De Voorzitter heeft het eerste woord … Jij, het laatste woord.

Beste Lid/sympathisant/vrijwilliger van/bij Buurtspoorwegmuseum vzw
Vele leden weten dat jullie vereniging - intussen bijna een jaar geleden - in een penibele situatie
terecht gekomen was. Natuurlijk, de Covid-pandemie had toen ook de zenuwen op scherp gezet. Vier
maanden lockdown waren net achter de rug. Er zijn leukere situaties te bedenken voor een
vereniging die het moet hebben van vrijwilligerswerk!
Gelukkig zorgde de adempauze tussen de eerste en tweede Covid-golf ervoor, dat er wat tijd
vrijkwam om de herstructurering van BSM op gang te trekken. En die is – denk ik – ook gelukt.
En dus kwam na de euforie na de geslaagde heropening in augustus-september 2018, de euforie van
de geslaagde heropstanding van BSM in oktober-november 2020. Het stagnerend en zelfs slinkend
aantal leden werd gecounterd, vooral dank zij het initiatief van Pierre, waardoor we eind 2020 een
record aantal leden kenden; leden, die vaak ook extra expertise bezitten in spoorvervoer. We
durfden het aan, om meer gezinsvriendelijke openingsdagen te voorzien, zelfs al betekende dit dat
we drie ploegen met telkens twee vrijwilligers per week nodig hadden in plaats van twee voorheen.
De droom, om het archief deftig op punt te krijgen, begon plots werkelijkheid te worden.
En intussen was er ook bij Herita een nieuwe wind gaan waaien, met een top, die de tramsite niet
meer zag als een hoop dure ellende, maar als een uitdaging, om er tegenaan aan te gaan. De tramsite
was trouwens de eerste locatie, waar de nieuwe algemeen directeur van Herita op bezoek kwam. En
ook de verwaarloosde contacten met het Agentschap Onroerend Erfgoed werden intussen
hernieuwd.
Maakt me dit persoonlijk blij ? Zeker ! Maakt me dit euforisch ? Nee. Intussen heb ik al wat
bestuurservaring opgedaan en besef ik maar al dat best, dat wanneer alles goed zit, het best
gemakkelijk is om iedereen mee te trekken. Maar na de euforie, om de helling beklommen te
hebben, komt meestal de hoogvlakte : de consolidatie. En al lijkt dat niet zo, die is best ook pittig. En
daar beginnen we nu aan.
Toen we in april-mei dit jaar, intern de Algemene Vergadering van BSM voorbereidden, was ik –
wellicht, net zoals diegene, die op deze Vergadering aanwezig waren – verrast, dat mijn mandaat als
voorzitter, dat ik opgenomen had in de zomer 2016, eigenlijk al een jaar verlopen was : ik was
eigenlijk geen voorzitter meer sinds de zomer 2020. En daarom dank ik nogmaals alle
stemgerechtigde leden van die vergadering om mij met terugwerkende kracht dit mandaat
toegekend te hebben : anders zat BSM in een bestuursvacuüm. Tegelijkertijd heb ik toen ook
aangekondigd, dat het zeker niet mijn bedoeling is, om een soort “eeuwige” voorzitter te blijven.
Vanzelfsprekend breekt er binnenkort voor BSM een onzekere tijd aan : de erfpachtovereenkomst uit

1996 tussen De Lijn en Herita, met betrekking tot het trammuseum loopt binnenkort af. Het hobbelig
parcours, dat de tramsite daarbinnen heeft gelopen, is zeker niet hetgeen, wat de toenmalige
contractanten hadden verhoopt en dus zal de erfpachtovereenkomst – als ze wordt hernieuwdongetwijfeld gewijzigd worden, met mogelijk andere invulling van taken, verantwoordelijkheden en
financiering. En daarin moet BSM uiteraard ook nog passen...
Ik ga zeker niet terugdeinzen, om BSM daarin blijvend te ondersteunen. Maar terzelfdertijd besef ik
dat de behoorlijk grote vereniging, die BSM intussen geworden is, een stevig raderwerk als
bestuursploeg vereist, waarin de voorzitter de smeerolie is, die de ploeg draaiende houdt. En dat
vraagt tijd, die ik mogelijk niet bezit. En daarom heb ik op die Algemene Vergadering aangekondigd,
dat ik graag mijn voorzittersstoel warm hou, voor een goede kandidaat-voorzitter. Er zit veel
expertise, ook bestuurservaring bij onze 81 leden : jij voelt je misschien wel geschikt ! Je moet geen
tramexpert zijn, maar je beweegt je wel in die middens. Je weet hoe je een ploeg moet aansturen en
in harmonie laat samenwerken. Je kan luisteren, maar ook beslissen. Neem dan gerust eens contact
met mij op. Wie weet, neem je dan ooit als voorzitter afscheid, wanneer de renovatie van de site
geen droom is, maar realiteit is geworden ..
In dit kluskrantje vind je - naast korte verslagen over de beslissingen van het Bestuursorgaan en de
Algemene Jaarvergadering- ook wat er op de site opgestart wordt (of bijna afgewerkt werd) en
daarenboven een aantal - onuitgegeven - verhalen over het tramgebeuren in onze buurt.
Er gebeurt natuurlijk veel meer op de site. Zo was er in het eerste halfjaar de week van de Korte
Keten, de wedstrijd van de Rederijkerskamers, die plaats vond op de site, Schatten van Vlieg, etc ...
Een volledig overzicht krijg je ongetwijfeld in het halfjaarlijks werkingsverslag, dat aan de Algemene
Vergadering zal voorgesteld worden in oktober-november.
Je leest het goed. De Algemene vergadering van 5 juni 2021 - het hoogste orgaan van onze vereniging
- heeft het bestuursorgaan gevraagd, om - net als in grotere verenigingen - twee maal per jaar samen
te komen, zodat de begroting en de krachtlijnen van het volgend jaar op een zinvol tijdstip kunnen
worden voorgesteld en doorgesproken worden. En natuurlijk gebeurt dit best, vóór het werkingsjaar
begint en niet in het midden van dat jaar. Dat biedt het bestuursorgaan meteen de gelegenheid om
een overzicht te geven van alle genomen initiatieven en de stand van zaken ervan, via een
halfjaarlijks werkingsverslag
Met de expertise, die bij jullie aanwezig is, kan die bespreking zeker tot een belangrijke toegevoegde
waarde leiden voor BSM. Het is aan het vernieuwd bestuursorgaan om dit zodanig voor te bereiden,
dat dit ook effectief gebeurt.
En dus, daarom heb jij het laatste woord !!

Willy Segers,
Voorzitter BSM

EEN BEETJE GESCHIEDENIS……

De geschiedenis herhaalt zich!! Hoeveel keer wordt dit zo gemakkelijk in de mond genomen. Onlangs
moest ik er aan denken toen ik op Ring TV hoorde dat er in het kader van duurzaamheid nieuwe tramlijnen
zouden komen in de Brusselse rand en dit tegen 2030. Het vervoer van pendelaars van en naar Brussel en
naaste omgeving zou in dit kader passen. Hoewel dit idee vroeger al geopperd is geweest zou er nu toch
tussen Brussel en Haacht, tussen Brussel en Ninove (langs de Ninoofse steenweg) nieuwe trajecten overwogen worden. Nu al is er zonder enige twijfel sprake van een nieuwe lijn tussen Jette (VUB) en de luchthaven
(Zaventem). Waar de oude routes vroeger werden teniet gedaan door de opkomst van de auto en buslijnen zou men nu er toch definitief werk van willen maken. Enkel en alléén voor passagiers wel te verstaan.
Het klinkt misschien raar maar vroeger (vanaf eind 19e eeuw) was er onder meer ook op de lijn BrusselNinove (Buurtspoorwegen) heel veel transport van goederen voornamelijk richting Brussel en betekende
dit heel veel voor de regio en meer specifiek voor de aardbeienteelt en het vervoer hiervan. Vermits deze
teelt voor het Pajottenland zo belangrijk was zou ik graag er iets meer over willen zeggen.
De vrucht zelf was al in de Middeleeuwen bekend en ook in Brussel ontving men tienden op gronden waar
aardbeien werden gekweekt. Nog later (17e en 18e eeuw) werden er vanuit Amerika variëteiten ingevoerd
onder meer naar Frankrijk die veel grotere vruchten gaven om nadien naar andere rassen te worden ontwikkeld. In de streek van het Pajottenland zijn de eerste plantjes waarschijnlijk geïntroduceerd rond 1850.
Absoluut zeker is men niet maar er is een vermoeden dat een tuinman van een kasteel uit de buurt (Itterbeek) ze zou gekregen hebben van zijn broer die als hovenier in het Antwerpse aan de slag was. Via werklieden die op de desbetreffende locatie aan de slag waren werd de teelt stilletjes aan verspreid. In de jaren
die hierop volgden zag men meer en meer een rendabeler activiteit zeer geschikt voor de relatief kleine
landbouwpercelen zo typisch voor de regio. Meer zelfs het bleek tegelijkertijd een goede vervanger voor de
hopteelt die rond 1900 aan het verdwijnen was. De inlandse hop moest plaatsmaken voor buitenlandse
productie met goede kwaliteit en voldoende in volume.
Oorspronkelijk werden de aardbeien te voet, soms met de hondenkar, in grote manden naar de vroegmarkt
in Brussel gebracht wat op zichzelf al een hele bedoening was. Men moest al heel laat ’s avonds vertrekken
gezien de afstand en tijd, de kleine mandjes samen gepakt in de grote mand van zo’n 30 kg, om op tijd een
goede standplaats te zoeken. Bijtijds vertrekken teneinde om 3u ‘s nachts, het vroegst mogelijke uur voor
de opening van de kanaalbrug aan de Ninoofse Poort te zijn. Bikkelen was het om een goed plaatsje te vinden, liefst op de markt zelf gezien de betere kopers er voorbijkwamen.
Eind 19e eeuw kreeg dit gebeuren plots een verbetering qua verplaatsing naar de hoofdstad toe met de
aanleg van de Buurtspoorwegen en het in exploitatie nemen van de tramlijnen Schepdaal-Brussel (1887),
Lennik-Anderlecht (1888), Lennik-Edingen (1888) en Schepdaal-Eizeringen (1890). Dit laatste traject werd in
1898 doorgetrokken tot Ninove. Deze nieuwe verbindingen maakten het mogelijk om in bijna gans het
Pajottenland te reizen al of niet met goederen op een veel snellere en goedkopere manier dan ooit tevoren. Mede hierdoor steeg de productie zienderogen en allerhande promoties werkten hier ook zeker aan
mee. Bij een heen- en terug ticket kon men 50 kg gratis koopwaar meenemen en ook werd een nachtelijke
tram ingelegd om voor 3 uur in de ochtend al ter plaatse in Brussel te zijn. Gezien de groeiende opbrengsten voor de bevolking konden de plaatselijke overheden ook niet anders meer dan helpen bij deze arbeidsintensieve activiteit waarbij iedereen van het gezin moest helpen. De meeste vrouwen werkten toen niet
buitenshuis en ook de kinderen konden helpen. Zij kregen in het hoogseizoen toelating om thuis te blijven
van school om een handje toe te steken. Mijn neef nu 65 jaar kan deze lekkernij niet ruiken of zien en heeft
er een afkeer van. Van zeer jongs af aan moest hij helpen bij de pluk terwijl hij zoveel andere leuke dingen

had kunnen doen. Zijn ouders hebben in alle geval hard gewerkt. Vader had een job als chauffeur bij een
petroleumbedrijf en moest al heel vroeg ’s morgens weg om in de late namiddag en dikwijls ook ’s avonds
laat nog actief te zijn. Lange uren, zeker in het hoogseizoen.
Op initiatief van lokale besturen werden fruitmarkten met zeer strikte voorwaarden en regels voor de deelnemers georganiseerd waarbij kwekers en
groothandelaars elkaar konden ontmoeten.
De eerste was in Schepdaal (zie foto) en was
zeker een stimulans naar afzet en nieuwe
kwekers toe welke maar bleven stijgen. Ook
in de naburige gemeenten Dilbeek, Itterbeek,
Vlezenbeek, Lennik en Pamel kwamen er dergelijke markten en liefst niet ver van een
tramhalte om het transport te vergemakkelijken. (foto stopplaats Eizeringen nu deelgemeente van Lennik langs de Ninoofse steenweg). Eerst in eigen streek, nadien naar een
veel groter gebied. Mede hierdoor stegen de
gezinsinkomens gestadig en waren er ook meer en meer families die het nut er van inzagen om er ook mee
te starten. Verder werden er nieuwe teeltmethodes geïntroduceerd alsook variëteiten en helaas ook meer
en meer sproeimiddelen. Om een idee te geven waren er in Schepdaal (foto met wapenschild) op een bepaald moment van de 417 gezinnen er 217
die bezig waren met de teelt. Het was niet altijd het voornaamste inkomen maar wel één
verdiend door de thuisblijvende vrouw, kinderen en ouderen. In de topperiode waren 7
op de 10 huishoudens van Eizeringen met
aardbeien aan de gang. Om een idee te geven
over de omvang indertijd, las ik dat op de lijn
Ninove-Brussel in juni (toen de oogstmaand
bij uitstek) 199.300 kg werden vervoerd. Op
de lijn Edingen-Brussel 15.970 kg.
Gezien het succes gingen de telers zich later organiseren in verenigingen, zelfs syndicaten die later tot een Algemeen Verbond leidde met
vestiging in Brussel. Ieder dorp had zijn eigen bond met aangekondigde
voordrachten, aanleg van proefvelden, ledenblad en zelfs een heuse
Miss verkiezing, kortom een belangrijk sociaal en cultureel gebeuren
avant la lettre.
Rond 1950 was ongeveer het hoogtepunt van het totaal aantal gekweekte aardbeien in het Pajottenland met meer dan 300 ha verbouwde percelen, een 400 tal beroepshandelaars en daarnaast nog honderden in het toen al bekende nevenberoep. Vanaf 1970 kwam er niet
alléén met de afschaffing van bepaalde lijnen maar meer met de concurrentie vanuit het buitenland een terugval. Voornamelijk vanuit Nederland met het nodige goedkopere aardgas voor de serres en vanuit het

Middellands Zee gebied met een beter klimaat en goedkopere arbeidskrachten. Ook de nieuwe grote tuinbouwveilingen zag men verschijnen en met de nieuwe BTW regeling besloten er ook velen om er nadien
mee te stoppen.
Heden ten dage is het puur specialistenwerk geworden met zeer specifieke kweektechnieken. Het Pajottenland heeft zijn koppositie van toen moeten afstaan voor telers uit de Noorderkempen en veel invoer vanuit
het buitenland. Toch blijven er nog mondjesmaat her en der in de regio mensen zich met deze teelt bezighouden.
In alle geval hebben de Buurtspoorwegen aanzienlijk bijgedragen tot de ontwikkeling van dit uniek product
in de regio gepaard gaande met een sociale, culturele en voornamelijk economische vooruitgang.
Louis Van Gucht.
Bron : Pajottenland, een land om lief te hebben.

Mannen keken er naar en zuchtten.
Vrouwen keken er naar en begonnen er aan ….

Al diegenen, die het vergaderlokaaltje, naast de onthaalreceptie kennen, weten dat alle kasten en
schuiven er propvol zitten. Ook de kelders van het onthaalgebouw puilen uit van de oude
documenten. Af en toe werd er iets verlegd, om plaats te maken voor nieuwe documenten. En die
werden op hun beurt verlegd. En zo stelde iedereen vast dat er best interessante stukken tussen
zaten. Maar niemand die ze ook snel konden terugvinden. En nog veel minder iemand, die kon
nagaan, wie een document had “ontleend”.
In het beleidsprogramma van BSM werd daarom voorzien dat één van de prioritaire taken de opzet
van een archiefsysteem was, bij voorkeur in samenwerking en samenspraak met de Erfgoedcel van
Pajottenland/Zennevallei. Anders dan het rollend materiaal, dat samen met de gebouwen en de
andere onroerende goederen, ingevolge de erfpachtovereenkomst tussen De Lijn en de stichting
Vlaams Erfgoed (thans Herita) werd overgedragen tot 26 september 2023, was dit niet het geval met
dit roerend patrimonium. Die bleef dus achter en dus de facto onder het beheer van BSM, vermits de
Lijn er geen directe interesse voor had.
Overigens, in tegenstelling tot de situatie in Brussel en het Waals Gewest is in Vlaanderen de
bevoegdheid over het onroerend en het roerend patrimonium trouwens opgesplitst. Het eerste valt
onder het beheer van het Agentschap Onroerend Erfgoed; het tweede onder het Departement
Cultuur, dat daarvoor beroep doet op de 27, zogenaamde Erfgoedcellen.
Maar het is niet, omdat dergelijke lacune herkend werd en vastgesteld werd dat een prioritaire actie
nodig was, dat het ook aangepakt werd …
Tot er zich - kort na mekaar - twee vrouwelijke vrijwilligers aanboden. Beide dames wilden allebei
niet bij de pakken blijven zitten, bij het zien van die pakken papier. Edith en Siegried waren geen
archief-experten, maar hun geestdrift was zo aanstekelijk, dat BSM op korte termijn contact opzocht
met Marc De Troy, vrijwilliger bij Meta, die binnen het Vlatam (en Weelde) verantwoordelijk was,
zowel het archief als
de collectionering van
de vele, historische
wisselstukken en
reserveonderdelen.
Marc was bereid om
als coach het
archiefwerk
methodisch te helpen
opstarten
En hun enthousiasme
straalde ook meteen
af op BSM-vrijwilliger
Michel Aerts, die
bereid was om de
twee dames, beide
leek in de tramwereld,

te helpen in de beoordeling van het belang van de vele documenten/ stukken en te helpen bij de
classificatie ervan.
Marc kwam, dacht dat Schepdaal niet zo veel om het lijf had, maar stond versteld over de
hoeveelheid documenten. Maar zelfs dat belette de dames niet om er vaart in te zetten.
Eerst wordt nagegaan, wat er zowat staat en wat bij
wat hoort. Daarom beginnen de dozen zich op te
stapelen in de vergaderruimte van de vrijwilligers, tot
wanhoop van velen. Want terecht zijn Edith en
Siegried verontwaardigd, als hun dozen verplaatst
werden of erger, als er iets uitgenomen of toegevoegd
wordt, zonder dat zij ervan ingelicht werden. Hun
werkzucht is dermate groot, dat zij hopen snel op de
eerste verdieping extra ruimte te vinden, zodat zij het
klasseerwerk zonder de mannelijke lastposten
ongehinderd kunnen verder zetten.
Er is wel één maar : het gebouw is ooit ontworpen als
residentieel gebouw, nooit als kantoorgebouw. En de
vloerbelasting van vol gestapelde documentenrekken
kan hoog zijn, zodat de houten roostering in het
onthaalgebouw er mogelijk niet tegen bestand is.
Herita (en ook BSM) zou het zeker niet fijn vinden,
mocht het plafond doorbuigen (en mogelijk breken).
Een akkoord met Herita, wat en hoe op de bovenverdieping kan gestapeld worden, is dan ook (snel)
nodig.
Maar het samenbrengen van wat bij mekaar hoort, is natuurlijk maar een begin. Alle documenten
horen in een registratiesysteem terecht te komen. En dat is er nog niet.
In het archief, dat Edith en Siegried, samen met Michel aan het doorploegen zijn, zitten zowel
stukken, die technisch gezien bij het NMVB-archiefsysteem horen (b.v. de rekeningboeken van lang
vervlogen decennia) en dus eigenlijk horen geïnventariseerd te worden volgens het V-systeem, dat
de NMVB zelf nog heeft ingevoerd in de jaren vijftig van de vorige eeuw
(https://www.metavzw.be/Bestanden/bestanden/Algemene%20Beschrijving%20Archief.pdf). Enkel
zo kan men immers nagaan of BSM beschikt over unieke stukken of dat zij enkel (al dan niet
waardevolle) dubbels heeft. Maar dat is maar een deel van het documentair materiaal op de site.
Naast de werkingsdocumenten van de NMVB, zijn er ook honderden publicaties, die de Lijn
verspreidde onder het publiek. Zo hebben de beide dames intussen de catalogi terug gevonden, die
de NMVB begin van de dertiger jaren had ontwikkeld, ter bekendmaking van de “kampeer-trams”,
rijtuigen, die je kon huren voor een week(end) en door de NMVB getrokken en afgezet werden op
specifieke kampeerterreinen. Dergelijke publicaties werden niet geregistreerd in het V-systeem : zij
behoorden immers niet tot de werkingsdocumenten van de NMVB. Tot op heden bestaat er
daarvoor in Vlaanderen geen registratie-systematiek.
BSM (met de dames en Michel in het bijzonder) is zeker geïnteresseerd om aan de ontwikkeling
hiervan mee te werken, maar dit pogen alleen dit te ontwikkelen: dat lukt niet en het heeft
bovendien geen zin. Want de informatie moet kunnen gedeeld worden met de andere trammusea.

En daarnaast komt nog een andere categorie, waarvan ook al ettelijke interessante publicaties terug
gevonden werden op de site : die van historische erfgoedverenigingen rond het tramgebeuren. Op
de tramsite liggen nog de originele stukken van de opening van het trammuseum in 1962 : ideaal
materiaal, om te exploreren ter voorbereiding van de zestigste verjaardag van het trammuseum,
volgend jaar.
Allemaal al ontdekt, samen gezet, maar nog niet geregistreerd. Ondersteuning van de erfgoedcel
(voor Schepdaal : Pajottenland & Zennevallei) hiervoor zou dus zeker in dank aanvaard worden.

En dat is het papieren
erfgoed. Maar op de
site liggen ook bijzonder
veel andere roerende
goederen, specifiek
voor het tramgebeuren.
En ook die dienen
gerepertorieerd en
beschreven te worden.
Daarvoor zou een
museaal beheersysteem
moeten geïntroduceerd
worden bij BSM.
In het Nederlandse
Adlib-systeem is alvast
een eerste stuk van ons
museum opgenomen.
Dank zij Edith, Siegried en Michel, en hopelijk met de ondersteuning van Meta en de Erfgodcel zou
dat binnen een jaar of twee niet één stuk bevatten, maar honderden …

De Tramlijn Ninove-Brussel, bijna 100 jaar transport door het Pajottenland

Wanneer in 1887 de
buurttramlijn van Brussel naar
Schepdaal in gebruik werd
genomen, de eerste van de
toenmalige provincie Brabant,
verschenen langs de
Ninoofsesteenweg de eerste
stoomtrams die zowel het
goederen- als het reizigersvervoer
verzorgden van en naar de stad.
De buurttram nam stilaan het
traditionele transport met paard
en kar over. De buurttram werd dan ook al gauw verlengd tot Ninove. Het toenemende succes en
rendabiliteit van deze lijn, zetten de Buurtspoorwegen ertoe aan om de lijn vanaf 1910 te
elektrificeren: eerst tot in Dilbeek, later tot Schepdaal, Eizeringen en Ninove.
De aanleg van een
buurttramlijn en de
bijhorende infrastructuur en
het rollend materieel
kostten handenvol geld. De
Buurtspoorwegen hadden
hiervoor een vindingrijke
financieringsstructuur
opgezet waaraan de
verschillende niveaus van
nationale tot gemeentelijke
overheden deelnamen.
Exploitatie en onderhoud
werd dan weer uitbesteed
aan private maatschappijen.
De lijn Brussel-SchepdaalNinove werd uitgebaat door La Société pour l’Exploitation des Voies Ferrées en Belgique. Pas
wanneer deze private maatschappijen door de oorlogschade van Wereldoorlog I niet meer instaat
waren hun verplichtingen na te komen, heeft de Nationale Maatschappij Van Buurtspoorwegen, de
NMVB, ook de exploitatie voor haar rekening genomen. De aanwezigheid van de buurtspoorweg
bracht welvaart. Het platteland rondom de steden werd ontsloten waardoor landbouw- en
industrieproducten efficiënter van en naar de stad vervoerd werden. Ook bevorderde de tram het
dagelijks pendelen van werkkrachten naar de fabrieken in de stad.
Een gebouwencomplex uit de stoomperiode
De stelplaats in Schepdaal, waarvan de gebouwen nog uit einde 19e eeuw stammen, is een typisch
buurtspoorwegstation met een locomotieven- en een rijtuigenloods voor het rollend materieel, een
watertoren, een kolenkade en een goederenmagazijn. De reizigers en personeel vonden in het
stationsgebouw een onderkomen. In de smidse werden onderdelen gemaakt en hersteld. De

locomotievenloods had ook schouwputten waar deze trekpaarden nagekeken en gesmeerd werden.
In deze loods werden de locomotieven ook warm gestookt alvorens ze de stelplaats konden uitrijden.
Het stoken van zo’n gevaarte moest langzaam en vakkundig gebeuren om oververhitting te
voorkomen. Ze werden dan ook de hele nacht warm gehouden. Het kleine bijgebouw naast de
smidse is het lampenmagazijn waar de petroleumlantaarns gevuld en bewaard werden. Een
samenhangend geheel dat gelukkig werd bewaard doordat de site begin jaren 1960 een
museumbestemming kreeg.
De Buurtspoorwegen kende 23 types locomotieven die van Belgische makelij waren, behalve deze
die tijdens Wereldoorlog I in Engeland gebouwd werden. In de beginperiode reden reizigers mee in
korte wagons met open balkons die ingedeeld werden in een eerste en tweede klasse of gemengd
rijtuig al dan niet aangevuld met een bagagerijtuig. De burgerij die zich een rit in eerste klasse kon
veroorloven had het privilege op de rode fluwelen kussens te reizen. In tweede klasse diende men
zich tevreden te stellen met houten banken. Deze eerste generatie stoomrijtuigen werd binnenin
verlicht met petroleumlampen en in de winter werd een kacheltje, ook wel ‘duveltje’ genoemd,
geplaatst om zich te verwarmen. De tweede generatie rijtuigen was langer en werd voorzien van
gesloten balkons wat de rit voor de staande reizigers comfortabeler maakte. De meeste van deze
rijtuigen werden later omgebouwd om dienst te doen als rijtuig voor de elektrische trams.
Er werden ook massa’s goederen met de tram vervoerd, van zand, steenkool, suikerbieten,
bouwmaterialen, boomstammen, kratten met fruit en groenten tot levend vee en beer. Met de
komst van de vrachtwagens verloor dit vrachtvervoer sterk aan belang en verdwenen de meeste van
deze wagons uit het straatbeeld.
Het reizigersvervoer
vanuit Brussel met de
elektrische tram werd
stopgezet in 1968 tot
Ninove en twee jaar
later tot Schepdaal en
vervangen door
autobussen. De
buurttram reed tussen
Ninove en Leerbeek
van 1907 tot 1959.
Ikzelf ben nog met de
tram tot de
Ninoofsepoort
gereden toen ik in oktober 1967 werd tewerkgesteld in de ASLK aan de Wolvengracht te Brussel. Wij
woonden aan de Sint Theresiakerk te Ninove en ik kan mij herinneren dat de tram die een halte had
aan “Het Kapelleken” of de Pollarestraat reeds aan het rijden was toen ik er nog vlug kon opspringen
al rijdend. Mijn broer Rufijn, overleden op 2 mei 2018 en één jaar jonger dan ik heeft de tram ook
nog gekend en de overgang naar de autobussen met lede ogen aangekeken. Hij heeft er een liedje
van gemaakt met de titel “De Zonnetram” . Inderdaad tussen Ninove en Brussel reed de tram van
oost naar west, dus altijd in de richting van de zon.
Walter De Decker

DE ZONNETRAM
We werden naar Brussel geroepen
Om er te werken voor thuis
Dat werken dat gaat nogal zoetjes
Maar dienen tram blijft ons kruis
Sa jongens, kom gauw ne keer zingen,
We zingen ons trammekenslied,
We zingen, we zingen, we zingen,
We houden nog van geen verdriet!
Refr : De zonnetram, den tram van Brussel-Nienof
Is onzen tram en van geen Brusseleer
En ’s morgens bolt hij naar de zon te Brussel
En met de zon keert hij naar Nienof weer!
We bollen des morgens heel vroege.
We bollen bergop en bergaf.
We bollen te snelle te snelle.
Ons trammeken stopt weer pardaf.
Een stokske ligt onder de wielen
En al het volk moet eraf.
We stampen er ’t trammeken over,
Nu gaat het weerom op een draf!

En ’s avonds aan ’t poortje Ninove
Worden we moe van te staan.
Den tram zal gaan komen, pas op nu,
Ze hangen van buiten eraan.
En stillekens stuift het de baan op.
’t Is weer berg op en berg af.
We bollen naar huis toe, bij moeder
En springen het trammeken af.
Hoe zullen w’ons trammeken noemen?

Wie geeft dat beestje een naam?
Ze noemen hem tram van de boeren.
Ja, hadden de boeren maar graan!
We zullen hem zelf dan maar dopen
We heten dat ding “Zonnetram”
Want morgen dan gaat het weer beter.
’t Gaat immers niet zonder de tram!

Nu rijdt er geen tram meer, ’t is spijtig.
Een bus doet hetzelfde traject
Hij doet dat niet in eigen bedding.
’t Zijn ook geen wagons die hij trekt.
En is dat nu weer een vooruitgang
Vier rijstroken, een dodenbaan?
Veel camera’s volgen ons gangen
‘k Zie weer in gedachten dien tram

4 eerste strofen : uit revue “Stillekens aan”, op wijze van : Je bent met goud niet te betalen.
Laatste strofe : Rufijn die nieuwe melodie schreef.

Rufijn De Decker °Ninove 28 juni 1949 + ASZ Aalst 2 mei 2018

Covid-perikelen in de SE 9102 …

Eigenlijk vielen die best mee : weliswaar bleef het trammuseum op last van Herita, vanaf eind 2020
tot de eerste maanden van 2021 gesloten. Maar alleen werken, in de grote loods drie : daar zou zelfs
de grootste Covid-scherpslijper/slijpster niets op tegen gehad hebben. En dus bleven Pierre, Herman
en Robert – elk voor zich – doorwerken aan de
restauratie van de SE9102. Helaas wel zonder Jean-Louis.
Jean-Louis was niet ten onder gegaan door covid;
onkruid vergaat niet. Maar hij heeft een ongelukkige val
doorgemaakt, wat hem nog steeds fel hindert en
waardoor hij voorlopig uitgevallen is in de restauratiewerken. Covid verhinderde bovendien dat gezamenlijk
werken, dicht bij met mekaar niet meer kon. Robert
heeft dan ook vele eenzame uren en dagen versleten in
loods 3 bij de verdere afwerking van het plaatwerk van
de SE. Aangenaam was dat niet; evenmin als de lange
koude, natte periode van het voorjaar 2021, waardoor
ook een aantal verfbeurten dienden uitgesteld te
worden. De restauratie van de SE9102 liep door de
combinatie van al deze verschillende elementen
vertraging op : géén ervan was doorslaggevend, maar de
combinatie vormde wel een rem op de snelle afwerking.
Bovendien bleef de hoofopzichter – Pierre – bijzonder
streng in de beoordeling van het resultaat. Toen Robert een iets afwijkend grijs had gebruikt op een,
voor de rest onberispelijk gerestaureerde plaat, was de opzichter onverbiddelijk : het moest de
grijstint zijn, zoals die in 1958 was aangebracht en niet diegene, die Robert meer harmonisch vond
met de rest van het koetswerk.
Maar het werd Pierre wel vergeven Hij was
immers ook de man, die in de barre koude
wintermaanden het vuilste werk aan de SE
9102 ging uitvoeren : de bitumen
dakbedekking met veel kracht en met nog
veel meer geduld ervan afschrapen : die
bedekking vertoonde teveel barsten en
scheuren, waardoor het onmogelijk zou
geweest zijn, de gerestaureerde SE9102 ooit
buiten te showen. Maar zij bleek erg taai,
toen ze verwijderd moest worden. Het is
Pierre zelfs gelukt om te baden in het zweet en dat bij een omgevingstemperatuur van nauwelijks 5-6
graden. De bitumenlaag is toch verwijderd geraakt en intussen vervangen door een waterdichte
verflaag.

En ook de
deuren, die
veel meer
dienden
gerestaureerd
worden, dan
oorspronkelijk
voorzien, zijn
quasi
afgewerkt (en
reeds
geplaatst).
En dus nadert
de eindafwerking – niet van het mechanisch gedeelte : de SE9102 is niet
bedoeld om er nog mee rond te rijden. Herman, die alle
elektriciteitswerken voor zich had genomen en een pak oude kabels en
apparatuur vervangen heeft in de stuurcabine en de passagiersruimte, is intussen begonnen aan zijn
deel van het “Post Interventie”-dossier van de
SE9102. Binnen 20-30 jaar, zullen de huidige
restaurateurs er wellicht niet meer bij zijn,
wanneer een herstelling zich opdringt aan het
gerestaureerde rijtuig. Dus moeten de originele
bouwtekeningen-en plannen bijgewerkt worden.
Voor het elektrisch gedeelte, heeft Herman dat
alvast bijna voltooid.

Robert blijft intussen maar vinden, dat zijn plaatwerk nog beter
kan.

Niemand nog, die de oneffenheid van minder dan een millimeter
opmerkt, alleen Robert. Rode cirkels op het koetswerk betekent
voor Robert : “hier is het ideaal nog steeds niet gehaald”. En dus
wordt het opnieuw bijwerken en polijsten en verven … En Robert
heeft al vele rode cirkels aangebracht.

Wat moet er nog gebeuren (behalve de documentatie op punt stellen) ? Niet zo veel meer, maar
mogelijk toch niet zo eenvoudig. Het minst moeilijk
lijkt het terug aanbrengen van de diverse
afgebroken (en geroofde) inox-steunbaren te zijn.
Maar ook de verschillende tandwiel-raderwerken
waarmee de vier (bestemmings-)filmrollen werden
gedraaid, zijn stuk en moeten op de één of andere
manier vervangen worden. Nieuwe filmrollen op de
originele linnen-stof, die zijn intussen wel
gevonden, besteld en reeds geleverd. En natuurlijk
zou het mooi zijn, mochten de deuren ook echt
kunnen bediend worden en pneumatisch open en
dicht gaan, met de typische zucht waarmee dit
gebeurde. Maar of dit extra kan, daarvoor zullen we
nog even moeten wachten …

En dan ? Dan wordt er op de openingsceremonie
mogelijk een fles champagne gegooid tegen het
koetswerk van de SE (met het risico dat Robert er
opnieuw rode cirkels begint rond te trekken ??)

Wil je graag meehelpen ? Zelfs in het zicht van de eindmeet zijn extra helpende handen steeds
welkom. Meld aan Pierre je interesse en je gebeurlijke ervaring. Ook vrouwen zijn zeker welkom ! En
hoe meer mensen er zouden voor geïnteresseerd zijn, hoe zekerder het wordt dat een volgend
historisch rijtuig gerestaureerd wordt. Misschien zelfs onder jouw leiding en met Pierre als je coach !

Nu staan er olifanten; exact negentig jaar geleden werd
hier een private aftakking van de tramlijn Brussel- Lennik-Leerbeek-Edingen in dienst gesteld.
De vele pendelaars en busreizigers, die van Anderlecht-Erasmus naar Lennik rijden, zullen ze
ongetwijfeld kennen : de
olifanten van de planten- en
boomkwekerij Interarbo. De
eigenaars ervan hebben een
groene oase geschapen aan de
Lennikse Baan
Wie met de bus rijdt en dus wat
beter overzicht heeft, zal mogelijk
al gemerkt hebben dat het grote
terrein van Interarbo eindigt in
een veel smallere, lange strook
grond. En dat is geen toeval ..
Op 14 maart 1930 bekwam
Andreas Michiels, wonende in
Vlezenbeek de vergunning om een private aftakking va de tramlijn uit te voeren op zijn terrein : een

strook grond, langs deze Steenweg, die zoals je kan zien (rode lijn) leidde
tot een gebouw, naast en achter het hoekhuis aan het kruispunt, plaatselijk
bekend als Juwet. Andreas liet er geen gras over schieten; de economische
crisis, begonnen met de New-Yorkse beurscrash op 24 oktober 1929 trof
een jaar later ook de Belgische economie, maar voor de ondernemende
Andreas was dat geen drama : integendeel, de staal en ijzerprijzen
donderden in mekaar en voor steenkool, zijn afzetproduct, daar bleef altijd
wel een afzetmarkt voor over : mensen moesten zich immers altijd wel
verwarmen (en koken) en steenkool was daarvoor veruit het goedkoopste
middel. De opwarming van de aarde : die moest nog worden uitgevonden.
Negentig jaar later ziet de strook grond, waar Andreas zijn eigen tramaftakking had laten aanleggen, er ietsje anders uit : waar ooit de
goederenwagons werden afgeladen, staan nu de vrachtwagens van
Interarbo. En erachter : het bakstenen-gebouw : de steenkool-opslagplaats

van Andreas Michiels. De tramsporen zijn intussen
opgebroken; dat was dertig jaren nog niet het geval.
Interarbo zou pas later de strook grond in gebruik
nemen. Op de foto liggen nog de oude sporen; in de
achtergrond herken je de lange en treinviaduct, die
de ganse Pedevallei overspant, de hoogste in gans
Vlaanderen.
BSM dankt de kleinzoon van Andreas Michiels dat we
deze oude plannen mochten publiceren.
Maar, die kleinzoon Emiel Michiels had nog
andere grootouders en die baatten het
hoekhuis uit, dat op de plannen te zien,
voor en naast het steenkool-depot van
Andreas Michiels. Dat hoekhuis – intussen
meer dan een eeuw oud - staat er
trouwens ook nog, al is het uitzicht wel wat
gewijzigd. De tramlijn is getransformeerd in
een fietspad; bussen reden er nog niet in
de jaren twintig en dertig. Het gebouw zelf
was ooit een bekende herberg, met de
ingang in de schuine voorgevel. Het café
noemde eigenlijk “Station de Vlesenbeke”,
maar was veel beter bekend onder de
naam van de vorige uitbater, die daar met
een neus voor zaken vlak bij de halte van
de tram reeds eind van de XIX-eeuw een herberg opende : Juwet was zijn naam en Juwet zo populair,
dat de wijk in Vlezenbeek nog steeds Juwet noemt. Niet dat Juwet geen concurrenten had, want op
de vier hoeken van dat kruispunt waren cafés gevestigd. Maar Juwet was de bekendste en de
succesrijkste. Want hij had ook een monopolie weten te bekomen. Alleen daar in het “Station de
Vlesenbeke” kon je tramkaartjes kopen : een fantastisch alibi, om tegelijkertijd met je tramkaartje
nog een geuze te proeven van één van de vele plaatselijke brouwerijen : een 33 cl of zelfs een 75 cl
fles voor je ging werken in Brussel, dan was gepast, om de dag in te zetten. Maar niet alleen de
plaatselijke Vlezenbekenaars kenden Juwet als
uitstekende afspanning, om er te wachten op
de (stoom)tram. Op 18 augustus 2022 schenkt
Markiezin d’Arconati formeel het door haar
totaal gerenoveerde kasteeldomein van
Gaasbeek aan de Belgische Staat en die stelt
het open voor het publiek. En meteen krijgt de
boerentram er een nieuw publiek bij :
Brusselaars, die twee km voorbij Juwet in
Gaasbeek afstapten, om in de vallei het
prachtige kasteel te gaan bezichtigen. Maar als
die s’ avonds allemaal terugkeerden naar de
stad, dan gebeurde vaak iets, wat de boeregebruikers van de lijn wel wisten. De
stoomtram kon wel de steile, maar rechte helling tussen Sint-Kwintens-Lennik en Sint-Martens-

Lennik op, door voldoende snelheid te nemen in de
afdaling, vooraf; maar dat trucje lukte niet op de,
nochtans flauwere helling van Gaasbeek naar
Juwet/Vlezenbeek. Want tussen beide stopplaatsen
lag Brouwerij Lindemans, waar de weg en dus ook de
tramlijn twee flauwe bochten rondom moest nemen,
eerst naar links, dan naar rechts. De trams moesten
die bochten voorzichtig en dus traag nemen. En als de
bestuurder niet onmiddellijk “vol stoom “ gaf, dan
gebeurde het wel eens dat de tram het einde van de
helling niet haalde en dus voorzichtig achteruit moest
rijden, tot achter Brouwerij Lindemans, om het
opnieuw te proberen. Zeker als de tram dan nog
overladen was met toeristen. Maar die leerden wel
snel de lokale gewoonte : als de puffende tram weer
eens niet tot boven was geraakt, de mannen stapten
van de tram, daar waar de tram puffend en hijgend
tot stilstand was gekomen, net voor de top van de
helling. Dat was edelmoedig van die mannen : met
minder ballast op de tram zou de bijkomende poging om boven te geraken, wellicht meer succes
kennen, maar er was een bijkomende reden : nauwelijks 200-300 meter verder lonkte café Juwet. En
dus trokken de mannen erheen, om in afwachting, dat ze aan “le Station de Vlesenbeke” dezelfde
stoomtram konden nemen, waar ze zelf een paar minuutjes voordien waren afgestapt, nog van een
stevige pint geuze te genieten. Offervaardigheid hoeft niet altijd onaangenaam te zijn.
Helaas, voor die mannen : vanaf 1931 werd de lijn tot Leerbeek geëlektrificeerd. Dat was uitstekend
nieuws voor de steenkoolhandelaar Andreas Michiels : want die trams konden hogere gewichten
trekken (en dus goedkopere vrachtprijzen aanbieden), maar slecht nieuws voor de offervaardige
mannen (en café Juwet). Electrische trams hadden immers bij nullast een veel groter koppel dan
stoomtrams en konden zelfs bijna met stilstand aan Brouwerij Lindemans, gemakkelijk de helling op.
Gedaan dus met de mannen, die offervaardig nog snel op een extra geuze hoopten, zonder vrouw of
kinderen bij hen …
Electrische trams reden sneller en stiller. En stilaan
kwamen ook meer vrachtwagens op de weg, zeker na
de tweede wereldoorlog, toen tal van oude,
gereviseerde Amerikaanse legercamions relatief
goedkoop op de markt kwamen. Ook opa Michiels
kocht zijn camion. Maar vrachtwagens en trams : dat
leidde soms tot spectaculaire ongevallen, ook in
Juwet. Zo werd een vrachtwagen, die van Vlezenbeek
kwam en de tram niet gehoord had, die richting
Brussel reed en werd door de tram in de herberg
Juwet, tot op de toog ervan gekieperd.
Verkeerslichten stonden er toen nog niet op de
boerenbuiten…
Het gevecht om de ruimte tussen de (vracht)wagens en de trams zou nog een tijdje duren. En we
weten allemaal wie dat gevecht won…

Punten, besproken en beslist in de BSM-beslissingsorganen
Zoals elke vzw heeft BSM een Algemene Vergadering, die het hoogste beslissingsorgaan is en o.m. de
bestuurders aanstelt (en ontslaat), de algemene krachtlijnen vastlegt en besluit hoeveel de
vereniging in het jaar mag uitgeven. Wettelijk moet die minstens éénmaal per jaar samenkomen;
door diverse omstandigheden was dit noch in 2019, noch in 2020 gebeurd.
Ter voorbereiding van de Algemene Vergadering 2021 is het bestuursorgaan op 28 april 2021
samengekomen. Dat bestond toen uit Willy Segers, Voorzitter; Farah Decamps, schatbewaarder,
Philip Baker, organisatie-verantwoordelijke en Pierre Dedobbeleer, technisch verantwoordelijke.
Naast de voorbereiding van de Algemene Vergadering, die op 5 juni 2021 werd gepland, werd daar
toelichting gegeven, of en op welke wijze de kleinere uitgaven van dagelijks beheer konden worden
geïnitieerd, in overeenstemming met de statuten. Farah als schatbewaarder, betaalt immers enkel
die uitgaven, die daaraan beantwoorden. Nog veel meer dan met eigen middelen, moet men immers
met de gelden van een vereniging zorgvuldig omspringen.
Het bestuursorgaan heeft ook een reeks administratieve documenten goedgekeurd, die een vzw
verplicht dient te hebben : de wijze, waarop zij private gegevens bewaart en beheert, conform de
Europese GDPR-wetgeving; het vrijwilligersdossier, die de vereniging aan elk van zijn vrijwilliger moet
verschaffen en de rechten en plichten van de vrijwilliger vaststelt; het ontwerp van nieuwe statuten,
die de verouderde en achterhaalde statuten van de vereniging moesten vervangen, etc
Tenslotte werd op deze vergadering toelichting gegeven over een mogelijke éénmalig (en dus groots)
evenement, rond het 60-jarige bestaan van de site, samen met het 50-jarige einde van de Leerbeker
tramlijn en de doop van de volledige gerestaureerde Expo-tram.

Op 5 juni 2021 vond de Algemene Vergadering plaats. On-line, vermits de Covid-maatregelen nog
geen grote samenkomsten toeliet. Eigenlijk waren er drie Algemene vergaderingen : die van 2019,die
van 2020 en die van 2021. Daarmee kon meteen de administratieve achterstand, die BSM had
opgelopen, worden geabsorbeerd.
Op de vergadering waren aanwezig, de zogenaamde “vaste” leden, t.t.z. die personen, die op vorige
Algemene Vergadering aanvaard waren, om mee te oordelen en te beslissen over de vereniging. Dat
waren, naast de overgebleven stichters (de Gemeente Dilbeek en Toerisme
Pajottenland/Zennevallei) 14 natuurlijke personen. Vier ervan waren vertegenwoordigd met
volmacht. Er waren ook nieuwe kandidaten vaste leden : elkeen, die reeds twee maal het lidgeld bij
BSM had betaald en had onderschreven om de belangen van BSM na te streven, was uitgenodigd om
zich kandidaat te stellen. Elf personen waren daarvoor geïnteresseerd en werden ook aanvaard door
de bestaande leden (waardoor de Algemene Vergadering 2021 (en later) 27 stemgerechtigde leden
telt).
BSM mocht zich bovendien verheugen in de aanwezigheid van haar belangrijkste stakeholders, die
als waarnemer de Algemene Vergadering volgden : Meta en Herita (met o.m. zijn algemeen
directeur, Matthias Francken).
Door de achterstand moest een enorme agenda worden afgewerkt, die afschrikwekkend lang leek te
zijn. Maar voorzitter, Willy Segers, toonde eens te meer zijn bedrevenheid in het leiden van een
vergadering : alle punten werden netjes afgehandeld. De rekeningen werden goedgekeurd. Het
voorstel voor het nieuwe bestuursorgaan werd aanvaard, met Betty Denys, die het mandaat van

Pascal Mathieu als secretaris zal voltooien; het mandaat van Philip Baker werd op zijn vraag gestopt
en Tom Dedecker werd voor een uitzonderlijke periode van drie jaar aangesteld (waardoor alle
mandaten opnieuw in pare jaren vervallen). Het mandaat van de voorzitter was reeds vervallen
medio 2020, maar werd door de Algemene Vergadering geregulariseerd.
Het voorstel van de vernieuwde statuten werd aanvaard. In deze statuutaanpassingen werden
meteen ook al de nieuwe modaliteiten, verplicht door de wet van 23 maart 2019 opgenomen.
En omdat deze vernieuwde statuten ook een bepaling omvatte, waardoor ereleden konden
benoemd worden, werden meteen met applaus drie ereleden benoemd.
Het betreft : Alain Bondroit uit Merelbeke, Jacques Peeters uit Brugge en Hugo Vereecke uit Dilbeek.
Bij deze : nogmaals proficiat !
Op de Algemene Vergadering werd het mogelijk initiatief besproken om met een groots evenement
het zestigjarig bestaan van het trammuseum, gecombineerd met een aantal andere verjaardagen te
vieren, in de verwachting dat dit initiatief een meer dan gebruikelijke persbelangstelling zou krijgen.
Hoewel naar verwachting de inkomsten in belangrijke mate de uitgaven kunnen compenseren, is de
inzet van financiële en menselijke middelen dermate belangrijk, dat akkoord van de Algemene
Vergadering hiervoor absoluut nodig leek.
Terecht vond de Algemene Vergadering dat er nog onvoldoende elementen waren, om reeds hieraan
goedkeuring te verlenen. Het bestuursorgaan werd daarom gevraagd, om (voortaan) in het najaar
een tweede Algemene Vergadering te organiseren, zodat het tijdig de begroting van het volgend jaar
kan beoordelen en goedkeuren. Op die vergadering zal het Bestuursorgaan de resultaten van de
verdere evenements-voorbereiding voorstellen.
Tenslotte meende de Algemene Vergadering – eveneens terecht – dat de vereniging meer aandacht
moet schenken aan veiligheid van haar vrijwilligers en van de bezoekers. Een alomvattend
veiligheidshandboek en -plan ontbreekt inderdaad bij BSM. En ook daar zal het Bestuursorgaan op de
volgende Algemene Vergadering de vooruitgang terzake toelichten.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

In de nacht van 5 juli op 6 juli 2021 vonden vandalen het blijkbaar plezant om eens in te breken in
het trammuseum. Een reeks deuren en poorten werd geforceerd. Waar de ongewilde bezoekers op
zoek naar waren, hebben we het raden naar. Blijkbaar waren ze eerder aan het oefenen “hoe speel ik
inbreker en vandaal”. En dat is een plek zoals het trammuseum natuurlijk een gemakkelijk plaats,
waar weinig moed voor nodig is.
In elk geval hopen we dat de politie deze would-be inbrekers vat en ze voor de rechtbank brengt !

V.U. : Pierre Dedobbeleer Groegebrachtstraat, 22 B1
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