
Het tweede lustrum van de pony-
en motortram Joppe 

Het tweede lustrum van de pony- en motor-
tram 't Joppe (bij Gorssel) is vor ig jaar onop-
vallend aan menigeen voorbijgegaan. Jammer, 
want dit aardige bedrijfje van de energieke eige-
naar/directeur J. W . Montenberg (72) komt toch 
al zo wein ig in de publiciteit. 

I k had zelf het genoegen begin 1973 een voor-
stelling van het N ieuw Joppes Toneel bij te 
wonen, waaruit bleek hoe het bedrijfje toen reil-
de en zeilde (z ie OdR 1973-2, blz. 23-24). Helaas 
was ik sedertdien niet meer in de gelegenheid 
volgende voorstellingen bij te wonen, maar uit 
verschillende bronnen — zoals b.v. het dagboek 
van pony Quicky — val t toch we l een en ander 
op te maken over de lotgevallen van het bedrijfje 
in de afgelopen vijf jaar. He t beste kan dat wor-
den gedaan in de vorm van een soort meerjaren-
verslag, dat dan als vo lg t zou moeten luiden: 

Hoofdstuk 1 : Algemeen 
In de verslagperiode heeft het vervoer zich 

gunstig ontwikkeld, nl. van aanvankelijk rond 
1700 tot momenteel ongeveer 4200 reizigers per 
jaar. Over 1974 zijn exacte cijfers bekend: ver-
voerd werden 2943 betalende reizigers (plus 4 
weekkaarthouders) op 109 rijdagen. Pony Quicky 
was op 107 dagen daarvan in bedrijf. 

Markante ontwikkelingen waren allereerst de 
oliecrisisperiode in 1973, toen de dienst moest 
worden beperkt tot de zondagnamiddag waarop 
de dieselloc dan telkens 4 ritten maakte bij deel-
name van tenminste acht personen. In verband 

De tram met motortractie te Joppe. 

met de meer dan verdubbelde brandstofprijs werd 
op de normale ritprijs een toeslag geheven van 
ƒ0,50 (kinderen ƒ0,25) . Verder moet de alge-
hele crisissituatie in 1974 worden genoemd, toen 
de verhouding met de Tramweg-St icht ing een 
dieptepunt bereikte en de Directie zelfs overwoog 
het gehele bedrijf stop te zetten. Quicky zou dan 
worden verkocht. Gelukkig k w a m er een kente-
ring dankzij de interesse van VVV-directeur 
Surink te Deventer en publiciteit in het Deven-
ter Dagblad. He t reizigersaantal steeg toen 
plotseling tot pieken van 80 a 100 per dag. 

In 1975 vormden kinderen van de 5e en 6e 
klas lagere school een club tot behoud van de 
ponytram. 

Hoofdstuk 2: Getrokken materieel 
Het van de smalspoorlijn bij het Ronde Huis 

in Nunspeet afkomstige rijtuig 1 zou volgens de 
laatste inzichten in 1887 a 1890 zijn gebouwd. In 
de periode 1942-1947 zou het „ondergedoken" zijn 
geweest bij de heer Simon Thomas, wiens echt-
genote het later onder bepaalde voorwaarden zou 
hebben overgedaan aan de heer Stamkot ( M B S ) . 
Op Sinterklaasdag 1967 werden de diverse ge -
deelten van dit rijtuig door de heer Montenberg 
in Enschede opgehaald. Tussen het frame, dat 
van enige tussengelaste stukken was voorzien, 
werd toen een lorrieonderstel geplaatst. In de 
winter 1971/1972 werd de radstand vergroot van 
53 cm tot 1 m en werden draagveren aangebracht; 
de balkons werden vergroo t en de schermen 
rechtgemaakt. Begin 1973 ontstonden moeilijk-
heden met het remwerk en met uitgelopen lagers 
van de aspotten, hetgeen culmineerde in een ont-
sporing. 

Gelukkig was op dat moment ex-machinist Jan 
doende met de bouw van een nieuw rijtuig 2, te 
plaatsen op het onderstel van rijtuig 10, tot op 
dat moment een onoverdekt rijtuig met langs-
banken. De directeur plaatste toen eigenhandig 
binnen een etmaal de bovenbouw van rijtuig 1 
over op onderstel 10, een onafgeveerde con-
structie van ca 3 m lengte. De kopschotten van 
het rijtuig werden verkleind. In 1978 werd het 
van nieuwe lagers en remwerk voorzien. He t 
biedt plaats aan 8 volwassen personen plus koet-
sier en conductrice. 

Begin 1974 k w a m alsnog rijtuig 2 gereed. Het 
is eveneens een open rijtuig, dat echter lichter 
loopt dan de 1 en dat 12 kinderen kan vervoeren. 

He t onoverdekte rijtuig 11, waarvan vloer en 
dwarsbanken bestaan uit planken van vroeger 
MBS-bezit , werd begin 1975 van „nieuwe" as-
potten (afkomstig van een steenfabriek) voor-
zien en op gelijke bufferhoogte gebracht met het 
overige materieel. Me t dit laatste g ing een al 



jaren oude wens in vervull ing en werd treinvor-
ming mogelijk. In 1978 werd dit rijtuig van rem-
werk voorzien, zodat het ook geschikt werd voor 
ponytractie. 

De lorries 15 en 16 bleven in de verslagperiode 
in gebruik; de 15 werd in 1978 van een laadbak 
voorzien. Lor r ie 17 werd in 1973 gesloopt, waar-
door aspotten en lagers beschikbaar kwamen als 
wisseldelen voor het over ige getrokken mate-
rieel. 

Hoofdstuk 3: Tractiemiddelen 
Pony Quicky zal in mei van dit jaar 14 jaar 

oud worden en is dan w e l definitief ouder dan 
degenen die hem borstelen en roskammen. To t 
en met 1973 was het woekeren met logies en 
ontbijt: eerst bij boer Stegink en vervolgens bij 
Opa Toomeman. De laatste heeft wel iswaar een 
mooie stal, maar die l ig t enkele kilometers ver 
weg . Bovendien dronk opa (82) tenslotte zelfs 
jenever zonder glas, hetgeen Quicky te machtig 
werd. 

Intussen k w a m gelukkig een bescheiden stal 
achter het huis op het tramterrein zelf gereed 
voor Quicky; in NVBS^bestuurskringen verluidt 
het dat hij daar samen met de directie groeze-
l ige ponysoep eet, gegratineerd met s t r o ( o ) . Deze 
geruchten zijn onjuist. W e l is het waa r dat hij in 
juli 1973 door onbekende oorzaak met het rechter 
achterbeen in prikkeldraad verward raakte, en 
slechts door snel medisch ingrijpen voor ernstige 
verwondingen kon worden behoed. Ook vond er 
op 5 november van dat jaar een ontmoeting 
plaats tussen Quicky en pony T i to in de manege 
te Bathmen. Ti to 's bazin Anne werd overigens 
koetsier van de ponytram, en bracht bij indienst-
treding een baal hooi mee. 

Dieselloc N o 4903 van Orenstein & Koppel 
word t ieder jaar twee jaar ouder, doordat ook 
zijn geboortejaar terugschuift. Luidde het in 1973 
nog 1936/37, in 1975 was het al 1934 geworden 
en blijkens de recente informatiefolder van het 
bedrijf dateert de loc nu uit 1932. I n 1973 werd 
er een bel op geplaatst en in 1975 werd de schoor-
steen ver lengd op milieutechnische gronden. De 
loc w e e g t 2,5 ton. 

Hoofdstuk 3: Infrastructuur 
Begin 1973 werd bij het vertrekpunt een mooi 

hek geplaatst, evenals borden „onbewaakte over-
w e g " en een door de M B S geschonken haltebord 
van de H T M lijn 8. In het najaar k w a m een loods 
gereed op het z.g. „binnenspoor", waarin de 

De ponytram is bereikbaar van Deventer en de 
afrit E8 over Epse, richting Lochem over de 
spoorwegovergang eerste weg links. Van Deven-
ter ongeveer 6 km. 
Van Zutphen over Gorssel, Joppelaan tot de kerk, 
daarna links af, Lochemseweg oversteken. Van 
Zutphen ongeveer 11 km. 
Per autobus van de GTW, lijn 8 Deventer— 
Lochem, uitstappen Laan naar Joppe, van bus-
halte 900 m. 
Voor inlichtingen en afspraken: J. W. Monten-
berg, Oxerweg 20, Joppe (gem. Gorssel), tel. 
(05759) U50. 

De ponytram te Joppe 

locomotief en rijtuig 1 onderdak konden vinden. 
N a een in augustus 1973 opgetreden railbreuk 
legde de directeur eigenhandig, samen met een 
buurman, een nieuwe S-boog aan, waarbij wissel 
1 twee meter werd ver legd en de baan vrij bleef 
van des buurmans territorium. In 1978 werd wis-
sel 1 wederom verplaatst, en werd een beschei-
den ontbossing gepleegd om het mogelijk te ma-
ken dat het binnenspoor later ook nabij de ver-
trekhalte op de grote lus gaat aansluiten. Op 9 
juli werd een redacteur van „Op de Rai l s" ge -
signaleerd die een kolossale stobbe verwijderde 
uit het toekomstige tracé. Wissel 1 werd begin 
1973 hersteld, nadat het door een kwaadwillen-
de onder de t ram was getrokken en aldus be-
schadigd raakte. Eind 1978 ontving het bedrijf 
een partij van 60 m spoorstaven uit 1963 en 
2 wissels van Kuhn & Co in Naarden. 

Hoofdstuk k' Personeel 
Op een drukke rijdag zijn voor de dienstuitvoe-

ring minimaal nodig een machinist ( m / v ) , een 
conducteur motortram, een koetsier ( m / v ) en 
een conductrice ponytram. De directeur zelf is 
dan volledig ingezet voor algemeen toezicht, zo-
dat extra krachten voor verkoop van ansicht-
kaarten en informatieverstrekking tevens ge -
wenst zijn. He t verloop onder het personeel is 
echter groot , en vooral in 1973 waren er diverse 
vacatures. 

Machinist Jan werd aan het begin van de ver-
slagperiode als maar wilder, werd uit de rijdende 
dienst teruggetrokken en omgeschoold tot rij-
tuigbouwer. In 1975 bleek hij te zijn getrouwd 
en gekalmeerd. Hij begon toen aan zijn come-
back. Intussen trad Arthur in dienst, die echter 
met zijn ,,Western"-rijstijl de bijnaam „Buffalo 
Bi l l " verwierf . Hij gaa t dan ook te paard naar 
school, en is gewend aan de grotere schaal van 
twee- en vierspannen voor rijtuigen die zijn vader 
bezit. Bij het manlijk personeel wordt nu ook de 
naam John genoemd, maar zijn taakomschrij-
v ing schijnt nog niet gereed te zijn. Bij het vrou-
welijk personeel vindt men aanvankelijk eerste 



koetsier Anneke T o o m e m an uit Oxe en haar 
jongere zusje Yvonne ( 1 2 ) . Toen Yvonne na haar 
eerste dienstjaar echter onder de brug in Deven-
ter werd aangetroffen in het gezelschap van Tur-
ken en met een fles bier in de hand, raakte haar 
dienstverband ten einde. Daarna dienden zich 
Lot je en Jessica aan als vakantiekrachten, en 
Anne te H a v e (12) als de meest voorzichtige 
machinist van het bedrijf. Verder nog Tineke 
( 8 ) en Heleentje, eveneens uit Oxe. In 1974 vol -
tooide ook Lot je de machmistenopleiding: ener-
zijds rijdt ze te wild, maar anderzijds poetst ze 
de loc aandoenlijk. Annemieke (11) kenmerkt 
zich in dat jaar door blonde krullen, zilveren na-
gels, zwaar aangezette blauwe ogen en een on-
gekend grote ansichtkaartenverkoop. Deze trend 
stabiliseerde zich in 1975 dankzij Irene (bruine 
ogen) en Marielle (blauwe o g e n ) . Ook Merel en 
Hermine traden in dienst. 

U i t deze opsomming blijkt dat vooral bij het 
vrouwelijk personeel de gemiddelde leeftijd con-
stant laag en de doorstroming groot is. D e ,,Jop-
per Ponymadchen" werken volgens een Sociaal 
Statuut, dat onder andere inhoudt dat in Vas-
tentijd geen snoep wordt verstrekt. 

Tot slot: De exploitatie in 1979 
Onvoorziene calamiteiten voorbehouden, zal 

ook in 1979 weer worden gereden bij redelijk 
goed weer, van de Paasvakantie tot de Herfst-
vakantie iedere zaterdag- en zondagmiddag van 
half twee tot vijf uur. Gedurende de school-
vakanties zelfs elke middag, en verder — ook 
gedurende de wintermaanden — op verzoek en 
na over leg (tel. 05759-1450). Wi j wensen de heer 
Montenberg vanaf deze plaats veel succes met 
het komende rijseizoen, en hopen dat w i e enige 
tijd in de buurt van 't Joppe ( O x e r w e g 20) kan 
verblijven, ook een handje mee zal helpen aan de 
instandhouding van materieel en baan. 

H . P. Kaper 

Spoorfeiten 
Zoals bekend, is er in Oostenrijk op verschil-

lende plaatsen sprake van „corridor"verbindingen, 
waarbij OeBB-treinen over enige afstand over 
buitenlands gebied rijden om een kortere verbin-
ding tussen twee Oostenrijkse plaatsen te ver-
krijgen. De drukste van deze ,,corridor"verbin-
dingen is die tussen Salzburg en Innsbruck: per 
dag rijden 8 „Stadtetr iebwagenzüge" v ia het Duit-
se station Rosenheim. E r vindt geen paspoort- en 
douane-controle plaats, maar in Rosenheim m a g 
niet worden in- of uitgestapt. De route v ia R o -
senheim is 60 km korter dan die v ia Zeil am See 
die geheel over Oostenrijks gebied loopt, en daar-
door een uur sneller. Een nadeel van de corridor-
route is echter dat de treinen in Rosenheim moe-
ten kopmaken. O m dit te vermijden, zal er door 
de DB, voor rekening van de OeBB, bij Rosen-
heim een verbindingsboog worden gebouwd; kos-
sten 5,5 miljoen D M . De treinen kunnen dan in 
1981 nonstop van Salzburg naar Innsbruck rijden 
en daardoor nog eens 17 minuten sneller worden. 

(DB-Pressedienst) 

Railnieuws 

In de loop van de maand januari 
« I ^ M 1979 werden in dienst gesteld vier 

door Talbot t e A k e n gebouwde elek-
trische tweerijtuigstellen type E12 ( „Spr in t e r " ) , 
genummerd 2023, 2027, 2028 en 2030. 

He t getrokken rijtuig 38-40 167 werd vernum-
merd in 38-30 167. 

Begin januari brandde motorrijtuig 28 voor een 
deel uit. H e t werd in de werkplaats Zwolle ont-
takeld, waarna het in de loop van februari werd 
gesloopt. N a ruim 25 jaar „blauwe engelen" is 
dit de eerste D E I die uit het materieelpark ver-
dwijnt. 

Begin februari üep de 753 brandschade op bij 
Wolfheze; de snelschakelaarkast in het Bk-rijtuig 
sneuvelde hierbij. 

Ook Beneluxtreinstel 1206 werd door brand be-
schadigd, waarbij de keuken het meest werd ge -
troffen. In de werkplaats Haar lem wordt de keu-
ken nu uitgebroken, waarna met behulp van het 
interieur van de reeds terzijde staande 264 ver-
vangende compartimenten worden ingebouwd. 

N a a r de sloop verdwenen treinstel 648 en de 
postrijtuigen 1914 en 1915. In Utrecht CS stond 
half februari nog het intussen deerlijk gehavende 
treinstel 241, wachtende op transport naar de 
sloper. H e t eerder in deze kolommen genoemde 
rijtuig B 5357 is ( n o g ) niet gesloopt; het bevindt 
zich bij de Amersfoortse werkplaats. In de werk-
plaats Haarlem werd treinstel 650 terzijde ge -
steld : het kreeg door de winterse omstandig-
heden een elektrische storing. De treinstellen 673, 
693 en 697 werden van Maastricht naar de A m -
sterdamse Rietlanden overgebracht. Van het ma-
terieel plan D stonden eind december nog op dit 
laatste terrein de rijtuigen 18108, 29124, 128 
en 137. 

Me t de IC3-en wordt proef gereden tussen 
Utrecht en Ede; zoals reeds gemeld, zullen zij per 
2 april gaan rijden op Amsterdam—Utrecht—Arn-
hem—Nijmegen. Inmiddels worden de draaistel-
len van de IC3-en voor een garantie/onderhouds-
beurt naar de Duitse fabrikant gezonden; in 
Haarlem staat derhalve steeds een treinstel op 
noodtrucks. 

D E I I I treinstel 151 is van een nieuw type die-
selmotor voorzien. He t maakte op 15 februari 
een proefrit van Ti lburg naar Maastricht en te-
rug. Vermoedelijk zal ook de 128 een nieuwe mo-
tor krijgen. 

Ook met de twee rijtuigen materieel '25 ( m D W 
500 en 501) worden veelal instructieritten gehou-
den. Eind januari werd in Breda dankbaar g e -
bruik gemaakt van de aanwezigheid van de 501 
om het defecte treinstel 515 w e g te slepen. 


