 door Hans van de Ven

Uit het archief van Maatwerk kwam bijgaand certificaat te voorschijn. Onze huisbaas Jozef
van de Wijdeven bleek in 1987 al een uitstapje naar de modelbouwwereld te hebben gemaakt. In een gelimiteerde oplage van 200 stuks is voor Wolthuis Speelgoedland aan de
Jansplaats (waar nu "Zeldzaam eten en drinken" is gevestigd) een trolleybus vervaardigd,
waar Jozef het technisch advies voor leverde. Het was ver in zijn geheugen opgeborgen,
want hij kon het zich pas weer herinneren toen hij het certificaat onder ogen kreeg. Een
exemplaar van deze modelbus heeft ie ook niet in zijn bezit. Gelukkig bleek het Arnhemse
Trolleybusmuseum wél over een exemplaar te beschikken. Benny Aalbers haalde het met
plezier voor me uit de vitrine, zodat ik onderstaande foto's kon maken. Het bijbehorende certificaat droeg het nummer 199; de serie is dus vast wel compleet over de toonbank gegaan.
Dat museum is sowieso een bezoekje waard; daarover een andere keer meer.

Een hele foute bus trouwens! Zie je de achterdeuren? Die mochten, na een paar ernstige
ongelukken, van de gemeente Arnhem niet meer vóór de achterwielen zitten. En bij zo'n gemeentelijk vervoerbedrijf golden onvoorwaardelijk de plaatselijke verordeningen. Recentere
bussen hadden dus die deuren keurig achter de achterwielen. Tot de gelede bus werd geïntroduceerd: die heeft tenslotte drie in- en uitgangen. Daarvan moest er dus wel een tussen
de wielen zitten. Na veel gesteggel kwam er een technische oplossing: de deuren sloten met
een rubber rand, zodat passagiers er niet meer met ledematen of kledingstukken tussen beklemd zouden kunnen raken.
Overigens: de illustratie die Wolthuis in zijn advertentie plaatste (met de deur achter de wielen…) zet
je op het verkeerde been. Het is een tekening van
de B7900, bouwjaar 1979; zo ongeveer de enige
trolleybus waarvan géén model bestaat. O, wat
zouden busliefhebbers die graag aan hun verzameling willen toevoegen. Jammer genoeg commercieel niet aantrekkelijk genoeg.
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