en  door Jitse Kaspers

Een trein op Gran Canaria
Afgelopen maand zijn wij even naar het Spaanse
eiland Gran Canaria geweest. Ik ben altijd nieuwsgierig naar mogelijke plaatselijke treintjes maar
dacht dat op dit eiland geen trein te zien zou zijn.
Dat laatste klopt ja, maar als ik in 1941 gekomen
was dan had ik wellicht nog even de laatste beelden kunnen zien van de ‘La Pepa’ zoals men dat
treintje noemde.
In een klein straatje in het centrum van de hoofdstad Las Palmas was een leuk cafeetje (cervecerίa, restaurante) waar we iets op het terras gingen drinken.
Ik keek naar de naam van het etablissement ‘La Pepa de Triana’ en ja hoor, iets zei mij dat het voor deze locofiel wel interessant zou kunnen zijn om binnen een kijkje te nemen.
Een laatste stukje rail was aan de wand van het restaurant te
zien. Tesamen met enkele oude foto’s en een speelgoedachtig
treintje werd daar de herinnering van het treintje levendig gehouden.
De ober vertelde mij dat toentertijd de stoomloc door ‘zijn’
straatje reed en voor veel gezelligheid en klandizie zorgde.
La Pepa onderhield een verbinding tussen Las Palmas en de
Puerto de La Luz.
Met een afstand van ongeveer vijf kilometer was in 1891 deze
verbinding aangelegd met als
doel om snel en
comfortabel personen vanaf de veerboot naar het centrum van
Las Palmas te brengen. Wegens de modernisering viel in 1937 het doek voor de stoomtractie
en werd het traject geëlektrificeerd.
De eerste tram, op stoom, begon zijn route in
1890 en verdween na twintig jaar dienst. In
plaats daarvan kwam een elektrische tram op
dezelfde route, die door de gemeente werd overgenomen tot zijn einde in 1937. In 1942 begon
de gemeente opnieuw, maar door brandstofgebrek als gevolg van de tweede wereldoorlog
werd met stoom gereden van het oude station de Las Alcanaveras, op de plaats waar nu de
Club Nautica is, met oude wagons en een stoomlocomotief. Die reed een paar jaar en werd
genoemd La Pepa, omdat hij naar het schijnt voor het eerst reed op de dag van San José.

Ter ere van de deelnemers (= hobby enthousiastelingen) leeft dit deel van de geschiedenis
van Las Palma en zijn inwoners voort.

Het is toch leuk om deze onverwachte verrassing in het oude centrum te ontdekken.

