke plaats vond in het kader van dit
collectieplan, zijn nogal wat objecten aangetroffen die eigenlijk in geen van de bestaande
deelcollecties konden worden ondergebracht. Daarom is aan de bestaande zes deelcollecties een
zevende deelcollectie toegevoegd die te boek staat als de presentatiecollectie. De huidige indeling in
deelcollecties ziet er dan ook als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rollend materieel (83 objecten)
Weg en Werken (8 objecten)
Seinwezen (ca. 80 objecten)
Stukgoed en bagage (ca. 1000 objecten)
Documentatie (ca. 1000 objecten)
Overige (ca. 700 objecten)
Presentatiecollectie (ca. 1000 objecten)

Rollend materieel
De deelcollectie rollend materieel is een van de belangrijkste collecties van de Museumstoomtram
en bevat alle railvoertuigen. Naast stoomlocomotieven zijn dit motorvoertuigen, personenrijtuigen,
postbagagewagens en goederenwagens. Deze deelcollectie bestaat grotendeels uit historisch
Nederlandse railvoertuigen, voornamelijk authentiek Nederlands stoomtram- en
lokaalspoormaterieel. Enkele locomotieven en rijtuigen zijn van buitenlandse oorsprong en hebben
voor de Nederlandse railhistorie geen enkele rol gespeeld. Deze objecten kunnen gezien worden als
exploitatievoertuigen en zijn qua uitstraling aangepast zodat ze binnen de rijdende presentatie van
het museum passen. De voertuigen die het museum gebruikt voor het onderhoud aan de
lokaalspoorweg en andere facilitaire doeleinden vallen buiten de publiekspresentatie en worden niet
tot de museale collectie gerekend.
Van de negen stoomlocomotieven die het museum bezit zijn er vijf die oorspronkelijk bij
stoomtrambedrijven dienst hebben gedaan. Het zijn belangrijke representanten voor de geschiedenis
van de Nederlandse stoomtram. Topstukken zijn de beide vierkante stoomtramlocomotieven 8 en 18
van vierkant model, de uitdrukking “stoof” was één van de vele bijnamen voor dit soort
locomotieven. Beide machines vertegenwoordigen de honderden vierkante tramlocomotieven die
men destijds voor veel Nederlandse stoomtrams kon aantreffen. Het absolute pronkstuk in de
collectie is stoomlocomotief 7742 “Bello” die als lokaaltreinlocomotief werd gebouwd in 1914. De
machine verwierf grote bekendheid tussen 1932 en 1955 op de beroemde stoomtramlijn tussen
Alkmaar en Bergen aan Zee. Stoomtramlocomotief 26 is de vertegenwoordiger van de laatst
gebouwde moderne stoomtramlocomotieven. Stoomlocomotief 23 werd oorspronkelijk gebouwd als
industrielocomotief en rangeerde in Duitsland. In 1928 werd de loc aan de WSM verkocht en ingezet
voor de steeds zwaarder wordende goederentrams in het Westland.
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De stoomlocomotieven 5 en 30 waren oorspronkelijk in dienst bij Nederlandse industriebedrijven als
rangeerlocomotief en hebben nooit bij een stoomtrambedrijf gereden. Het zijn echter wel
belangrijke representanten van de geschiedenis van het Nederlandse industriespoor. Qua vorm en
uiterlijk passen beide machines goed bij de overige objecten uit de deelcollectie rollend materieel.
De stoomlocomotieven 16 en 6513 zijn afkomstig van Duitse industriebedrijven en hebben uit
historisch oogpunt niets met de Nederlandse stoomtramgeschiedenis van doen. Stoomlocomotief
6513 werd in 1887 gebouwd voor een industriebedrijf te Duitsland waar ze tot 1973 rangeerdiensten
verrichtte. In Duitsland droeg de loc de naam “Neuhoffnungshütte II”. De machine is echter identiek
aan de locomotieven die de Staatsspoorwegen en later de Nederlandsche Spoorwegen als serie NS
6501-6512 gebruikten voor rangeerwerkzaamheden en diensten op de stoomtramlijnen GoudaSchoonhoven en Ede-Wageningen alsmede het tramnet van de NTM in Friesland. Een achttal
locomotieven was speciaal voor deze tramdiensten uitgerust met een middenbuffer en
tramkoppeling en was voorzien van een vacuümrem. De locomotief 6513 wordt op dit moment in
eigen werkplaats gerestaureerd. Bij dit proces wordt nauwgezet het oorspronkelijke ontwerp van de
Nederlandse locomotiefserie gevolgd. Na afronding van de restauratie vormt de loc dan ook een zeer
nauwkeurige reconstructie van de oorspronkelijke NS locomotieven uit bovengenoemde serie en is in
die zin een waardevolle aanvulling op de collectie.
Naast de stoomlocomotieven is ook een stoomhijskraan in de deelcollectie rollend materieel
ondergebracht. Deze kraan kan zich zelfstandig over het spoor voortbewegen en is gebouwd voor
een scheepswerf. Het object heeft geen relatie tot de Nederlandse stoomtramgeschiedenis.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de stoomlocomotieven en de stoomhijskraan in de
collectie van de Museumstoomtram.
Stoomlocomotief 8 “Ooievaar”
Stoomlocomotief 18 “Leeghwater”
Stoomlocomotief 23 “H.J.H. Modderman”
Stoomlocomotief 26 “ir. P.H. Bosboom”
Stoomlocomotief 6513
Stoomlocomotief 7742 “Bello”
Stoomlocomotief 5 “Enkhuizen”
Stoomlocomotief 16 “Medemblik”
Stoomlocomotief 30 “Hoorn”
Stoomhijskraan 39 “Schelde”

Haagsche Tramweg-Maatschappij
Gooische Stoomtram
Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij
Limburgsche Tramweg-Maatschappij
Nederlandsche Spoorwegen
Nederlandsche Spoorwegen
Nederlandsche Stikstof-Maatschappij Sluiskil
Georgsmarienhütten Eisenbahn Duitsland
Gemeentelijke Gasfabriek Rotterdam
Scheepswerf De Schelde Vlissingen
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Het museum heeft acht motorvoertuigen waarvan twee originele motortramrijtuigen en één
diesellocomotief. Deze drie voertuigen representeren een belangrijke ontwikkeling in de
Nederlandse stoomtramgeschiedenis; namelijk de modernisering van het personenvervoer bij de
stoomtrambedrijven in Nederland. Naast de tramvoertuigen bevindt zich in de collectie een
motorlorrie welke jarenlang voor baaninspectie en kleine baanwerkzaamheden is gebruikt op de
lokaalspoorlijn tussen Hoorn en Medemblik. De overige vier voertuigen zijn locomotieven die
gebruikt worden voor rangeerwerkzaamheden. De diesellocomotieven 271 en 288 behoren tot een
serie rangeerlocs die vroeger in geheel Nederland gereden hebben. Dit locomotieftype reed ook
goederenkonvooien op voormalige stoomtramlijnen. De locomotieven 35 en 47 zijn afkomstig van
industriebedrijven uit Duitsland en Nederland en hebben nooit bij een Nederlands
(stoom)trambedrijf gereden.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de motorvoertuigen in de collectie van de
Museumstoomtram.
Motorrijtuig 14
Motorrijtuig 40
Diesellocomotief 101
Motorlorrie 78
Diesellocomotief 271
Diesellocomotief 288
Diesellocomotief 35 “Griezel”
Diesellocomotief 47 “Pluisje”

Gooische Tramweg-Maatschappij
Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij
Nederlandsche Tramweg-Maatschappij
Nederlandse Spoorwegen
Nederlandsche Spoorwegen
Nederlandsche Spoorwegen
Duitse industriebedrijven
Gasfabriek Den Haag
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Tot de deelcollectie rollend materieel behoren in totaal dertig personenrijtuigen waarvan zeventien
historische stoomtramrijtuigen en één lokaalspoorrijtuig van Nederlandse oorsprong. De
stoomtramrijtuigen zijn afkomstig van verschillende Nederlandse stoomtrambedrijven uit bijna alle
windstreken van het land. Het lokaalspoorrijtuig is oorspronkelijk gebouwd voor het
werkliedenvervoer t.b.v. de Staatsmijnen. Later is dit rijtuig bij de NS in dienst gekomen en ingezet
op lokaalspoorlijnen. Het merendeel van de tramrijtuigen is in Nederland gebouwd, zo tussen 1898
en 1922. Diverse rijtuigtypes van uiteenlopende fabrikanten (Metallurgique, Allan, Beijnes, Wumag)
zijn vertegenwoordigd met elk hun eigen specifieke kenmerken. Ook de relatief snelle ontwikkeling
in rijtuigbouw kan met de verschillende objecten prima worden weergegeven. Alle rijtuigen zijn uit
hout vervaardigd en vaak afgewerkt met teakhouten schroten en decoratief schilderwerk. De meeste
rijtuigen kennen een indeling in een eerste en tweede klasse en vertellen daarmee ook het verhaal
over de rangen en standen maatschappij in de Nederlandse geschiedenis.
Naast het Nederlands trammaterieel kent deze deelcollectie tien lokaalspoorrijtuigen die afkomstig
zijn uit Oostenrijk. Ze vertonen qua vorm enige gelijkenis met de oorspronkelijke Nederlandse
lokaalspoorrijtuigen die vroeger in Noord Holland op een aantal tramlijnen gereden hebben. Ook
twee Belgische stoomtramrijtuigen behoren tot de collectie. Deze buitenlandse objecten hebben
geen van alle een relatie tot de Nederlandse stoomtramgeschiedenis.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de personenrijtuigen in de collectie van de
Museumstoomtram.
Stoomtramrijtuig AB 6
Stoomtramrijtuig AB 8
Stoomtramrijtuig 21
Stoomtramrijtuig 22
Stoomtramrijtuig 24
Stoomtramrijtuig BC 27
Stoomtramrijtuig 34
Stoomtramrijtuig BC 87
Stoomtramrijtuig C 205
Stoomtramrijtuig AB 334
Stoomtramrijtuig AB 341
Stoomtramrijtuig AB 370
Stoomtramrijtuig AB 395
Stoomtramrijtuig BC 423
Stoomtramrijtuig BC 425
Stoomtramrijtuig 1502
Stoomtramrijtuig 1504
Lokaalspoorrijtuig C 290
10 lokaalspoorrijtuigen (SHM 51-60)
Stoomtramrijtuig B 19
Stoomtramrijtuig B 20

Stoomtramweg-Maatschappij Zutphen-Emmerik
Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg-Maatschappij
Gooische Tramweg-Maatschappij
Gooische Stoomtram
Stoomtram-Maatschappij Breskens-Maldeghem
Stoomtramweg-Maatschappij Oostelijk-Groningen
Ooster Stoomtramweg-Maatschappij
Nederlandsche Tramweg-Maatschappij
Nederlandsche Tramweg-Maatschappij
Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij
Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij
Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij
Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij
Nederlandsche Spoorwegen
Nederlandsche Spoorwegen
Limburgsche Tramweg-Maatschappij
Limburgsche Tramweg-Maatschappij
Nederlandsche Spoorwegen
Österreichische Bundesbahn
Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen België
Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen België
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Naast het vervoer van reizigers kenden de stoomtrambedrijven vaak een intensief goederenvervoer,
meestal was dit een belangrijke levensader voor de maatschappijen. De deelcollectie rollend
materieel bevat drieëntwintig tramgoederenwagens van Nederlandse trambedrijven welke gebruikt
zijn voor het vervoer van stukgoederen, zuivelproducten, melkbussen, vee enz. Daarnaast zijn er vier
postbagagewagens waarin een werkend postvervoer plaatsvond. Een aantal
spoorweggoederenwagens maakt de collectie compleet aangezien dit soort wagens met tussenkomst
van een koppelwagen meegezonden werd in de goederentrams. Een platte tramgoederenwagen is
afkomstig uit België en past qua vormgeving prima bij het historische Nederlandse materieel. Deze
wagen heeft echter geen relatie tot de Nederlandse stoomtramgeschiedenis.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de goederenwagens in de collectie. Koppelwagen K 16
en zandwagen 172384 zijn in permanente bruikleen van het Spoorwegmuseum.
Personeelswagen P 1
Gesloten goederenwagen E 3
Postbagagewagen D 3
Postbagagewagen D 5
Postbagagewagen LD 5
Postbagagewagen D 6
Personeelswagen P 8
Koppelwagen K 9
Koppelwagen K 10
Gesloten goederenwagen EE 12
Koppelwagen K 16
Gesloten goederenwagen E 21
Gesloten goederenwagen 21
Open bakwagen 38
Gesloten veewagen F 57
Gesloten goederenwagen D 59
Gesloten veewagen F 63
Gesloten goederenwagen E 67
Gesloten goederenwagen E 75
Gesloten goederenwagen 85
Gesloten veewagen F 88
Gesloten goederenwagen E 102
Gesloten goederenwagen E 128
Gesloten goederenwagen E 134
Gesloten goederenwagen E 167
Gesloten goederenwagen 208
Gesloten goederenwagen Dt 406
Platte goederenwagen 157
Gesloten goederenwagen 579
Gesloten goederenwagen 71
Gesloten goederenwagen 24676
Rongenwagen 87802
Zandwagen 172384
Zandwagen 172443
Zandwagen 172473

Nederlandsche Tramweg-Maatschappij
Nederlandsche Tramweg-Maatschappij
Stoomtram-Maatschappij Breskens-Maldeghem
Stoomtram-Maatschappij Breskens-Maldeghem
Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij
Nederlandsche Tramweg-Maatschappij
Nederlandsche Tramweg-Maatschappij
Nederlandsche Tramweg-Maatschappij
Nederlandsche Tramweg-Maatschappij
Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij
Nederlandsche Tramweg-Maatschappij
Nederlandsche Tramweg-Maatschappij
Tweede Noord-Hollandsche Tramweg-Maatschappij
Tweede Noord-Hollandsche Tramweg-Maatschappij
Nederlandsche Tramweg-Maatschappij
Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg-Maatschappij
Nederlandsche Tramweg-Maatschappij
Nederlandsche Tramweg-Maatschappij
Nederlandsche Tramweg-Maatschappij
Eerste Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij
Nederlandsche Tramweg-Maatschappij
Stoomtramweg-Maatschappij Oostelijk-Groningen
Nederlandsche Tramweg-Maatschappij
Nederlandsche Tramweg-Maatschappij
Nederlandsche Tramweg-Maatschappij
Maas-Buurtspoorweg
Nederlandsche Spoorwegen
Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen België
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij
Nederlandsche Spoorwegen
Nederlandsche Spoorwegen
Nederlandsche Spoorwegen
Nederlandsche Spoorwegen
Nederlandsche Spoorwegen
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Weg en Werken
Deze deelcollectie is eveneens van groot belang voor de Museumstoomtram en kent acht objecten
die relatief groot zijn. Allereerst betreft het de lokaalspoorweg tussen de steden Hoorn en
Medemblik. De ruim twintig kilometer lange spoorlijn heeft een spoorwijdte van 1435 millimeter en
volgt nog steeds de oorspronkelijke route zoals deze in 1887 is aangelegd. De lokaalspoorlijn slingert
zich als het ware, met een aantal scherpe bogen, door het landschap om op die manier zoveel
mogelijk dorpen aan te doen. De bouw van de beweegbare stalen spoorbrug over het bovenhoofd
van de Overlekersluis in Medemblik werd in 1930 voltooid en deze brug maakt sindsdien deel uit van
de lokaalspoorlijn. De brug wordt voor een groot deel mechanisch bediend, vergrendeld en met
seinen beveiligd. Oorspronkelijk stonden langs de lokaalspoorlijn acht stationsgebouwen en twee
wachterswoningen met halte. Het stationsgebouw van Midwoud-Oostwoud en de wachterswoning
te Westerblokker zijn gesloopt. De overige gebouwen zijn nog aanwezig, ze zijn deels in eigendom
van particulieren en hebben een woonfunctie.
De stationsgebouwen Wognum-Nibbixwoud, Twisk, Opperdoes en Medemblik behoren tot de
collectie van de Museumstoomtram en zijn alle gerestaureerd. Stationskantoren, wachtkamers en
goederenloodsen zijn bij alle gebouwen in oude luister hersteld en zijn onderdeel van de actieve
publiekspresentatie. Ook de stationsomgevingen en emplacementen zijn in oude stijl teruggebracht
en ingericht met perrons, retiradegebouwtjes, zijsporen en verhoogde los- en laadplaatsen voor
goederen en vee. Objecten uit de deelcollecties seinwezen, stukgoed en bagage en de
presentatiecollectie worden in en rondom de stations gepresenteerd en zorgen voor een authentieke
en veelal ook functionele inrichting en aankleding. Tussen Twisk en Opperdoes is de bovengrondse
telegraafverbinding gereconstrueerd als kenmerkend onderdeel van de spoorlijn.
Het houten seinhuis in Hoorn komt oorspronkelijk uit Kesteren en is gebouwd in 1897. Het is na
buitendienststelling van de klassieke beveiliging gedemonteerd en op het Hoornse emplacement
weer opgebouwd.
In Zwaag ligt als toegang naar de loods aldaar een klassiek tramemplacement bestaande uit
spoorrails en wissels afkomstig van de Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij. De materialen
zijn zichtbaar lichter uitgevoerd dan de huidige gangbare materialen die ook op de rest van de
spoorlijn gebruikt worden. De rails is, in plaats van geschroefd, met spoorspijkers vastgespijkerd op
de houten dwarsliggers. Het merendeel van de zijsporen onderweg is eveneens op deze manier met
vergelijkbare lichte materialen gereconstrueerd.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de objecten uit de deelcollectie Weg en Werken.
Lokaalspoorweg Hoorn Medemblik
Spoorbrug over de Overlekersluis te Medemblik
Tramemplacement van de WSM bestaande uit spoor en wissels van een licht profiel
Seinhuis te Hoorn
Stationsgebouw te Wognum-Nibbixwoud
Stationsgebouw te Twisk
Stationsgebouw te Opperdoes
Stationsgebouw te Medemblik
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Seinwezen
In deze deelcollectie zijn alle objecten ondergebracht die verband houden met het historische
seinwezen. De collectie kent uiteenlopende soorten armseinen en seinlantarens, klokseinen en
slagwerken met een bel, borden, vlaggen, telefoontoestellen enz. voor trein- en rangeerbewegingen.
Om de seinen te laten functioneren zijn bedieningstoestellen met handels in de collectie aanwezig;
vaak geschiedt de bediening langs mechanische weg via trekdraden. De toestellen waren vaak ook
ingericht om overwegbomen en wissels te bedienen. In veel gevallen zijn bedieningstoestellen
ingericht als bloktoestel en zijn de handels gekoppeld met een zogenoemde blokkast en linealenkast.
Tegenstrijdige handelingen in de beveiliging kunnen op deze manier worden voorkomen. Een deel
van de objecten is momenteel opgeslagen, veel wordt echter permanent getoond in de vaste
presentatie.
Op het emplacement van Hoorn vinden we de meeste objecten uit deze deelcollectie. Het meest
imposante object is het bedieningstoestel HIJSM model 1908 dat gebouwd werd in 1913. Het wordt
in volledig dienstvaardige toestand gepresenteerd in het seinhuis te Hoorn. Dit seinhuis is tevens de
authentieke locatie voor dit object. Wel is het zo dat er van oorsprong een ander toestel in het
seinhuis stond opgesteld. Met het bedieningstoestel worden armseinen, rangeerlantarens, wissels,
overwegbomen en een kloksein bediend die over het gehele emplacement staan opgesteld. Dit alles
bij elkaar noemen we een klassiek seinstelsel. In de ruimte onder het seinhuis, de zogenoemde
schijvenkelder, worden enkele bedieningstoestellen en andere kleine objecten statisch
tentoongesteld.
In het stationskantoor te Wognum staat een kleiner bedieningstoestel opgesteld voor het bedienen
van de afstandsseinen en de wissels. Met een aparte inductorslinger kan het kloksein op het perron
bediend worden. Tevens komt er in een bepaalde stand van de handels een sleutel vrij in het toestel.
Met deze sleutel kan een laag handeltoestel op het perron worden ontsloten voor het bedienen van
de grendels op de wissels van het zijspoor. Via een gereconstrueerde bovengrondse telefoonleiding
kan vanaf drie punten op het emplacement contact gezocht worden met het stationskantoor door
middel van bloktelefoons. Een windwerk met twee slingers staat op de kop van het perron opgesteld
en is momenteel nog niet in gebruik. Het staat daar opgesteld om in de toekomst nog aan te brengen
overwegbomen op de nabijgelegen overweg te kunnen bedienen.
In Twisk zijn in het stationskantoor een telegraaftoestel, een eenvoudige blokkast en een telefoon
met inductorslinger aan te treffen. Buiten op het perron staat een kloksein en aan de gevel van het
stationsgebouw hangt een perronslagwerk. Al deze seintoestellen zijn aangesloten op de
telegraafverbinding tussen Twisk en Opperdoes en bevinden zich in functionele staat. Op deze
manier kan er gedemonstreerd worden hoe de communicatie omtrent het treinverkeer tussen twee
stations in zijn werk ging. Vanuit de blokkast kan een sleutel worden vrijgegeven om het
stopontspoorblok en het wisselslot van het zijspoor te kunnen bedienen. Dit vrijgeven geschiedt
overigens vanuit Opperdoes.
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In Opperdoes vinden we een blokkast, een telefoon met inductorslinger en een telegraaftoestel,
allemaal aangesloten op de telegraafverbinding. Ook hier een kloksein op het perron dat de komst
van treinen uit de richting van Twisk aankondigt. Buiten op het perron ter hoogte van het
stationskantoor staat een handeltoestel, een zogenoemde Alkmaarsche handelinrichting, welke nog
niet is aangesloten. In de toekomst kunnen hier afstandsseinen mee bediend worden.

Het telegraaftoestel zoals het staat opgesteld in het station van Twisk.

De brug over de Overlekersluis in Medemblik is ook op de klassieke manier beveiligd. Door middel
van twee lage handeltoestellen kan de brug vergrendeld worden tegen het openen. Afsluitlantarens
voor het treinverkeer zijn in dit systeem opgenomen en corresponderen met de geopende of
gesloten stand van de brug. Tot de opheffing van het personenvervoer in 1936 stonden er seinen in
plaats van afsluitlantarens. De brug is de authentieke locatie voor beide toestellen. Voor het
binnenrijden van station Medemblik staat een afstandssein, wat nog niet in werkende staat is
opgenomen in de presentatie. In het stationskantoor van Medemblik is ook een telefoon met
inductorslinger aanwezig, echter niet in functionele conditie.
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Stukgoed en bagage
Om in de presentatie van het museum een correct beeld te geven van het vaak omvangrijke
goederenvervoer bij de Nederlandse stoomtrambedrijven is deze deelcollectie van belang. Opvallend
binnen deze deelcollectie is dat er in veel gevallen sprake is van een grote hoeveelheid aan duplicaat
objecten. Is dat in andere museale collecties vaak niet wenselijk en wordt het beste object
geselecteerd, voor de Museumstoomtram is het voor specifiek deze deelcollectie haast een pré.
Goederen werden vaak in grote partijen vervoerd en dat is het beeld dat we als museum in onze
presentatie dan ook voor ogen hebben. Naast de goederen zijn ook historische koffers in ruime
getale aanwezig. Opmerkelijke verschijning is de collectie kisten, kratten, flessen en andere
historische verpakkingsmaterialen van de Hoornse wijnkoper en distilleerderij Schermer. Bij de
ontruiming van hun oude bedrijfspand in 1997 konden deze zaken in onze collectie worden
opgenomen.
Ondermeer de volgende soorten stukgoederen en bagage zijn in de collectie aanwezig en aan te
treffen op de verschillende stations en in de goederenwagens:
Houten kisten
Melkbussen
Rieten manden
Blikken voor olie en conserven
Hutkoffers

Mandflessen
Jute zakken
Houten vaten
Handbagage (reiskoffers)
Verscheidene losse objecten als stukgoed
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Documentatie
In het Stoomtram Documentatie Centrum (SDC), gevestigd op de bovenverdieping van de werkplaats
in Hoorn, is een grote collectie documentatie aanwezig over de geschiedenis van de stoomtram in
Nederland, het railvervoer op het Nederlandse platteland en de omgeving waarin deze functioneerde
tussen 1879 en 1966. Een deel van de documentatie is authentiek en in de meeste gevallen
afkomstig van de vroegere tramwegbedrijven. Deze originele stukken behoren tot de deelcollectie
documentatie. De documentaire collectie heeft een sterk ondersteunende rol binnen de
Museumstoomtram. De gehele documentaire collectie staat ten dienste voor verschillende soorten
onderzoek. Of het nu gaat om details van een nog te restaureren object uit één van de andere
deelcollecties of een historisch proces ten behoeve van de publiekspresentatie.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de diverse soorten aanwezige originele documenten in
de deelcollectie documentatie. Ook de opnames van de vraaggesprekken met getuigen van de
stoomtramgeschiedenis worden tot de collectie gerekend.
Aandelen en obligaties
Statuten
Jaarverslagen
Correspondentie
Boekhouding
Tariefoverzichten
Reglementen
Overzichten rollend materieel en infrastructuur
Bouwbestekken
Topografische kaarten
Historische foto’s
Historische uitgaven (periodieken)
Films en geluidsdocumenten

Concessies
Gedenkschriften
Reclame-uitingen
Dienstregelingen
Plaatsbewijzen
Administratie
Bescheiden van trampersoneel ed.
Onderhoudsgegevens
Technische tekeningen
Kadastrale tekeningen
(glasplaat) negatieven en dia’s
Vraaggesprekken (opnames)
Historische boeken
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Overige
Voor objecten die niet kunnen worden ingedeeld in één van de bovenstaande deelcollecties zijn nog
geen specifieke andere deelcollecties gedefinieerd. In eerste instantie lijkt dat ook niet wenselijk
gezien de diversiteit van de objecten. Kenmerk van deze deelcollectie is dat de betreffende objecten
een zeer bescheiden rol spelen in de actieve publiekspresentatie. De verschillende objecten zijn
evenwel zeer goed in staat om het verhaal dat de Museumstoomtram wil vertellen aan haar
bezoekers te ondersteunen en versterken.
Een overzicht van de diverse soorten objecten biedt onderstaande tabel.
Historische gereedschappen o.a. voor het
onderhoud aan de baan en het materieel
Historische uniformen, petten, knopen en
emblemen van het tramwegpersoneel
Wielendraaibank uit de GTW werkplaats
Holle Klien-Lindner as van een Gelderse
tramlocomotief
Vaandel van de Tramwegvakbond

Gereedschappen en toebehoren van rollend
materieel, zoals oliekannen, briketten en appendages
Gegoten messing platen met nummers, namen en
fabrieksgegevens, afkomstig van locomotieven
Opengewerkte originele ketel van stoomloc GS 18
Draaistel van een eerste generatie Beijnes
stoomtramrijtuig
Gebruiksvoorwerpen van het tramwegpersoneel
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Presentatiecollectie
Objecten die geen directe relatie hebben met de stoomtramgeschiedenis enerzijds of één van de
deelcollecties anderzijds, worden tot de presentatiecollectie gerekend. Het betreft met name
objecten die gebruikt worden om belangrijke collectiestukken beter tot hun recht te laten komen in
de publiekspresentatie. Veelal zijn het meer algemene historische gebruiksvoorwerpen. Deze
objecten kunnen in sommige gevallen gezien worden als decorstukken of rekwisieten en hebben een
sterk ondersteunend karakter. Zo zijn de kantoren, goederenloodsen en wachtkamers van vrijwel alle
stationsgebouwen in oude stijl ingericht. Een ouderwets bureau met een bakelieten telefoon,
klassieke kantoorinventaris, kolenkachels en een portret van H.M. Koningin Wilhelmina zijn zaken die
in elk station aanwezig zijn. In de wachtkamers hangen nostalgische reclameaffiches en ook hier
ontbreken kachel en kolenkit niet. In de goederenloodsen treffen we plakbriefjeskasten,
basculeweegschalen en andere bescheiden voor de afhandeling van de administratie voor het
goederenvervoer. Perronsteekwagens, handkarren en bakfietsen worden in de presentatie gebruikt
om de processen rond het goederenvervoer te demonstreren. De gerestaureerde postbagagewagen
NTM D 6 is volledig ingericht met een inventaris die de conducteurs der brievenmalen vroeger
gebruikten tijdens het werkende postvervoer, waaronder klassieke postzakken. Op de stations van
Twisk en Medemblik vinden we historische brievenbussen.

De inrichting van het kantoor van de stationschef te Opperdoes.
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2.1.3 Collectieprofiel………de “ideale” collectie
De collectie van de Museumstoomtram is één van de grootste en belangrijkste in de
spoorweggeschiedenis in Nederland. Dit komt ook naar voren in de cultuurhistorische
waardebepaling van de collectie in de volgende paragraaf. De verschillende deelcollecties
presenteren in samenhang met elkaar een prachtig en uitgebreid beeld van de geschiedenis van de
stoomtram in Nederland en de lokaalspoorweg Hoorn-Medemblik. Het vertellen van dit “verhaal” is
één van de sterke punten van de collectie. Daarnaast spreekt de geografische herkomst, geheel
Nederland, van de diverse afzonderlijke objecten zeer tot de verbeelding van de bezoekers. Vele
objecten zijn uniek en zeldzaam, de doublures die de collectie kent zijn vaak bewust ontstaan en
vormen dan ook waardevolle ensembles. De stationsgebouwen in de collectie, met uitzondering van
station Medemblik, zijn bijvoorbeeld bouwtechnisch vrijwel identiek. Zij vormen echter tezamen met
de lokaalspoorweg een buitengewoon waardevol ensemble als enige compleet bewaarde
lokaalspoorweg in Nederland. De interieurs hebben overigens hun eigen specifieke kenmerken in
met name het kleurenschema. Hetzelfde geldt voor een aantal stoomtramrijtuigen, met de
doublures kunnen authentieke tramstellen samengesteld worden die van groot cultuurhistorisch
belang zijn. Ook de deelcollectie stukgoed en bagage kent bewuste doublures.
Doordat het toeval bepalend is geweest bij de collectievorming, geeft de collectie dus niet in alle
opzichten een representatief beeld van de geschiedenis van de stoomtram in Nederland en de
lokaalspoorweg Hoorn-Medemblik. Vooral de eerste periode van voor 1900 is slecht
vertegenwoordigd. Uit die periode is vrijwel geen stoomtrammaterieel in de collectie van het
museum te vinden. De lokaalspoorweg en de stationsgebouwen stammen weliswaar uit 1887 maar
zijn gerestaureerd in de toestand van rond 1926. Er zijn een aantal mogelijkheden om deze hiaten te
kunnen vullen, bijvoorbeeld door toekomstige verwerving van objecten uit de periode van voor 1900.
Mocht de mogelijkheid zich voordoen om één van de stationsgebouwen die nu in particulier bezit zijn
te verwerven dan kan het gebouw gerestaureerd worden in de toestand van 1887 compleet met
petroleumverlichting in het interieur en op het perron.
Een andere mogelijkheid is de bouw van replica’s van zowel voertuigen, gebouwen en objecten.
Bijkomende eisen hierbij zijn dat het object een grote bijdrage kan leveren aan de presentatie. Dat
het object, indien het een origineel stuk was geweest als A-object in het Nationaal Register Mobiel
Erfgoed of erkend monument door een overheid zou zijn gewaardeerd, waardoor het objectieve
belang gemotiveerd kan worden. Dat de reconstructie zo historisch nauwkeurig mogelijk plaatsvindt
en dat de uitvoering van het project extern kan worden gefinancierd en uitgevoerd zonder de andere
activiteiten van het museum te belasten.
Het is overigens aan te bevelen om prioriteit te geven aan de verwerving en restauratie van originele
objecten alvorens de vervaardiging van replica’s ter hand te nemen.

24

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de belangrijkste replica’s die de collectie van de
Museumstoomtram verder compleet kunnen maken:


Een eerste generatie Beijnes stoomtramrijtuig; een vier-assig personenrijtuig zoals dat
gebruikt werd bij de opening van de eerste stoomtrambedrijven in Nederland. Dit kan zowel
de gesloten versie alsmede de open versie voor het vervoer tijdens de zomermaanden zijn.
De twee-assige variant van dit type rijtuig is in diverse collecties van met name de
stadstrammusea aanwezig.



Een stoomtramrijtuig voor het recreatievervoer; dit kan een imperiaalrijtuig of “Indisch”
rijtuig zoals de HSM die inzette op haar tramlijnen naar ondermeer Egmond en Bergen aan
Zee. Ook een open zomerrijtuig van de Gooische Stoomtram is een mogelijkheid.



Een eerste generatie vierkante stoomtramlocomotief; bijvoorbeeld een exemplaar gebouwd
door de firma Henschel. In de collectie van het Spoorwegmuseum in Utrecht bevindt zich
overigens de oudste nog bestaande Nederlandse stoomtramlocomotief van de Rijnlandsche
Stoomtramweg-Maatschappij gebouwd in 1881 door de firma Merryweather&Sons in
Londen. Wellicht is in de toekomst een bruikleen mogelijk.



Een stoomlocomotief voor lokaaltreinen en trams uit de HSM serie Casuaris-Wesp;
dergelijke locomotiefjes reden tussen 1887 en ± 1920 op de lokaalspoorweg HoornMedemblik. De machines werden ook veelvuldig ingezet op stoomtramlijnen.



Een tweetal lokaalspoorrijtuigen van de HSM oorspronkelijk gebouwd tussen 1881 en 1889;
een rijtuig tweede klasse met bagageafdeling en een rijtuig derde klasse vormden de vaste
treinsamenstelling tussen 1887 en ± 1920 op de lokaalspoorweg Hoorn-Medemblik.



Een stam lokaalspoorrijtuigen van de NS; zoals die na 1920 aan te treffen waren op de
spoorlijn Hoorn-Medemblik.



Locomotief en/of rijtuigremise; gebouwen die bij diverse stoomtrambedrijven in gebruik
waren alsmede de locomotievenloods en het retiradegebouw van Medemblik komen in
aanmerking.



Emaille reclameborden; exemplaren die in vroeger dagen op de stations langs de
lokaalspoorweg aan waren te treffen.



Armseinen volgens het model HIJSM; zoals toegepast op de lokaalspoorweg HoornMedemblik.
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2.1.4 Collectiewaardering
De Museumstoomtram Hoorn Medemblik is één van de weinige musea waarvan de
cultuurhistorische waarde van een belangrijk aantal objecten door een onafhankelijke partij is
vastgesteld. Vrijwel alle Nederlandse historische railvoertuigen uit de deelcollectie rollend materieel
van het museum zijn opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME). Dit register heeft
tot doel om overzicht en inzicht te verschaffen in wat er aan mobiel erfgoed in Nederland aanwezig is
en wat de cultuurhistorische waarde van dit erfgoed is. Een onafhankelijke beoordelingscommissie
beoordeelt objecten aan de hand van waarderingscriteria, een zogenoemd waardestellend kader,
welke specifiek toegespitst zijn op mobiele objecten. De context waarin gewaardeerd wordt, ook wel
bekend als het referentiekader, is dat van de “Mobiele Collectie Nederland”. De objecten uit de
deelcollectie rollend materieel zijn dus vergeleken met vergelijkbare objecten die bij andere
collectiehouders in Nederland aanwezig zijn. Er wordt een systematiek gehanteerd bestaande uit drie
statussen, uitgedrukt in de letters A, B en C zoals die zijn opgesteld in het Deltaplan voor
cultuurbehoud in 1990. De letters hebben de volgende betekenis:




Objecten met een A status behoren tot de top van het Nederlandse cultuurbezit.
Objecten met een B status vertegenwoordigen niet de allergrootste cultuurhistorische
waarde maar hebben een hoge attractie- of presentatiewaarde.
Objecten met een C status passen binnen het verzamelgebied van de collectiehouder maar
vertegenwoordigen geen grote culturele waarde.

Een vierde status, aangeduid met de letter D, betreft objecten die niet binnen de collectie passen
omdat ze geen cultuurhistorische waarde hebben voor de Nederlandse mobiliteitsgeschiedenis.
Objecten met een D status worden derhalve niet opgenomen in het NRME. Het register kan worden
gezien als een monumentenlijst voor mobiel erfgoed, een wettelijke bescherming als zodanig wordt
daar helaas nog niet aan gekoppeld.
De stationsgebouwen te Wognum-Nibbixwoud, Twisk, Opperdoes en Medemblik hebben allemaal de
status van provinciaal monument.
Naast deze onafhankelijke waardering is de volledige collectie in het kader van dit collectieplan
gewaardeerd volgens de categorieën die door het Museum Inventarisatie Project (MusIP) zijn
ontwikkeld. In plaats van de landelijke context wordt er gewaardeerd binnen de context van de eigen
collectie. Belangrijk beoordelingscriterium is de relatie van het betreffende object met de
Nederlandse stoomtramgeschiedenis of de lokaalspoorweg Hoorn Medemblik. De MusIP-categorieën
hebben de volgende betekenis:
MusIP-categorie 1: Top van de collectie, de pronkstukken. Deze objecten vormen het gezicht van het
museum.
MusIP-categorie 2: Kerncollectie, d.w.z. onderdeel van een actief museaal en verzamelbeleid. Het
zijn de objecten die deel uitmaken van de vaste publiekspresentatie en onmisbaar zijn in het museale
verhaal. Deze objecten geven uitdrukking aan de doelstelling en missie van het museum.
MusIP-categorie 3: Collectiestukken die passend zijn binnen de doelstelling van het museum. Vooral
van belang om de top van de collectie en de kerncollectie in een passende context te kunnen
presenteren.
MusIP-categorie 4: Objecten die niet passen binnen de doelstelling van het museum of
overcompleet zijn. Deze objecten komen feitelijk voor afstoting of vernietiging in aanmerking.
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Deelcollectie Rollend Materieel
De stoomlocomotieven 8 van de Haagsche Tramweg-Maatschappij, 18 van de Gooische Stoomtram,
26 van de Limburgsche Tramweg-Maatschappij en 7742 van de Nederlandsche Spoorwegen zijn alle
zeldzame representanten van de Nederlandse stoomtramgeschiedenis en hebben in die geschiedenis
een belangrijke rol gespeeld. Ze worden daarom beschouwd als topstukken binnen de deelcollectie
rollend materieel.
Stoomlocomotief 23 van de Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij die door deze maatschappij
tweedehands werd aangekocht is feitelijk gebouwd als industriemachine. Van soortgelijke types
industrielocomotieven zijn meerdere exemplaren bewaard gebleven. Door het gebruik bij de WSM,
met name voor het goederenvervoer, behoort de machine wel tot de kerncollectie.
De stoomlocomotieven 5 en 30 hebben weliswaar een hoge waardering binnen de collectie
Nederland vanwege hun geschiedenis bij Nederlandse industriebedrijven maar hebben nooit bij een
stoomtrambedrijf dienst gedaan. Qua verschijningsvorm passen ze bij het authentieke
stoomtrammaterieel en binnen de publiekspresentatie, de landelijke waardering geeft de doorslag
voor de waardering binnen de collectie van het museum.
Stoomlocomotief 6513 van de Nederlandsche Spoorwegen betreft een van oorsprong Duitse
industrielocomotief die na restauratie een uiterst nauwkeurige reconstructie vormt van een
locomotief uit de serie 6501-6512 van de NS. Enkele locomotieven uit deze serie waren ingericht
voor dienst op stoomtramlijnen. De locomotief wordt gerestaureerd in de toestand van 1921, toen
de Staatsspoorwegen en de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij een begin maakten met een
fusie en zo de Nederlandsche Spoorwegen ontstonden. Locomotieven reden in die overgangstijd
rond in het kleurenschema van de vroegere maatschappijen maar waren al wel voorzien van NS
nummerplaten. Geen van de railmusea in Nederland laat materieel in een dergelijke uitvoering aan
het publiek zien. Met stoomlocomotief 6513 kan het verhaal over de fusie van private
spoorwegmaatschappijen tot de NS getoond worden, tevens is de locomotief de oudste machine
binnen de collectie. Ondanks de buitenlandse herkomst heeft de locomotief door de hoge leeftijd, de
nauwkeurigheid qua reconstructie en het verhaal wat ermee verteld kan worden een hoge attractieen presentatiewaarde. De machine behoort daarom tot de kerncollectie.
De uit Duitsland afkomstige stoomlocomotief 16 heeft voor Nederland geen relevante
cultuurhistorische waarde. Slechts de verschijningsvorm is enigszins passend bij de overige
collectiestukken.
Stoomlocomotieven
Object
Stoomloc HTM 8
Stoomloc GS 18
Stoomloc WSM 23
Stoomloc LTM 26
Stoomloc NS 7742
Stoomloc 5
Stoomloc 16
Stoomloc 30
Stoomloc NS 6513

Status Register Mobiel Erfgoed
A
A
A
A
A
B
A

MusIP categorie
1
1
2
1
1
3
4
3
2
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In de jaren ’30 van de vorige eeuw kregen de stoomtrambedrijven in Nederland te maken met
concurrentie van gemotoriseerd wegvervoer in de vorm van vrachtauto’s, bussen en particuliere
auto’s. Tegen deze vorm van concurrentie alsmede de stijgende loonkosten en materiaal- en
grondstofprijzen was financieel niet meer op te werken. In veel gevallen werd de stoomtram
opgeheven of vervangen door een busdienst. Een aantal trambedrijven moderniseerde hun
exploitatie met behulp van motortrams of motorlocomotieven.
De motortrams 14 van de Gooische Tramweg-Maatschappij en 40 van de Westlandsche
Stoomtramweg-Maatschappij vormen tezamen met diesellocomotief 101 van de Nederlandsche
Tramweg-Maatschappij de enige bewaard gebleven representanten van de modernisering van de
stoomtrambedrijven in Nederland in de jaren ’30 van de vorige eeuw.
Motorlorrie 78 is vanaf 1953 in dienst geweest bij de afdeling Weg&Werken van de Nederlandse
Spoorwegen in Hoorn. In de hoedanigheid van inspectievoertuig heeft het vehikel ook veel op de
spoorlijn tussen Hoorn en Medemblik gereden.
Diesellocomotief 35 heeft geen relatie tot de Nederlandse stoomtramgeschiedenis en kan gezien
worden als een noodzakelijk utiliteitsvoertuig. Het object vertegenwoordigt voor Nederland en de
collectie van de Museumstoomtram geen museale waarde en valt daarom onder MusIP categorie 4.
Motorvoertuigen
Object
Motorrijtuig GoTM 14
Dieselloc 35
Motorrijtuig WSM 40
Dieselloc 47
Motorlorrie NS 78
Dieselloc NTM 101
Dieselloc NS 271
Dieselloc NS 288

Status Register Mobiel Erfgoed
A
A
C
A

MusIP categorie
1
4
1
3
2
1
2
2

Van de personenrijtuigen die afkomstig zijn van de Nederlandse stoomtrambedrijven is vaak maar
één stoomtramrijtuig bewaard gebleven. De meeste rijtuigen hebben een uniek eigen karakter
binnen de collectie van het museum en worden gerekend tot MusIP categorie 1. Van enkele
stoomtramrijtuigen zijn twee of zelf meerdere exemplaren van hetzelfde type of dezelfde serie
bewaard gebleven. In dat geval is de landelijke NRME waardering zoveel mogelijk gevolgd voor wat
betreft de MusIP waardering. De rijtuigen BC 423 en BC 425 van NS en BC 87 van de NTM zijn
identiek. De BC 425 en BC 87 hebben beide een A status in het NRME en worden binnen de collectie
van de Museumstoomtram als topstuk beschouwd. De BC 423 heeft een B status en wordt tot MusIP
categorie 2 gerekend. Dezelfde vlieger gaat op voor de twee rijtuigen 1502 en 1504 van de LTM. Van
de bewaard gebleven RTM rijtuigen is de 334 de enige in zijn soort en is de 341 van vrijwel het
hetzelfde type als de 370. De 395 is een verhaal apart; dit rijtuig is oorspronkelijk gebouwd voor de
Stoomtram Tiel – Buren – Culemborg (TBC) en behoort tot een serie van zes rijtuigen. De overige vijf
zijn bewaard gebleven bij het Museum v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij te Ouddorp. Dit
museum richt zich op het behoud van deze rijtuigen in de uitmonstering van de RTM.
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In de toekomst is het voor de Museumstoomtram een goed verdedigbare keuze om het rijtuig weer
terug te restaureren in de uitvoering als TBC 2. Mede daarom is het rijtuig een topstuk in de collectie
van de Museumstoomtram.
Lokaalspoorrijtuig C 290 van NS wordt als deel van de nationale collectie hoog gewaardeerd. Het
rijtuig heeft echter geen aantoonbare relatie tot de Nederlandse stoomtramgeschiedenis. Gebruik
van vergelijkbare lokaalspoorrijtuigen op stoomtramlijnen was een veel voorkomend fenomeen en
daarom wordt rijtuig C 290 binnen de eigen collectie gerekend tot MusIP categorie 3. De twee
Belgische tramrijtuigen en de tien lokaalspoorrijtuigen uit Oostenrijk hebben alle niets van doen met
de Nederlandse stoomtramgeschiedenis en hebben museaal gezien geen waarde binnen de collectie.
Al deze voertuigen vallen onder MusIP categorie 4.
Personenrijtuigen
Object
ZE AB 6
ZVTM AB 8
GoTM 21
GS 22
SBM 24
OG BC 27
OSM 34
NTM BC 87
NTM C 205
RTM AB 334
RTM AB 341
RTM AB 370
RTM AB 395
NS BC 423
NS BC 425
LTM 1502
LTM 1504
NS C 290
SHM B 19
SHM B 20
SHM BC 51
SHM BC 52
SHM BC 53
SHM BC 54
SHM BC 55
SHM BC 56
SHM BC 57
SHM BC 58
SHM BC 59
SHM BC 60

Status Register Mobiel Erfgoed
A
A
B
A
B
A
A
B
A
B
C
C
C
B
A
B
A
A

MusIP categorie
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
29

Voor de goederenwagens is de waardering door het NRME gevolgd; tramgoederenwagens van
Nederlandse trambedrijven vallen onder de MusIP categorieën 1 en 2. De historische
spoorgoederenwagens en de platte Belgische tramgoederenwagen allemaal onder categorie 3.
Goederenwagens
Object
NTM P 1
NTM E 3
SBM D 3
SBM D 5
NCS LD 5
NTM D 6
NTM P 8
NTM K 9
NTM K 10
DSM EE 12
NTM K 16
NTM E 21
NHTM 21
NHTM 38
NTM F 57
ZVTM D 59
NTM F 63
NTM E 67
NTM E 75
EDS 85
NTM F 88
OG E 102
NTM E 128
NTM E 134
NTM E 167
MBS 208
NS Dt 406
SHM 157
HSM 579
HSM 71
NS 5060
NS 24676
NS 87802
NS 172384
NS 172443
NS 172.473

Status Register Mobiel Erfgoed
A
C
B
C
A
C
A
C
A
C
B
B
A
A
C
A
C
A
C
C
C
C
C
C
B
C
A
C
C
C
C
C
C

MusIP categorie
1
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
3
3
3
3
3
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Last but not least is er dan nog de stoomhijskraan 39 “Schelde”. Dit object heeft geen aantoonbare
relatie tot de Nederlandse stoomtramgeschiedenis. Binnen de collectie van de Museumstoomtram
valt het object daarom onder MusIP categorie 4. Als de kraan in gebruik is kan men wel degelijk
spreken van attractiewaarde.
Overig materieel
Object
Stoomhijskraan 39

Status Register Mobiel Erfgoed
B

MusIP categorie
4

Ensemblewaarde
Een belangrijk aspect voor de cultuurhistorische waardering van de deelcollectie rollend materieel is
de ensemblewaarde die veel objecten hebben. Locomotieven, rijtuigen en goederenwagens van
hetzelfde trambedrijf zijn in de collectie aanwezig en zo kunnen authentieke tramcombinaties
(ensembles) geformeerd worden. In veel gevallen kan een ontbrekend onderdeel van zo’n ensemble
worden aangevuld met een passend voertuig van een ander stoomtrambedrijf. De belangrijkste
ensembles worden hieronder puntsgewijs weergegeven:















Met stoomlocomotief 7742, de rijtuigen BC 423 en BC 425 en bagagewagen Dt 406 kan een
complete NS stoomtram samengesteld worden zoals deze tussen Alkmaar en Bergen aan Zee
heeft gereden.
Stoomlocomotief 26 en de rijtuigen 1502 en 1504 vormen een authentieke LTM stoomtram.
Stoomlocomotief 18 en rijtuig 22 vormen een authentieke (korte) Gooische stoomtram.
Motorrijtuig 14 kan in combinatie met rijtuig 21 een motortramstel vormen van de Gooische
Tramweg-Maatschappij.
Diesellocomotief 101, rijtuig C 205 en goederenwagen E 67 vormen een NTM dieseltram, een
aanvulling met postbagagewagen D 6 behoort tot de mogelijkheden.
Een authentieke goederenstoomtram zoals deze te zien was op het lijnennet van de NTM kan
worden samengesteld met de wagens P 1 en P 8 in combinatie met de diverse NTM
goederenwagens. De bijpassende trekkracht is stoomlocomotief 6513.
Met de rijtuigen BC 87 en C 205 en postbagagewagen D 6 ontstaat een authentieke NTM
personentram. Het tramstel kan aangevuld worden met NTM goederenwagens zodat een
gemengde tram ontstaat. Een bijpassende locomotief ontbreekt helaas; maar
stoomlocomotief 18 lijkt in veel opzichten op de tramlocomotieven van de NTM.
Personenrijtuig SBM 24 en één van de SBM postbagagewagens vormen een korte SBM
stoomtram. Een authentieke SBM locomotief ontbreekt helaas.
De rijtuigen 334, 341, 370 en 395 vormen een RTM stoomtram voor personenvervoer. Een
bijpassende locomotief ontbreekt helaas; maar stoomlocomotief 8 van de HTM is hierop een
waardige aanvulling.
Rijtuig 21 werd in 1915 werd oorspronkelijk gebouwd voor de “Zuiderzeetram” van de
Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij (NCS) als rijtuig BC 6. Wanneer bij een
toekomstige grote revisie/restauratie het rijtuig wellicht weer in deze toestand wordt
teruggebracht, kan een ensemble worden gevormd met postbagagewagen LD 5 van de NCS.
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Deelcollectie Weg en Werken
Uit deze deelcollectie zijn de stationsgebouwen langs de lokaalspoorweg door een onafhankelijke
partij gewaardeerd; zij hebben namelijk alle de status van provinciaal monument. Voor de overige
objecten uit deze deelcollectie bestaat (nog) geen cultuurhistorische waardering door een
onafhankelijke partij. Er wordt momenteel wel onderzocht of de complete lokaalspoorweg een
monumentenstatus kan krijgen. De lokaalspoorweg Medemblik-Hoorn is een belangrijk collectiestuk
van het museum. Van het grote aantal zogenoemde eerste generatie lokaalspoorwegen, aangelegd
tussen 1880 en 1895, is de spoorlijn Hoorn – Medemblik, geopend in 1887, als enige in zijn geheel
bewaard. Veel van de typerende kenmerken, die het belang van deze spoorweg typeren, zoals
stationsgebouwen, voormalige veilingterreinen, zijsporen, havens en aansluitingen zijn nog steeds
goed herkenbaar. De lokaalspoorweg, de bijbehorende stationsgebouwen van Wognum-Nibbixwoud,
Twisk, Opperdoes en Medemblik en de spoorbrug over de Overlekersluis behoren tot de topstukken
van de collectie en vormen een waardevol ensemble. Deze objecten vallen allemaal onder MusIP
categorie 1.
Het seinhuis uit Kesteren valt onder MusIP categorie 2 omdat het een belangrijke rol speelt in de
presentatie en omdat het één van de weinig bewaard gebleven oude seinhuizen in Nederland is en
nog in authentieke en functionele staat verkeert. Het tramemplacement in Zwaag, dat oorspronkelijk
afkomstig is van de WSM, valt onder categorie 3.

Deelcollectie Seinwezen
Alle bedieningstoestellen en seinen die in functionele staat op één van de stations een rol spelen
binnen de presentatie vallen onder MusIP categorie 2. Een topstuk binnen deze deelcollectie is het
handeltoestel dat is opgesteld in het seinhuis te Hoorn. De bedrijfsvaardige toestand van het object
alsmede de presentatie op de authentieke locatie, het seinhuis, zijn doorslaggevend voor deze
waardering. De beide telegraaftoestellen op de stations Twisk en Opperdoes zijn in werkende staat
een ware zeldzaamheid in Nederland. Dergelijke toestellen waren vroeger ook daadwerkelijk aan te
treffen in de stationskantoren en daarom behoren ze tot MusIP categorie 1. De handeltoestellen bij
de brug over de Overlekersluis vallen vanwege hun originaliteit en de authentieke locatie waar deze
toestellen zich bevinden eveneens onder MusIP categorie 1. De objecten die geen functionele rol
spelen in de presentatie en veelal niet toegankelijk zijn voor het publiek worden allemaal tot MusIP
categorie 3 gerekend.
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Deelcollectie Stukgoed en bagage
Alle objecten uit deze deelcollectie hebben een ondersteunende functie in de presentatie van de
goederenloodsen bij de historische stations en in de goederenwagens. De gehele deelcollectie valt
daarom onder MusIP categorie 3. Echter één object vormt een uitzondering. Het betreft een zinken
vat met daarop een plakbriefje dat vermeldt dat dit vat vanaf het Amsterdamse Centraal Station naar
Twisk is verzonden. Hierdoor heeft dit object een directe relatie tot de geschiedenis van de
lokaalspoorweg Hoorn-Medemblik en wordt daarom onder MusIP categorie 2 geschaard.

Deelcollectie Documentatie
Alle objecten uit de documentaire collectie hebben een ondersteunende functie bij de
Museumstoomtram. Tot nu toe worden de objecten uit deze deelcollectie niet actief in de
presentatie betrokken. De deelcollectie staat ten dienste van onderzoek. Restauraties van objecten
uit andere deelcollecties, met name rollend materieel en historische presentaties rondom het posten goederenvervoer per stoomtram kunnen op die manier hun beslag krijgen. In de toekomst wordt
gestreefd naar een tentoonstelling over de stoomtramgeschiedenis in Nederland waarin objecten uit
de documentaire collectie een belangrijke rol zullen gaan vervullen. De gehele deelcollectie
documentatie wordt vanwege het ondersteunende karakter vooralsnog gerekend tot MusIP
categorie 3.

Deelcollectie Overige
Ook voor deze deelcollectie geldt dat alle objecten een puur ondersteunende functie hebben en
daarom tot MusIP categorie 3 gerekend worden.

Presentatiecollectie
Veel objecten in deze deelcollectie hebben strikt genomen niets met de geschiedenis van de
stoomtram in Nederland en de lokaalspoorweg Hoorn-Medemblik van doen. Vanwege het
ondersteunende karakter worden alle objecten in deze deelcollectie vooralsnog tot MusIP categorie
3 gerekend. In de toekomst is het echter de moeite waard om te overwegen een deel van de
objecten af te schrijven. Dit soort objecten worden dan vervolgens beschouwd als decorstuk of
rekwisiet en niet meer officieel tot de museale collectie gerekend.
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2.1.5 Kerncollectie
De kerncollectie is dat deel van de collectie dat gezichtsbepalend is voor de Museumstoomtram. Of
objecten tot de kerncollectie behoren wordt enerzijds bepaald door de doelstelling en de missie die
het museum erop nahoudt en anderzijds door de hiervoor beschreven cultuurhistorische waardering.
De kerncollectie is van groot belang voor de Museumstoomtram omdat het museum zich ermee kan
profileren. De objecten die tot de kerncollectie behoren worden bijvoorbeeld zo vaak mogelijk aan
het publiek getoond en er kan een belangrijk verhaal mee verteld worden. Tot de kerncollectie van
de Museumstoomtram behoren:







Het historisch Nederlands stoomtrammaterieel
De lokaalspoorweg Hoorn-Medemblik
De spoorbrug over de Overlekersluis te Medemblik
De stationsgebouwen van Wognum-Nibbixwoud, Twisk, Opperdoes en Medemblik
Het seinhuis te Hoorn inclusief het authentieke bedieningstoestel
De bedieningstoestellen en seinen die in functionele staat een rol spelen in de presentatie

Alle overige objecten behoren niet tot de kerncollectie maar zijn daarom niet gelijk minder waard.
Deze objecten zijn wel degelijk van belang voor de Museumstoomtram. Een goed voorbeeld is de
deelcollectie stukgoed en bagage. Mocht deze collectie verdwijnen, dan valt niet de basis onder het
museum weg. Echter is het wel zo dat deze deelcollectie een belangrijke bijdrage levert in het goed
kunnen presenteren van bijvoorbeeld de goederenloodsen van de stations alsmede de
goederenwagens. In feite ondersteunen dit soort deelcollecties delen van de kerncollectie en het
museale verhaal. De cultuurhistorische waarde van de objecten uit de verschillende deelcollecties is
deels onafhankelijk vastgesteld door het Nationaal Register Mobiel Erfgoed en door
monumentenzorg. Ook deze waardering is een belangrijk argument om een object te rekenen tot de
kerncollectie. Verder wordt als belangrijke voorwaarde gesteld dat een object dat tot de
kerncollectie van de Museumstoomtram behoort een aantoonbare relatie moet hebben tot de
geschiedenis van de stoomtram in Nederland of de lokaalspoorweg Hoorn-Medemblik. Op deze
manier is snel duidelijk welke objecten tot de kerncollectie gerekend kunnen worden en welke er
niet in thuishoren. Een goed voorbeeld van een object dat niet in de kerncollectie thuishoort is
industrielocomotief 16. Weliswaar ook een stoomlocomotief net als topstuk NS 7742 “Bello”, maar
dan één zonder een voor Nederland relevante cultuurhistorische achtergrond. In sommige gevallen is
er een uitzondering op de regel. Stoomlocomotief NS 6513 is strikt genomen ook een Duitse
industrielocomotief zonder een voor Nederlandse begrippen cultuurhistorische waarde. De uit 1887
stammende machine is de oudste loc in de collectie van de Museumstoomtram. Na restauratie vormt
dit object een uiterst nauwkeurige reconstructie van een locomotief uit de serie 6501-6512 van de
NS. Enkele locomotieven uit deze serie waren ingericht voor dienst op stoomtramlijnen. In die
verschijningsvorm wordt de locomotief gerestaureerd en heeft daardoor een enorm
presentatiepotentieel voor het museum. Tevens is de machine dan ook de oudste rijvaardige
stoomlocomotief in Nederland. Bij wijze van hoge uitzondering wordt deze locomotief tot de
kerncollectie gerekend.
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2.2 Collectievorming
2.2.1 Verzamelen
De Museumstoomtram voert een actief verzamelbeleid ten aanzien van objecten die onder de
museale doelstelling vallen en deel kunnen gaan uitmaken van de kerncollectie. Te verwerven
objecten dienen een relatie te hebben met de geschiedenis van de stoomtram in Nederland, de
lokaalspoorweg Hoorn-Medemblik of daarbij passen in de rijdende presentatie van het museum. De
stoomtramgeschiedenis in Nederland heeft zich afgespeeld tussen 1879 en 1966. De functie van de
lokaalspoorweg voor wat betreft het reizigersvervoer eindigde in het jaar 1935, een korte opleving in
de Tweede Wereldoorlog buiten beschouwing gelaten. Deze geschiedenis ligt dus achter ons en
daardoor is er sprake van een zogenoemd afgesloten verzamelgebied. In tegenstelling tot andere
musea kunnen bij de Museumstoomtram daarom in de toekomst geen objecten meer worden
toegevoegd aan het verzamelgebied.
De actieve collectievorming is enigszins aan het afnemen. Het verzamelgebied ligt in tijd steeds
verder achter ons en de mogelijke locaties van objecten die voor opname in de collectie van het
museum in aanmerking komen zijn de afgelopen jaren uitvoerig onderzocht en in kaart gebracht.
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de objecten die voor de Museumstoomtram interessant
zijn om in de toekomst mogelijk aan de collectie toe te voegen:








De stationsgebouwen van Zwaag, Benningbroek-Sijbekarspel en Abbekerk-Lambertschaag
De overwegwachterswoning te Zwaagdijk
De bak van een tramgoederenwagen van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij
De bak van een personenrijtuig van de Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappij
Een open goederenwagen van de Zeeuwsch Vlaamsche Tramweg-Maatschappij
De bak van een HSM koppelwagen welke dienst heeft gedaan bij de Gooische Stoomtram

Vrijwel alle objecten worden verzameld met het doel ze naar hun functionele authenticiteit
thematisch in te zetten. Met andere woorden: alle objecten worden beheerd met het doel ze in de
rijdende presentatie een rol te laten spelen. Een uitzondering hierop vormen de objecten die onder
de deelcollectie documentatie vallen. Belangrijk criterium voor het verwerven van documentatie is
het ondersteunende karakter ten aanzien van de presentatie en het verhaal dat de
Museumstoomtram haar bezoekers wil vertellen.
Naast het actief verzamelen wordt er ook passief verzameld. Dit is de onopzettelijke verwerving van
objecten, meestal in de vorm van schenkingen. De Museumstoomtram kent een passief
verzamelbeleid naar die objecten, die passen binnen het verzamelgebied, maar die niet tot de
kerncollectie behoren. Voor deze objecten zijn meestal geen financiële middelen beschikbaar en vaak
worden zij door schenking verkregen. Dit kan ook gelden voor objecten die wel actief verzameld
worden, maar geldt met name voor typisch passief verzamelde deelcollecties als: stukgoed en
bagage, documentatie, overige en de presentatiecollectie.
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Bij het passief verzamelen komt het voor dat bezoekers kleine handzame objecten afgeven tijdens
hun bezoek. Het op dat moment raadplegen van de conservatoren is niet altijd mogelijk. Veelal
worden deze “schenkingen” daarom zondermeer in ontvangst genomen door de medewerkers die
voor de schermen aan het werk zijn. Vaak wordt vergeten om een aantal basisgegevens van de gulle
gever te noteren. Hierin schuilt het gevaar dat de Museumstoomtram bedolven wordt onder
objecten die het niet waard zijn om in één van de deelcollecties op te nemen.
Het is dan ook aan te bevelen om een standaard formulier te ontwikkelen waarmee de medewerkers
die met schenkingen geconfronteerd worden de procedure kunnen afhandelen. Net als bij alle
andere objecten die het museum verwerft is het ook hierbij van belang om bij eigendomsoverdracht
vast te stellen dat het museum vrij over de objecten kan beschikken. Indien het later dan wenselijk is
om bepaalde objecten toch af te stoten levert dat geen problemen meer op.
Ten behoeve van de verwerving van verschillende objecten wordt indien nodig externe
(project)financiering georganiseerd. De bestaande organisatie wordt hier niet mee belast.

Het stationsgebouw van Abbekerk-Lambertschaag, één van de objecten die in de toekomst wellicht aan de collectie van de
Museumstoomtram kan worden toegevoegd.
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2.2.2 Selecteren en afstoten
Verzamelen van objecten betekent ook selecteren en afstoten. Ruimte en middelen beperken de
Museumstoomtram in wat er kan worden opgenomen in de collectie. Veel zaken worden
aangeboden en het is van belang om vooraf al te selecteren. De bak van een tramrijtuig of
goederenwagen, een stationsgebouw langs de lokaalspoorweg, historische documentatie van
stoomtrambedrijven en kleinere objecten die voor de presentatie van belang kunnen zijn worden in
principe in de collectie van het museum opgenomen. Belangrijke voorwaarde is dat we de
financiering rondom de verwerving kunnen organiseren. Niet alle aangeboden objecten worden
geaccepteerd. De beperkte faciliteiten staan dat niet toe. Het aangeboden object moet passen in het
verzamelgebied, maar ook de staat van het object is een relevant verwervingscriterium. Een
complete wagenbak maakt meer kans dan een incomplete, zeker als die van een type is waarvan al
exemplaren bewaard zijn gebleven. Er wordt dus steeds een afweging gemaakt tussen de staat van
het object en diens cultuurhistorische waarde. Doordat het museum een geschiedenis wil laten zien
die al zover achter ons ligt, ontkomen we er niet aan objecten te verzamelen die niet meer compleet
bewaard zijn gebleven. Stoomtramrijtuigen en goederenwagens werden nadat hun economische
functie bij het trambedrijf eindigde ontdaan van hun wielen en andere vitale delen, verkocht en
verder gebruikt als noodwoning, tuinhuisje of schuur. Dit tweede leven betekende in veel gevallen
hun redding maar had als gevolg dat veel zaken aan het object gewijzigd werden.
Objecten die niet in de collectie van de Museumstoomtram passen worden daarin in principe niet
opgenomen als ze worden aangeboden. Te denken valt hierbij aan (hoofd)spoorwegmaterieel,
historische documentatie over spoorbedrijven en anderssoortige objecten die niet onder het
verzamelgebied van het museum vallen. Een andere bestemming wordt dan gezocht en daarin wordt
bemiddeld. Zo zijn door toedoen van de Museumstoomtram verschillende objecten uiteindelijk door
andere collectiehouders, zoals het Nederlands Spoorwegmuseum, de Museum Buurt Spoorweg, de
Stoomtrein Goes Borsele en de Gelderse Smalspoor Stichting bewaard.
In het verleden is ruimhartig verzameld waarbij het museale aspect (soms noodgedwongen) op de
achtergrond raakte. Zo zijn bijvoorbeeld locomotieven en rijtuigen van buitenlandse herkomst in de
collectie opgenomen om alle bezoekers te kunnen vervoeren. Ten aanzien van de collectie hebben
deze objecten geen cultuurhistorische waarde en op termijn zal het behoud en beheer veel kosten
met zich meebrengen. Dit zijn kosten die niet projectmatig gefinancierd kunnen worden en mede
daarom is het van belang om dit soort objecten af te stoten. Als een dergelijk object een rol speelt in
de rijdende exploitatie is het van belang dat deze rol wordt overgenomen door één of meerdere
objecten die tot de kerncollectie behoren.
In de paragraaf over collectiewaardering zijn een aantal objecten die onder MusIP categorie 4 vallen
genoemd; de verwervingscriteria voor nieuwe objecten en het collectieprofiel maken duidelijk welke
zaken er wel en niet in de collectie thuishoren. Objecten die tot deze categorie 4 gerekend worden
komen voor afstoting in aanmerking. Het betreft met name collectiestukken uit de deelcollectie
rollend materieel. Gezien het feit dat deze collectie vanaf het begin in 1968 ontstaan is zijn er zaken
in opgenomen die naar de huidige inzichten niet in de collectie thuishoren. De andere deelcollecties
zijn pas later ontstaan en vrijwel zuiver van samenstelling.
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Afstoten van objecten uit de collectie kan voor de Museumstoomtram ook betekenen dat het
betreffende object wel behouden blijft ten behoeve van de presentatie maar officieel geen deel
meer uitmaakt van de museale collectie. De collectiestukken worden dan als het ware afgeschreven
en beschouwd als rekwisiet of presentatieobject.
Hieronder volgt puntsgewijs een advies voor een afstotingsbeleid, vanuit een museale invalshoek,
ten aanzien van objecten die onder MusIP categorie 4 vallen:














Stoomlocomotief 16 is op korte termijn toe aan een nieuwe stoomketel. De locomotief
heeft echter voor Nederland geen relevante cultuurhistorische waarde en investeren in een
nieuwe stoomketel lijkt dan ook niet wenselijk. Als de machine gemist kan worden in de
exploitatie is het verstandig om de locomotief in rijvaardige staat te verkopen.
De Belgische tramrijtuigen B19 en B20 staan in afwachting van een grote revisie opgeslagen
in het depot te Wervershoof. Investeren in een revisie is niet wenselijk vanwege hun
cultuurhistorische waarde. Het is aan te bevelen om de mogelijkheden van verkoop te
onderzoeken.
Ter vervanging van diesellocomotief 35 wordt momenteel gewerkt aan de revisie van
diesellocomotief 271. Zodra locomotief 35 defect raakt kan deze worden gesloopt.
De platte tramgoederenwagen 157 komt formeel gezien voor afstoting in aanmerking
aangezien hij geen relatie heeft tot de Nederlandse stoomtramgeschiedenis. Het object
bevindt zich echter in uitstekende rijvaardige conditie en vertoont grote overeenkomsten
met vergelijkbare Nederlandse goederenwagens. Het voertuig kan wel degelijk uit de
museale collectie worden afgestoten maar worden behouden als presentatieobject.
De Oostenrijkse lokaalspoorrijtuigen kunnen niet gemist worden in de rijdende presentatie
van de Museumstoomtram. In de afgelopen jaren is begonnen aan een
levensduurverlengende revisie waarbij de rijtuigen uiterlijk zoveel mogelijk worden
aangepast aan het verschijningsbeeld van Nederlandse lokaalspoorrijtuigen. De voertuigen
kunnen wel degelijk uit de museale collectie worden afgestoten maar worden behouden als
presentatieobjecten. Onderzoek naar de bouw van volwaardige replicarijtuigen is inmiddels
in gang gezet en vormt mogelijk een volwaardige oplossing.
Goederenwagen 5060 kan worden afgestoten omdat het object geen actieve rol meer
vervult in de rijdende presentatie.
Stoomhijskraan 39 is op korte termijn toe aan een nieuwe stoomketel. Het feit dat dit
object strikt genomen niet binnen het verzamelgebied valt maakt een investering in een
nieuwe ketel eigenlijk onwenselijk. Wanneer de kraan in gebruik is, is sprake van een
presentatiepotentieel. Formeel gezien moet de stoomhijskraan worden afgestoten.
Voor de deelcollecties stukgoed en bagage, documentatie en overige alsmede de
presentatiecollectie is het verstandig om in de nabije toekomst een herwaardering van de
cultuurhistorische waarde uit te voeren. Mogelijk vallen er dan alsnog objecten onder
categorie 4 en kunnen ze worden afgestoten. Voor wat betreft de presentatiecollectie is
het verstandig om te overwegen de gehele deelcollectie te degraderen en niet meer
officieel tot de collectie te rekenen. Hetzelfde geldt voor delen van de collectie stukgoed en
bagage.
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Wanneer in het verleden objecten werden afgestoten betrof het veelal sloop van het object.
Tegenwoordig stoot de Museumstoomtram op zorgvuldige wijze collectiestukken af en werkt zoveel
mogelijk volgens de richtlijnen die in de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten (LAMO)
zijn vastgelegd. Een goed voorbeeld vormen de vijf Zwitserse personenrijtuigen die tot september
2012 tot de collectie van de Museumstoomtram behoorden. Deze rijtuigen vielen, mede vanwege
hun buitenlandse herkomst, onder MusIP categorie 4 en behoefden daarnaast een kostbare revisie
om ze in de toekomst in de presentatie te kunnen blijven inzetten. De rijtuigen zijn in september
2012 voor een symbolisch bedrag verkocht aan een Zwitserse organisatie die de rijtuigen op een
museumlijn in Zwitserland zal gaan gebruiken. Zwitsers erfgoed is dus weer teruggekeerd naar het
land van herkomst.

Het ideaalbeeld van een korte, historisch verantwoorde, stoomtram op het station van Twisk, de stukgoederen bij de
goederenloods completeren het tafereel.
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2.3 Behoud en beheer
Het accent van beheer en behoud voor het merendeel van de collectie van de Museumstoomtram
ligt op het gebruik ervan. Objecten uit de deelcollecties rollend materieel, weg en werken, seinwezen
en stukgoed en bagage worden op een actieve en thematische wijze aan het publiek gepresenteerd.
Op de lokaalspoorlijn wordt gereden met het dienstvaardige rollend materieel. Met
stoomlocomotieven, personenrijtuigen en goederenwagens worden stoomtrams samengesteld
waarin de bezoekers vervoerd worden. Stationsgebouwen en het seinhuis zijn in oude staat
gerestaureerd en op historisch verantwoorde wijze ingericht. In de stationskantoren, het seinhuis en
op de perrons zijn diverse bedieningstoestellen voor het seinwezen veelal in werkende staat aan te
treffen. In de goederenloodsen en wachtkamers van de stations wachten stukgoederen en bagage op
verzending in de goederenwagens van de stoomtrams. Seinen staan op diverse plekken langs de
spoorlijn en vervullen, in werkende staat, een belangrijke rol in de historische presentatie alsmede in
de veiligheid van het tramverkeer.
Dit gebruik van de collectie en het presenteren ervan in werkende staat heeft consequenties voor
het beheer en behoud van de betreffende collectiestukken. Periodiek onderhoud en het vervangen
van onderdelen is noodzakelijk om de technische en uiterlijke staat en algehele conditie van de
objecten optimaal te houden. In feite is deze situatie vergelijkbaar met die van de historische molens
in ons land. Door de aard van de collectie is het moeilijk de standaard norm die bij museale
instellingen gewenst is voor bewaaromstandigheden te bewaren. Toch streeft het museum ernaar zo
dicht mogelijk bij deze norm aan te sluiten. Bij de Museumregistratie vanaf 2010 is ontheffing
aangevraagd voor het gebruik van de collectie.

2.3.1 Passieve conservering
De aard van de collectie en het hierboven geschetste gebruik van een groot deel van de objecten
heeft gevolgen voor de wijze van conservering. Het minste wat gedaan kan worden om de collecties
te beschermen tegen verval en schade, is de risico’s op schade te beperken, voorkomen is immers
beter en vaak ook goedkoper dan genezen. Het geheel van maatregelen dat genomen wordt om de
conditie van museale objecten stabiel te houden, zonder die objecten zelf te behandelen, wordt
passieve conservering genoemd.
Het verantwoord in een museaal depot opslaan van historisch spoor- en tramwegmaterieel is nogal
een opgave. Zo moet depotruimte voorzien zijn van sporen zodat het materieel naar binnen gereden
kan worden en zijn de objecten dusdanig groot dat ze nogal veel ruimte innemen. De luxe situatie
doet zich voor dat van de deelcollectie rollend materieel het merendeel van de objecten, als ze niet
gebruikt worden in de rijdende presentatie, gestald staat in overdekte en afgesloten loodsen. Op
deze wijze worden de objecten beschermd tegen directe weersinvloeden en vandalisme. Op het
emplacement van Hoorn staan een tweetal prefab loodsen waarin elk twee sporen liggen alsmede
een bakstenen gebouw met drie sporen welke ook ingericht is als werkplaats. In Zwaag staat
eveneens een bakstenen loods met drie sporen. Al het dienstvaardig gerestaureerde
stoomtrammaterieel staat in de verschillende loodsen te Hoorn gestald en een aantal
tramgoederenwagens is ondergebracht in Zwaag.
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Het nog niet gerestaureerde stoomtrammaterieel staat ook voor het merendeel overdekt opgeslagen
in Hoorn en Zwaag. Tevens is er een extern depot te Wervershoof waar uitsluitend nog te
restaureren objecten zijn opgeslagen.
Een deel van de collectie rollend materieel bivakkeert noodgedwongen in de open lucht; het betreft
de stoomtramrijtuigen NS BC 423 en BC 425 en NTM BC 87 evenals de goederenwagens MBS 208,
NTM E 167 en NS CHD 579. Deze objecten bevinden zich alle in deplorabele staat en moeten nog
gerestaureerd worden om ze een actieve rol in de publiekspresentatie te kunnen laten spelen.
Diesellocomotief 35, stoomhijskraan 39, de Oostenrijkse lokaalspoorrijtuigen en het historische
Nederlandse lokaalspoorrijtuig NS C 290 zijn ook doorgaans het hele jaar buiten gestald evenals een
aantal spoorgoederenwagens.

Motorrijtuig GoTM 14 en personenrijtuig RTM 341 wachten tezamen met andere objecten op restauratie in het depot te
Wervershoof.
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Voor de deelcollecties weg en werken en seinwezen geldt dat het merendeel van de objecten buiten
in de openlucht is opgesteld. Het op deze manier bewaren en presenteren van de stationsgebouwen,
het seinhuis, de spoorlijn en de seinen is een bewuste keuze. De openlucht is de oorspronkelijke
context waarin dit soort objecten functioneerden en een plek hadden. Hierdoor zijn actieve
conserveringswerkzaamheden noodzakelijk om de betreffende objecten in goede conditie te
houden. Een aantal toestellen uit de collectie seinwezen is binnen opgesteld in de stationskantoren
en het seinhuis. Bij het bedienen van de seintoestellen door het seinhuis- en stationspersoneel
worden de handels aangevat met een theedoek om het roesten tegen te gaan.
De overige kleine objecten uit de deelcollecties stukgoed en bagage, overig en de
presentatiecollectie zijn over het algemeen binnen opgeslagen of tentoongesteld. Er is echter geen
sprake van een speciale depotruimte waar dit soort objecten verantwoord (geklimatiseerd) bewaard
kan worden. Ook voor de tentoongestelde objecten geldt dat er geen sprake is van geklimatiseerde
omstandigheden. Voor het overgrote deel van de objecten levert dit weinig tot geen problemen op
vanwege hun conditie en de materiaalsamenstelling, voornamelijk messing en ijzerwerk. De
bovengenoemde deelcollecties kennen echter ook een aantal objecten welke vervaardigd zijn uit riet,
leer, hout en textiel of een combinatie daarvan.
Het is raadzaam om deze objecten afzonderlijk te bekijken en te beoordelen of de huidige
bewaarplaats of tentoonstellingsomgeving veranderd moet worden om het behoud van deze
objecten in de toekomst te garanderen. Dit geldt bijvoorbeeld voor:


Het vaandel van de Tramwegvakbond dat nu in het station van Hoorn hangt.



Objecten uit de deelcollectie stukgoed en bagage die vervaardigd zijn uit bovengenoemde
materialen.



De historische uniformen welke nu door een medewerker thuis worden bewaard.



Overige kwetsbare zaken.

Een drietal (grotere) objecten te weten; de opengewerkte, originele, locomotiefketel van loc GS 18,
de Klien-Lindner as en het draaistel van een eerste generatie Beijnes stoomtramrijtuig bevinden zich
in de openlucht. Na conservering van deze drie objecten verdient het binnen of overdekt bewaren
van deze zaken de absolute voorkeur.
Het is te overwegen om een (extern) depot in te richten waar de kleinere zaken opgeslagen kunnen
worden. Een en ander hangt wel samen met de cultuurhistorische waarde die de betreffende
objecten hebben en het mogelijke afstoten van dit soort objecten uit de collectie.
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De eerder genoemde ruimtes en loodsen waarin objecten bewaard of gepresenteerd worden zijn
niet speciaal geklimatiseerd. Voor het merendeel van de collectiestukken is dit geen ramp omdat ze
actief worden ingezet in de presentatie. Met andere woorden: de collectie wordt grotendeels in
werkende staat gepresenteerd. Toch wordt er zo goed mogelijk gekeken naar het passief
conserveren per object. Zo zijn in de stations Twisk en Opperdoes een tweetal telegraaftoestellen uit
de deelcollectie seinwezen opgesteld, deze toestellen zijn kwetsbaarder dan de overige, vrij solide,
seintoestellen. Ze worden tegen verstoffen en aanraking door de bezoekers beschermd door
plexiglazen kappen als ze niet in gebruik zijn. De collectie historische bagage en stukgoederen staat
opgesteld in de goederenloodsen van de stationsgebouwen en de goederenwagens. De werkplaats,
de stations en het seinhuis worden verwarmd en dat draagt bij aan het behoud van de gebouwen en
de objecten die erin staan opgesteld. De objecten die in werkende staat gepresenteerd worden
ondergaan voor, tijdens en na dit gebruik behandelingen die vallen onder de actieve conservering, op
die manier wordt een optimale conditie van deze objecten gewaarborgd. In de volgende paragraaf
wordt hier uitgebreid op ingegaan.
Vastgesteld kan worden dat de belangrijkste bedreiging voor de objecten uit de deelcollectie rollend
materieel wordt veroorzaakt door vocht in de onverwarmde loodsen. Het vocht zorgt voor
corrosieschade en schimmel, dit tast de houten constructie van de rijtuigen aan evenals de pluche
kussens van de zittingen, de gordijnen en de katoenen smeerkussens voor de lagers. Door middel van
actieve conservering worden deze bedreigingen zoveel mogelijk tegengegaan.
Het verwarmd kunnen stallen van de collectie rollend materieel zou de conservering op het passieve
vlak enorm verbeteren. Verder is het noodzakelijk dat er in de toekomst naar gestreefd wordt dat
tenminste al het Nederlandse historische materieel onder dak gestald kan worden ongeacht of de
objecten al gerestaureerd zijn of niet. Een of meerdere locaties in Hoorn of ergens anders langs de
lokaalspoorweg Hoorn-Medemblik om alle objecten uit de deelcollectie rollend materieel onder te
kunnen brengen heeft de voorkeur. Op die manier kan het externe depot in Wervershoof verlaten
worden en is de gehele deelcollectie onder handbereik. De meest voor de hand liggende optie is het
creëren van depotruimte langs de spoorlijn in Zwaag. Het ligt in de bedoeling om de mogelijkheden
in de nabije toekomst te onderzoeken.
Het is dan ook de moeite waard om de (financiële) mogelijkheden te onderzoeken of de huidige
gebouwen kunnen worden aangepast of dat nieuwbouw gerealiseerd kan worden. Wanneer sprake
is van nieuwbouw in Hoorn biedt dat ook perspectieven voor het beter toegankelijk maken en
presenteren van de collectie.
De deelcollectie documentatie is overigens wel geheel volgens de normen van het archiefwezen
geconserveerd. Licht, vervuiling, temperatuur, verzuring en luchtvochtigheid zijn voor dit deel van de
collectie in een speciale ruimte met de juiste verpakkingsmaterialen beheerst. Een voordeel is dat de
archiefbewaarplaats van het Stoomtram Documentatie Centrum zich op de bovenverdieping van de
werkplaats bevindt. Hierdoor bestaat er een korte lijn met de restauratoren in de werkplaats die de
documentatie gebruiken bij het restaureren van objecten uit de deelcollectie rollend materieel.
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2.3.2 Actieve conservering en restauratie
De levendige, rijdende, presentatie van de Museumstoomtram brengt een actief en regelmatig
gebruik met zich mee. Het behoud van deze “werkende”collectiestukken wordt door actieve
conservering gewaarborgd. Het museum biedt dan ook de grootste zorg die mogelijk is bij dit soort
collecties. Met de objecten uit de deelcollectie rollend materieel wordt gereden. Voor en na elke rit
worden de voertuigen op uitvoerige wijze behandeld, van schoonmaken tot en met een technische
controle. Hiervan worden logboeken bijgehouden. Het rollend materieel wordt onderhouden in
eigen werkplaats doch in een aantal gevallen worden werkzaamheden uitbesteed aan bijvoorbeeld
een machinefabriek. Van een aantal van de diverse actieve conserveringshandelingen om het rollend
materieel in optimale staat te houden worden de belangrijkste hieronder puntsgewijs weergegeven:


Het gebruik van onthard (leiding)water met een toevoeging van chemicaliën om corrosie en
ketelsteen tegen te gaan.



Het warm afspuien en zoveel mogelijk drogen van de ketels van stoomlocomotieven als deze
voor langere tijd buiten dienst gaan (winterperiode).



Het poetsen en schoonmaken van locomotieven, rijtuigen en wagens voor en na de dienst en
tevens het uitvoeren van technische controles.



Het periodiek uitvoeren van (technisch) onderhoud en revisies aan al het dienstvaardige
materieel.



Het aftappen van leidingwerk, waterbakken en apparaten bij langere stilstandperiodes
(winter) en het demonteren en reviseren van appendages van de stoomlocomotieven
alsmede de remwerken van rijtuigen en wagens.



Het schoonmaken van vuurkisten, roosters en rookkasten en het schoonvegen van de
vlampijpen van de locomotieven. Ook de kolenbunkers worden leeggehaald en
schoongemaakt. Dit alles om zo min mogelijk vocht aan te trekken en corrosieschade tot een
minimum beperken.



Het grondig schoonmaken van rijtuigen en wagens voor langere stilstandperiodes om
voedingsbodems voor schimmel zoveel mogelijk te verwijderen.

Vergelijkbare actieve conserveringshandelingen worden ook toegepast voor de deelcollecties weg en
werken en seinwezen. Zo wordt de bovenbouw van de lokaalspoorweg Hoorn-Medemblik periodiek
geschouwd en worden bevindingen vastgelegd in rapportages. Rails, bevestiging, bielzen en
ballastbed worden gerepareerd of vervangen als dat noodzakelijk is. In de winterperiode als de
rijdende presentatie enkele maanden niet wordt uitgevoerd worden grotere projecten als het
vervangen van meerdere honderden meters spoor uitgevoerd. Dit werk wordt uitgevoerd in eigen
beheer en door eigen medewerkers met hulp van aannemers.
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Stationsgebouwen en het seinhuis worden gecontroleerd door de Monumentenwacht. Deze
organisatie doet naar aanleiding van hun inspecties aanbevelingen voor het behoud van de
gebouwen op de lange termijn. Zo worden er regelmatig schilderwerkzaamheden en kleine
bouwkundige reparaties uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden vrijwel allemaal uitgevoerd door
aannemers.
Seinen en bijbehorende toestellen die buiten opgesteld staan worden regelmatig nagezien,
schoongemaakt, gesmeerd en geschilderd. Het verstoffen van de mechanieken van de toestellen die
binnen staan opgesteld is niet geheel tegen te gaan, zij worden dan ook met regelmaat gereinigd.
Het is van belang om deze actieve conserveringshandelingen in de toekomst goed te blijven
coördineren. Met name voor de deelcollectie seinwezen geldt dat het conserveren er soms wel eens
bij inschiet.

Stoomlocomotieven worden tijdens het opstoken, voorafgaand aan de dienst, uitgebreid gepoetst en gecontroleerd.
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Het restaureren van objecten is een belangrijke taak die de Museumstoomtram zich ten doel stelt.
Doordat in de incubatieperiode tussen buitendienststelling van de objecten door hun oorspronkelijke
eigenaren en de verwerving ten behoeve van de collectie van het museum vaak ingrijpende
veranderingen en verval toegeslagen hebben is het ingrijpend restaureren onvermijdelijk. Met name
objecten uit de deelcollectie rollend materieel zullen in de toekomst nog gerestaureerd moeten
worden. Alvorens met de restauratie van een object wordt begonnen wordt een uitgebreid
restauratiebestek opgesteld. In zo’n bestek komt een inventarisatie van de huidige toestand te staan,
een onderzoek naar de, veelal uit eigen collectie, beschikbare documentatie (tekeningen, bestekken
e.d.) en de wijze waarop zaken worden gerestaureerd en als dat niet anders kan, worden
gereconstrueerd. Ook worden de voor de rijdende presentatie noodzakelijke concessies beschreven.
Iedere wijziging die een afwijking inhoudt van de originele of authentieke gebruikstoestand moet als
zodanig worden geregistreerd en gemotiveerd. Bij het rollend materieel betreft dit met name de
ombouw naar een andere spoorbreedte, maar ook zaken als beremming door luchtdruk, verwarming
en zaken die ons door de hedendaagse wetgeving worden opgelegd. Vervolgens wordt de
projectfinanciering georganiseerd; de restauratie van objecten met een grote cultuurhistorische
waarde komt in aanmerking voor een bijdrage van de verschillende cultuurfondsen. In een enkel
geval wordt crowdfunding toegepast.
De start van een restauratie begint met de demontage van het betreffende object. Alles wordt
minutieus vastgelegd en tegelijkertijd wordt het object als informatiedrager gebruikt. Kleurstelling,
opschriften, geschilderde versieringen maar ook de wijze waarop bepaalde zaken geconstrueerd
waren kunnen vaak nog worden afgeleid. Tijdens het demonteren wordt meteen beoordeeld welke
onderdelen nog gebruikt kunnen worden en welke vervangen of gereconstrueerd moeten worden.
Vervolgens neemt de wederopbouw van het object een aanvang waarbij zoveel mogelijk de oude
technieken en materialen worden gebruikt. Zo worden klassieke klinkverbindingen weer toegepast in
plaats van het nu gebruikelijke lassen. Maar ook vele andere ambachtelijke technieken komen er aan
te pas om een locomotief, rijtuig of wagen weer exact die uitstraling te geven die het oorspronkelijk
had. Denk hierbij aan klassiek meubelmakervakwerk, ouderwetse metaalbewerking, het uitgebreide
schilderen en vernissen met de kwast alsmede het schilderen van opschriften. Het merendeel van de
werkzaamheden vindt plaats in eigen werkplaats maar bepaalde zaken worden uitbesteed zoals
divers giet- en constructiewerk. Consequent wordt onderzocht hoe de restauratie van de collectie
kan worden uitgevoerd met authentieke materialen en/of authentieke vormgeving, voor zover dit
kan worden afgestemd op wet- en regelgeving, alsmede Arbo- en milieu eisen. Veel zorg en aandacht
wordt besteed aan specifieke details zoals bijvoorbeeld de petroleumverlichting voor het verlichten
van rijtuigen maar ook locomotieflantaarns. De restauratie van rollend materieel wordt afgerond met
een uitgebreid proefrittenprogramma, technische goedkeuring en officiële indienststelling.
Het reconstrueren van bepaalde zaken is onontkoombaar om de collectie van de Museumstoomtram
op een levendige wijze te kunnen presenteren. Zo zijn er langs de lokaalspoorweg en rondom de
historische stations zijsporen, perrons, goederen- en veeladingen gereconstrueerd. Maar ook zaken
zoals de telegraafverbinding zijn hiervan een voorbeeld.
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De geschetste aanpak van restauratieprojecten is een werkwijze die vanaf ongeveer 1993 is
toegepast. In de periode voor 1993 zijn er tijdens restauraties vaak concessies toegepast die we in
het huidige beleid niet meer zouden toestaan. Daar heeft een aantal redenen aan ten grondslag
gelegen:


Er is destijds met een minimum aan materialen, mankracht, financiële middelen en dergelijke
factoren geprobeerd om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.



Praktische inzichten en toepassingen prevaleerden boven de authenticiteit en de materiële
integriteit van het object.



Documentatie en kennis omtrent de authenticiteit was niet in voldoende mate aanwezig.

Gezien het feit dat het restaureren volgens de huidige maatstaven van dit nog relatief jonge erfgoed
pas in de afgelopen twintig jaar is ontwikkeld mogen we ons gelukkig prijzen met de werkzaamheden
die onze voorgangers verricht hebben. Ze hebben daarmee bijgedragen aan het behoud van de
objecten.
Door het gebruik komen ook de reeds “gerestaureerde” objecten vanzelf weer aan de beurt voor een
restauratie of grote revisie. Dat zijn de momenten waarop zaken uit het museumverleden
gecorrigeerd kunnen worden. De naderbij komende tweede grote restauratie van stoomlocomotief
NS 7742 is daar een mooi voorbeeld van en de plannen hieromtrent worden voorbereid.
Het is overigens aan te raden om voor grote revisies of tweede restauratie van reeds eerder
gerestaureerde objecten ook een restauratiebestek te schrijven. Daarmee wordt voorkomen dat
keuzes gemaakt moeten worden tijdens de werkzaamheden die we later wellicht betreuren. Een
sprekend voorbeeld is rijtuig RTM 370 dat in 2011 in de werkplaats geplaatst werd voor het
uitvoeren van een lakbeurt. Gaandeweg ontpopte dit zich tot een grootscheepse revisie waarbij het
handig was geweest om een bestek als leidraad te hebben. Op die manier kan de authenticiteit beter
worden gewaarborgd.
In het restauratiebestek is ook altijd een omschrijving en motivering van de referentieperiode
opgenomen. Een object kan in zijn werkzame leven bij meerdere trambedrijven gereden hebben.
Voor een aantal objecten zullen hieromtrent in de toekomst keuzes gemaakt moeten worden. Het is
bijvoorbeeld zeer goed verdedigbaar om het gerestaureerde personenrijtuig RTM 395 te zijner tijd
weer terug te restaureren in de oorspronkelijke uitvoering als rijtuig 2 van de Stoomtram Tiel – Buren
– Culemborg (TBC). Voor het gerestaureerde personenrijtuig GoTM 21 ligt de kwestie wat lastiger,
het werd oorspronkelijk gebouwd als rijtuig BC 6 van de Nederlandsche Centraal Spoorweg (NCS). Als
rijtuig GoTM 21 kan een ensemble gevormd worden met het nog te restaureren motorrijtuig GoTM
14. Als NCS BC 6 vormt het met de nog te restaureren postbagagewagen NCS LD 5 een ensemble. Het
verdient aanbeveling om hier goed gemotiveerde en onderbouwde keuzes te maken.
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Op het moment van schrijven (2012) worden de volgende restauratieprojecten door de
Museumstoomtram uitgevoerd:


Restauratie van stoomlocomotief 6513 van de Nederlandsche Spoorwegen



Afronding van de restauratie van diesellocomotief 101 van de Nederlandsche TramwegMaatschappij.



Restauratie van personenrijtuig 334 van de Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij.



Afronding restauratie personenrijtuig 370 van de Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij.



Restauratie van veewagen F 63 van de Nederlandsche Tramweg-Maatschappij.

Van een vastgestelde volgorde van het restaureren van objecten is momenteel geen sprake. Een
restauratie neemt vaak twee of meer jaren in beslag. De bovenstaande projecten zullen in ieder
geval worden afgerond in de periode 2012-2016. Belangrijk aspect is het creëren van meer capaciteit
in de stoomtrams ten behoeve van de bezoekers. Daarnaast wil de Museumstoomtram vanaf 2014
ook het fenomeen van historische dieseltrams in de presentatie opnemen. Prioriteit moet dus liggen
bij de restauratie van personenrijtuigen en motorrijtuigen. Vanuit de ploeg rijtuigrestaurateurs klinkt
de roep om na rijtuig RTM 334 eens een rijtuig te restaureren dat aan de buitenzijde niet van
teakhouten schroten is voorzien. Ook voor het beeld qua diversiteit in de deelcollectie rollend
materieel is dit een prima standpunt. Daarnaast moeten ook de reguliere
onderhoudswerkzaamheden en een aantal grote revisies of restauraties van eerder gerestaureerd
materieel doorgang vinden. Hieronder staan de projecten weergegeven die in de periode 2012-2016
prioriteit verdienen:


Restauratie van personenrijtuig 34 van de Ooster Stoomtramweg-Maatschappij.



Restauratie van tenminste één van de motortramrijtuigen; de 14 van de Gooische TramwegMaatschappij of de 40 van de Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij.



Vervangen van de ketel van stoomlocomotief 30.



Vervangen van de ketel van stoomlocomotief 7742 van de Nederlandsche Spoorwegen
alsmede een grote revisie/restauratie in historisch verantwoorde toestand en om concessies
uit het verleden ongedaan te maken.



Werkzaamheden aan stoomlocomotief 18 van de Gooische Stoomtram uitvoeren teneinde
een historisch verantwoord resultaat te bereiken en concessies uit het verleden ongedaan te
maken.



Restauratie van postbagagewagen D 5 van Stoomtramweg-Maatschappij BreskensMaldeghem en tevens inrichten als dienstenwagen voor de horeca. Hierdoor kunnen de
conducteurwagen P 1 en postbagagewagen D 6 minder belast worden in de presentatie.
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2.4 Collectieregistratie en documentatie
2.4.1 Collectieregistratie
Voor wat betreft de deelcollecties rollend materieel, weg en werken en documentatie kan worden
gezegd dat vrijwel alle objecten geregistreerd zijn. Wel is het zo dat de registratie van nieuwe
objecten in de deelcollectie documentatie de afgelopen drie jaar niet meer heeft plaatsgevonden.
Van de overige deelcollecties is de registratiegraad vrijwel op nul te stellen. Het ontbreken van een
geautomatiseerd registratiesysteem is een groot gemis voor de museale organisatie. Dit is een
probleem wat in de nabije toekomst moet worden opgelost om te kunnen werken aan een volledige
registratie van de complete collectie.
Het museum heeft een drietal databases die werken via Microsoft Acces. In de eerste worden de
deelcollecties rollend materieel en weg werken gezamenlijk weergegeven. De tweede database
herbergt de deelcollectie documentatie. Voor het fotomateriaal in deze deelcollectie is de derde
database. De invoervelden zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de Historische Voorwerp Kaart
aangevuld met specifieke invoervelden voor mobiel erfgoed als het gaat om objecten uit de
deelcollectie rollend materieel. Daarnaast is de complete deelcollectie rollend materieel in een
internetdatabase terug te vinden. Deze database is echter door een externe partij opgezet en in
beheer. Daarnaast bestaat er een papieren inventarislijst voor de deelcollectie stukgoed en bagage,
opgesteld rond 2004. Daarbij zijn de objecten van papieren labels voorzien met een objectnummer
en een groene, gele of rode sticker. Objecten met een groene sticker kunnen ongehinderd in de
presentatie van het historische goederenvervoer gebruikt worden. Objecten met een gele sticker
moeten met de nodige omzichtigheid behandeld worden. Objecten met een rode sticker dienen
zoveel mogelijk te worden ontzien en worden louter statisch gepresenteerd in bijvoorbeeld één van
de goederenloodsen. Deze inventarisatie is jammer genoeg niet consequent bijgehouden en zo komt
het voor dat objecten die na deze periode van inventariseren zijn toegevoegd, niet voorzien zijn van
een sticker en registratienummer. Ook is het zo dat de nummerlabels en stickers van veel objecten
zijn losgeraakt en inmiddels zijn verdwenen.
Alle overige objecten uit de diverse deelcollecties zijn niet fysiek voorzien van een objectnummer.
Voor de collectiestukken in de deelcollecties rollend materieel, weg en werken en seinwezen is dat
ook overbodig. Locomotieven, rijtuigen wagens zijn voorzien van nummers en aanduidingen die ze
ten tijde van hun economische levensduur ook al droegen, dit maakt dat het fysiek nummeren van
deze objecten niet noodzakelijk is. Datzelfde geldt ook voor de deelcollectie weg en werken. Voor de
overige deelcollecties is het fysiek nummeren eigenlijk noodzakelijk.
Feitelijk gezien is er dus sprake van een registratieachterstand voor wat betreft de deelcollecties
seinwezen, stukgoed en bagage, documentatie, overige en de presentatiecollectie.
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Het is dan ook zaak om in de nabije toekomst een project omtrent inventarisatie en basisregistratie
op te zetten waarbij gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd registratiesysteem als Adlib
Museum of The Museum System. Daarbij moeten objecten uit de deelcollecties seinwezen, stukgoed
en bagage en overige prioriteit krijgen. Het fysiek nummeren tussen laklagen alsmede het
fotograferen van de objecten is hierbij van groot belang. De gegevens van de deelcollectie
documentatie kunnen uit de Acces databases overgenomen worden in het registratiesysteem en
daarbij moeten de documenten gescand worden. Het fysiek nummeren van documenten moet bij
voorkeur geschieden met een zacht potlood. Dit inventarisatie- en registratieproject is een mooie
stageopdracht voor tweedejaars studenten van de Reinwardt Academie en kan het best begeleid
worden vanuit het Stoomtram Documentatie Centrum. Vrijwillige medewerkers kunnen in dit proces
ondersteuning bieden. Op deze manier wordt de achterstand ingelopen en kan gelijktijdig een
afweging worden gemaakt in het afstoten of eventueel degraderen tot rekwisiet van bepaalde
collectiestukken.

Stoomlocomotief 7742 “Bello” heeft met haar originele bronzen nummerplaten geen behoefte meer aan een
museaal registratienummer.
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2.4.2 Documentatie
Het Stoomtram Documentatie Centrum in Hoorn is naast de bewaarplaats van de deelcollectie
documentatie het kenniscentrum over de geschiedenis van de stoomtram in Nederland. Diverse
originele documentatie, dus behorende tot de museale collectie, heeft ook vaak een
(in-)
directe relatie tot verschillende objecten uit de andere deelcollecties. Deze originelen worden
aangevuld met zeer uiteenlopende documenten omtrent vrijwel alle objecten in de museale collectie
en het verschijnsel stoomtram in Nederland. De volgende soorten documentatie is te vinden in het
Stoomtram Documentatie Centrum:












•

Authentieke documenten afkomstig van de Nederlandse stoomtrambedrijven
Boeken
Tijdschriften/Periodieken
Reproducties van archivalia en documentatie
Film
Foto’s en ansichten (reproducties en originelen)
Vraaggesprekken met getuigen uit de stoomtramgeschiedenis
Geluidsdocumenten
Affiches
Kunst- en Reclame-uitingen
Documentatiedossiers per stoomtrambedrijf:
• Algemene informatie en knipsels, alsmede uitgebreide verwijzingen naar alle
mogelijke bronplaatsen waar informatie over iedere exploitant van
stoomtramwegen in Nederland te vinden is. Dit zijn bijvoorbeeld archieven en
verzamelingen binnen en buiten het Stoomtram Documentatie Centrum.

Ook restauratieverslagen en alle overige documentatie omtrent bijvoorbeeld de verwerving van
objecten hebben in het centrum een plek. Daarnaast is er een grote verzameling digitaal
fotomateriaal van de verschillende objecten alsmede de presentatie.
Vier maal per jaar geeft de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik een periodiek uit getiteld: “De
Stoomtram”. In deze uitgave, bestemd voor donateurs en relaties, wordt ondermeer uitgebreid
verslag gedaan van actualiteiten rondom de collectie en presentatie in het museum.

51

2.5 Gebruik van de collectie
2.5.1 Onderzoek en educatie
Het Stoomtram Documentatie Centrum heeft als belangrijke taak het onderzoeken van met name de
deelcollectie documentatie ten behoeve van het restaureren van objecten en het historisch
verantwoord presenteren ervan aan bezoekers van het museum. Archiefinventarisatie door het
Centrum wees bijvoorbeeld de weg naar gegevens over meer uiterlijke kenmerken van locomotief
HTM 8. Op basis hiervan kon tijdens de restauratie worden gewerkt aan de juiste indeling van de
ramen aan de voor- en achterzijde. Rijtuig SBM AB24 kreeg bij de restauratie een groen eerste klasse
interieur. In de archieven was hierover niets terug te vinden. Een vijftal reizigers uit het verleden
wees ons in de vraaggesprekken onafhankelijk van elkaar op de juiste kleuren.
Bij de Museumstoomtram doet vrijwel alles nog precies datgene, waar het bij de bouw voor bedoeld
was. Dat betekent niet alleen dat stoomlocs en rijtuigen van Hoorn naar Medemblik kunnen rijden.
Ook de processen zoals die vroeger bij de trambedrijven plaatsvonden, moeten we laten zien. Hier
boden de vraaggesprekken met getuigen uit de stoomtramgeschiedenis wederom uitkomst. Een
beschrijving van oud-medewerkers van de Posterijen leverde een bruikbare procedure op voor het
laten zien van het postvervoer per stoomtram. Gedurende de zomermaanden en op speciale dagen
sorteert een fraai geüniformeerde postconducteur brieven tijdens de tramrit naar Medemblik.
Postbagagerijtuig NTM D6 werd bij de bouw in 1904 speciaal voor dit doel voorzien van een
postafdeling en doet ook nu weer dienst als postrijtuig. Op dezelfde wijze wordt het
goederenvervoer gedemonstreerd. De gerestaureerde goederenwagens en een medewerker in de
rol van goederenarbeider op de historische stations spelen hierin de hoofdrol. Bezoekers worden zo
actief mogelijk bij zowel het post- als het goederenvervoer betrokken. Kortom een stukje educatie
door op een speelse manier kennis over te dragen.
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2.5.2 Presentatie en exploitatie
De Museumstoomtram wil met haar collecties authentiek Nederlands stoomtrammaterieel, de
lokaalspoorlijn Hoorn-Medemblik en de gebouwen, seininrichtingen, voorwerpen en
documentatiemateriaal een historisch verantwoorde presentatie geven waarbij bezoekers een
authentieke Hollandse historische reisbeleving ondergaan. In tegenstelling tot andere musea doen
de meeste objecten van de Museumstoomtram nog steeds datgene waarvoor zij oorspronkelijk
gebouwd zijn. Met andere woorden: het museum laat stoomtrams rijden en vervoert mensen, post
en goederen, precies zoals dat vroeger ging. Onze bezoekers rijden mee in historische rijtuigen, die
door een met echte kolen gestookte oude stoomlocomotief worden getrokken. In de trams maar ook
op de gerestaureerde stations komt men reizigers en personeel uit het verleden tegen. Een echtpaar
in Westfriese klederdracht of een heer met een deftige hoge hoed lopen statig over het perron. In de
postbagagewagen laat de postconducteur zien hoe hij tijdens de rit de post sorteert en stempelt, op
een aantal stations leegt hij de brievenbus. Een handkar met melkbussen ratelt voorbij en arbeiders
zijn druk in de weer met het laden en lossen van stukgoed en bagage. De stationschef ontvangt je in
zijn ouderwets ingerichte kantoor van waaruit hij ondermeer de seinen bedient. Een bakelieten
telefoontoestel rinkelt en op het bureau staat een inktpot met kroontjespen. Een kijkje op de
stoomlocomotief maakt duidelijk dat vuur en water nodig zijn om in beweging te blijven. Deze
levendige presentatie waarbij eigenlijk alle zintuigen worden aangesproken is de meest optimale
manier om te beleven hoe men vroeger in Nederland per stoomtram reisde. Alle objecten worden op
deze manier in een historisch verantwoorde context gepresenteerd. Daarnaast besteedt het museum
op deze wijze ook aandacht aan immaterieel erfgoed rondom de stoomtramgeschiedenis. Met de
eerste en tweede klasse afdeling in de rijtuigen wordt het rangen en standen verschil onder de
bevolking van destijds nader uitgelegd. Arbeidsomstandigheden in de eerste helft van de twintigste
eeuw en die bij de stoomtrambedrijven in het bijzonder, zoals bijvoorbeeld op de stoomlocomotief,
komen aan bod. Maar ook de gang van zaken op een plattelandsstation kunnen onze bezoekers van
dichtbij meemaken.
In de nabije toekomst is het van belang dat de Museumstoomtram deze levendige presentatie zo
mogelijk verder uitbreidt en verbeterdt.
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