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Bonusartikel Loc 37 (A)-parade 

 

 

De ‘Backertjes’ werden vooral na de Tweede Wereldoorlog vaak weggezet als relatief 

zwakke locjes.  En inderdaad, in vergelijking met de drie-assige locs van Henschel en 

Orenstein & Koppel, hadden de Backertjes hun beperkingen.  Maar toch hebben deze locjes 

tot volle tevredenheid van de RTM gedurende vele jaren trouw hun plicht gedaan.  Ze waren 

misschien niet snel, maar ze wel betrouwbaar en sterk.  Met name op Goeree-Flakkee, 

Schouwen-Duiveland en de bijlijnen in de Hoeksche Waard, hebben ze goed werk geleverd. 

 

Na de Tweede Wereldoorlog streefde de RTM naar modernisering, en werden de 

reizigersdiensten zoveel mogelijk met diesel-motorwagens en -rijtuigen uitgevoerd.  Zodra 

een stoomloc schade had opgelopen of een grote reparatie behoefde, was het lot van de loc 

bezegeld; het werd afgevoerd.  In de jaren vijftig resteerde nog slechts een tiental 

dienstvaardige stoomlocs.  Hieronder bevond zich ook één Backertje; loc 37 .  Het was de 

laatste overlevende van niet minder dan 21 Backertjes, die bij de RTM dienst hebben gedaan. 

 

Het was de tijd niet om de laatste representanten van belangrijk industrieel erfgoed te 

koesteren.  Vrijwel iedereen kwalificeerde het hoogbejaarde trammaterieel als ‘oude zooi’, die 

nodig opgeruimd diende te worden.  In 1956 viel het doek voor loc 37 .  Op 15 januari werd 

ze voor de laatste maal onder stoom gebracht en voor enkele klusjes gebruikt; op 19 januari 

1956 werd ze door een drijvende bok vanaf het ‘Spoor van Cornelder’ aan de Stieltjesstraat, 

opgehesen en in het binnenvaartschip ‘Scheepmakershaven’ geplaatst.  Samen met de locs 2, 

49, 51, 52 en 55 werd loc 37 vervolgens afgevoerd naar een sloperij in het Brabantse 

Stampersgat.   

 

Tien jaar na het afvoeren van loc 37 viel het doek voor het hele RTM-trambedrijf en werd de 

Tramweg Stichting opgericht.  Een substantieel deel van rijdend materieel kreeg een museale 

status en werd met zeer veel liefde en zorg gerestaureerd.  En nu worden de Backertjes toch 

wel gemist.  Zij waren lage tijd beeldbepalend voor het RTM-trambedrijf en een werkende 

representant zou zeer welkom zijn.  En daarom het RTM-museum Ouddorp besloten om een 

werkende replica te bouwen.  Vanwege het rijke verleden van originele loc 37 (A), is besloten 

op de replica ook het nummer 37 (B) te geven.  De herbouw van de loc is geen haastklus.  De 

bouw wordt praktisch met de hand gedaan door mensen die nog nooit eerder een locomotief 

hebben gebouwd.  Het geschiedt dus zeer voorzichtig en met vallen en opstaan. 

 

In onderstaande fotoparade tonen we bijzondere momenten uit het lange en mooie leven van 

de originele loc 37 (A).  Laten we hopen dat de replica binnenkort net zo fotogeniek zal zijn 

als haar voorganger en mensen in de 21ste eeuw zal tonen en laten ervaren waartoe de 

Backertjes eerder in staat waren. 

 



 
 

In 1948 trok loc 37 een reizigerstram bestaande uit een koerswagen en 

twee ex-MBS-rijtuigen.  De loc is voorzien van fraaie sierbiezen. 

 

 

 
 

De vlag hangt uit, is het Koninginnedag 31 augustus 1948, de dag van 

de troonbestijging van koningin Juliana ?  Tijdens de verduisterings- 

periode in WO2, werden bomen en lantarenpalen deels wit 

geschilderd om noodlottige botsingen te voorkomen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Loc 37 werd ook ingezet voor goederentrams, zoals hier 

tijdens de jaarlijkse bietencampagne. 

 

 

 
 

Wat we op de foto’s hierboven en hieronder precies zien, is niet met 

zekerheid te zeggen.  Het lijkt de aanleg van een noodspoor te tonen. 

Of wordt de baan juist opgebroken ?  Jaren ’50 . 

 

 
 

 

 



Loc 37 werd ingezet bij het opbreken van de trambaan bij 

Middelharnis-Dorp, 1 november 1955 . 

 

 

 
 

15 Januari 1956 was de laatste dag dat loc 37 op eigen kracht in 

beweging kwam.  Het definitieve einde volgde snel. 

 

 

 
 

Het moment dat loc 37 de RTM-rails verlaat, en op een boot naar de 

sloper wordt gezet.  De fabrieks- en nummerplaat, lijken veiliggesteld. 

Het ‘Spoor van Cornelder’, Stieltjesstraat, 19 januari 1956 .  Rechts: 

lotgenoot Werkspoor-loc 2 . 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 

 

 



 

 
 

Zes RTM-stoomlocs, waaronder loc 37, varen met de ms Scheepmakers- 

haven om het Noordereiland heen, op weg naar de sloper in het 

Brabantse Stampersgat.  19 Januari 1956 . 

 

 

 
 

RTM-directeur Henri van Zuijlen portretteerde een blije medewerker 

op loc 37 .  Jaren ’50 . 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 

 



Bronnen: 
- Drs. A. Dijkers, De R.T.M. op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse Eilanden  (Leiden, Nederland: E.J. Brill, 1971), 

ISBN: onbekend, 262 bladzijden.  NVBS-boekenreeks deel 7 . 

- Ir. S. Overbosch, De stoomlocomotieven der Nederlandse tramwegen (2e druk)  (Culemborg/Haarlem, 

Nederland: De technische Uitgeverij H. Stam N.V., 1957), ISBN: onbekend, 194 bladzijden. 

- J. Voerman, De nadagen van Neerlands Stoom- en Motortrams: van Bello tot 'Bello'  (Rijswijk, Nederland: 

Uitgeverij Elmar B.V., 1989), ISBN: 906120-6901, 272 bladzijden. 

- Afbeelding 11c.1: Perron Rosestraat - Fotograaf onbekend.  Bron: www.rovm-digitaal.nl . 

- Afbeelding 11c.2: Vertrek Rosestraat - Fotograaf onbekend.  Bron: www.rovm-digitaal.nl . 

- Afbeelding 11c.3: Bietentram - Fotograaf: H.J. van Zuijlen.  Coll. Hans Oerlemans. 

- Afbeelding 11c.4: Aanleg noodspoor - Fotograaf: H.J. van Zuijlen.  Coll. Hans Oerlemans. 

- Afbeelding 11c.5: Loc 37 op noodspoor - Fotograaf: H.J. van Zuijlen.  Coll. Hans Oerlemans. 

- Afbeelding 11c.6: Middelharnis-Dorp - Fotograaf: H. Kaper.  Bron: www.rovm-digitaal.nl . 
- Afbeelding 11c.7: Laatste dag - Fotograaf onbekend.  Bron: www.rovm-digitaal.nl . 
- Afbeelding 11c.8: Loc 37 in takels - Fotograaf: Frits van Dam ?  Bron: www.rovm-digitaal.nl . 
- Afbeelding 11c.9: ms Scheepmakershaven - Fotograaf: Frits van Dam.  Bron: https://www.tramarchief.nl . 

- Afbeelding 11c.10: Portret machinist - Fotograaf: H.J. van Zuijlen.  Coll. Hans Oerlemans. 

 

 

http://www.rovm-digitaal.nl/
http://www.rovm-digitaal.nl/
http://www.rovm-digitaal.nl/
http://www.rovm-digitaal.nl/
http://www.rovm-digitaal.nl/
https://www.tramarchief.nl/

