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1. Leuke verhalen van de werkvloer. 

Als je met elkaar praat over de TET praat je vaak met mensen die wat 
hebben meegemaakt. Leuk is dan de mooie herinneringen maar ook 
de leuke verhalen worden geuit. Een leuk verhaal is over 
onverklaarbare geluid na het overnemen van een bus. 
 
Bij het overstappen van de één naar de andere bus was het vaak 
even snel je spullen bij elkaar zoeken in de tas stoppen en dan 
snel naar de andere bus. Zo ook stapte ik op de gereedstaande 
bus en installeerde me met mijn kaarten en stempel en startte de 
bus. Een vreemd jankend geluid liet zich horen en als ik het 
gaspedaal intrapte werd dat geluid ook luider. We hadden nog 
geen communicatie in onze bussen en dus liep ik de trap op naar 
het station om daar te bellen naar de stalling met de vraag om 
een andere bus in verband met de onverklaarbare storing.  Vrij 
snel kwam er een monteur met een vervangende bus en ook nu 
weer snel de spullen ingepakt en over naar de andere bus. 
Wederom mezelf geïnstalleerd en wat vreemd daar was dat 
geluid weer toen ik de bus startte. Ik keek rond en mijn blik viel 
op mijn tas waaruit het vreemde geluid duidelijk te horen was.  
Het was niet toegestaan maar veel chauffeurs hadden een kleine 
transistor radio die we dan links naast ons zetten. Soms hadden 
we daar een stuk lasdraad bij voor een goede antenne en 
ontvangst. Bij het overstappen had ik echter verzuimd de radio 
uit te zetten en daardoor stoorde de radio ontzettend met het 
geluid als gevolg. 
Toen ik later in de stalling kwam en met de betreffende monteur 
in gesprek kwam vroeg ik ,onschuldig kijkende, “en heb je nog 
gevonden waar het aan lag?” hij antwoorde ontkennend en 
begreep ook niet wat het was geweest. 



 
Ik heb het geluid nadien ook nooit meer gehoord.    
 

2. Opel Blitz bussen 
 

 
Opel Blitz logo 1930 
 

 
          Opel Blitz logo 1937 

Wilhelm von Opel (15 mei 1871 – 2 mei 1948), beter bekend 
als Wilhelm Opel voordat hij in 1917 in de adelstand werd verheven, 
was een van de oprichters van de Duitse autofabrikant Opel . Hij 
introduceerde de lopende band in de Duitse auto-industrie . 

Zijn vader, Adam Opel , had het familiebedrijf opgericht als fabrikant 
van naaimachines en later gediversifieerd in de productie van fietsen.  

Zulke stinkhokken zullen nooit meer worden dan speelgoed voor 
miljonairs die niet weten hoe ze hun geld er doorheen moeten 
jagen.’ Adam Opel had een uitgesproken mening over de eerste 
auto’s en het is misschien maar goed dat hij nooit heeft 
meegemaakt dat zijn naam een wereldwijd vermaard automerk zou 
worden. 
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Na de dood van Adam in 1895 ging de controle over het bedrijf over op 
zijn vrouw en vijf zonen. In 1898 brachten Wilhelm en zijn broer Fritz 
Opel in de auto-industrie met de aankoop van de kleine Lutzmann-
autofabriek in Dessau . 

 

 

Lutzmann motordreirad 

Pionier van de Duitse auto industrie dat is de inscriptie op zijn grafsteen 
in Dessau. Uitvinder en ontwerper tegelijk - na meer dan 100 jaar wordt 
de man herontdekt wiens uitvindingen, ontwerpen en patenten de start 
van de autoproductie door het bedrijf Opel in Rüsselsheim op gang 
brachten. 

https://www.nostalgium.nl/wp-content/uploads/2018/09/Adam-Opel-16102.jpg
https://www.nostalgium.nl/wp-content/uploads/2018/09/Adam-Opel-16102.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Dessau


 

Wat weinigen tot nu toe wisten: Lutzmann was ook een van de drie grote 
pioniers van de Duitse auto-industrie, samen met Daimler en Benz. In 
1894 begon Lutzmann zijn eigen auto's te produceren. 

De voertuigen van de uitvinder van Dessau werden als krachtig, snel en 
robuust beschouwd. Leveringen werden gedaan naar Engeland, 
Frankrijk, Nederland, Polen - zelfs naar Arabië! Ten slotte was het Opel-
bedrijf in Rüsselsheim geïnteresseerd in de constructies van Friedrich 
Lutzmann, ze stemden toe - en de hele autoproductie verhuisde in 1899 
van Dessau naar de Main. 

De Opel Patent Motor Car, System Lutzmann ( Opel 
Patentmotorwagen "System Lutzmann" in het Duits ) is de eerste auto 
van de Duitse autofabrikant Opel . Van 1899 tot 1902 werden slechts 65 
voertuigen geproduceerd. [1] 
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In november 1930 werd de naam Blitz gekozen. Tot 1975 in totaal 
442.312 Opels Blitz in Duitsland geproduceerd 

De naam Blitz kwam uit 1,5 miljoen inzendingen als winnaar naar voren. 
Opel gebruikte die naam overigens al sinds 1889 voor de fietsen die het 
produceerde. En sinds 1930 stond de naam Blitz ook zes decennia lang 
voor Opels bedrijfswagens. Voor Wilhelm von Opel was het een naam 
“die zowel de oorsprong, de kracht als de prestaties van ons nieuwe 
product symboliseert.” 

 

  
 
Velen haalden hun rijbewijs op een Opel Blitz met op de laadbak een 
betonplaat om boven de 35oo kilo te komen. 

 
 
En na het behalen was er slechts de vraag op het stadhuis “wilt u de 
bus er bij op uw rijbewijs?” Maar eigenlijk was dat hetzelfde als met je 
Vespa naar de oproepplaats rijden voor een half uurtje motor examen 
en de andere dag met de Harley Davidson op vakantie gaan. 
 



De eerste Blitzers rolden de fabriek uit in 1928 en 1937 ontstonden de 
eerste experimenten met bussenbouw. 

 
De 1950-fabrieksvloot van Opel Russelsheim 
 
 
 

 
Deze Opel heeft een carrosserie van Kässbohrer (later in 1995 
overgenomen door Daimler) 

 
 
 
 
  



 
 

 
 

In 1921 was er een zeer droge zomer waardoor de waterstand zo laag 
was dat er geen verbinding was tussen Sneek en Leeuwarden. Dat was 
het moment dat De Boer op 27 september 1921 een busbedrijf startte. 
Met een tweedehands spijker uit 1904 werd twee maal daags een rit 
gereden van Balk naar Sneek. 



Friesland, een van de noordelijke graafschappen van Holland, staat 
bekend om zijn koppige eerlijke, onbuigzame bevolking. De Wehrmacht 
nam daar veel bussen in beslag. De meeste zijn nooit teruggevonden. 

Een van de koppige friezen was dan ook de heer Maarten de Boer uit 
Balk, eigenaar van busmaatschappij "Zuid-West-Hoek", of kortweg 
"ZWH" heeft een manier gevonden om zijn bus te behouden. Het was 
gedemonteerd. 

Het chassis hing eenvoudig aan een muur van zijn garage, die een 
tijdlang door de Luftwaffe werd gebruikt. Het was gecamoufleerd en ze 
vermoedden nooit iets. Koetsbouwer Hainje uit het nabijgelegen 
Heerenveen verborg de afgewerkte lichaamsdelen op wonderbaarlijke 
wijze voor Duitse ogen. Na de bevrijding werd de Blitz-bus in recordtijd in 
elkaar gezet om het transportprobleem te helpen oplossen. 

 

 

De Opel Blitz was een echte Duitse bus en deed zelfs, als hij niet meer 
reed, dienst als onderkomen voor soldaten van de Duitse Werhmacht. 

 



De NAO uit Roermond, Holland, kon wat transport op gang houden, 
maar met een dolly van een gasproducent.

 

Nedam Autobus Onderneming NV (NAO) is 

een Nederlands voormalig openbaarvervoerbedrijf te Roermond dat tot 
en met 1977 autobusdiensten exploiteerde. Op 1 januari 1978 fuseerde 
NAO met de Limburgsche Tramweg-Maatschappij (LTM) tot Verenigd 
Streekvervoer Limburg (VSL).  

Een Blitz van 2 ton uit 1933 met een reisbus 

 

Bij het bouwen van opleggerbussen was Kässbohrer uit Ulm het 
leidende bedrijf. Bij de modelwisseling van 1937 werden Opel tractoren 
ook gebruikt voor opleggerbussen. Leipzig en Dresden gebruikten ze. Na 
de oorlog werd geprobeerd de zware Berlijnse dubbeldekkers te 
vervangen. De dakindeling van de Dessauer Mercedes-bus is zeer 
onthullend over de constructie van alles. 
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De pionierssituatie lijkt het stadsvervoer in Leipzig te zijn. De snelheid 
van de combinatie is beperkt tot 45 km/u. 

 

In 1952 zijn er naar verluidt 7 nieuwe combinaties gebouwd. Ze 
vertonen een opmerkelijke gelijkenis met de naoorlogse trailers. 

 

In 1955 wordt er zelfs een prototype gemaakt voor een elektrisch 
aangedreven trekker. 



 

 

 

 

1940 Opel Blitzbus 51 Verheul-Maarse & Kroon 

 

 In Nederland reed o.a Maarse&Kroon met Opel Blitz. 



In 1947 werd de officiële bedrijfsnaam  NV Autobusonderneming Maarse 
& Kroon . In de jaren na de  Tweede Wereldoorlog  werd het busbedrijf 
verder uitgebreid, mede door de groei van de  Luchthaven 
Schiphol . Vanaf 1954 werd de lijn uit  Haarlem  via  Hoofddorp  en 

Uithoorn verlengd naar  Utrecht  via de  snelweg A2 . In 1962 ging de 
lijn  Amsterdam  –  Abcoude  –  Vinkeveen  rijden, in 1964  Uithoorn  –
  Mijdrecht  –  Woerden . In 1968 werd de lijn  Kockengen  – Utrecht 
overgenomen van de  UVO. Vanaf 1969 werden de lijnen van de 
verbinding Amstelveen – Amsterdam verbonden met die van 
het  GVB . In 1970 dezelfde met de verbinding  Badhoevedorp  – 
Amsterdam. werden busdiensten uitgevoerd in het gebied tussen 
Amsterdam, Vinkeveen, Utrecht, Woerden, Nieuwkoop, Leimuiden, 
Leiden, de Haarlemmermeer en Haarlem. Ten westen en noorden van 
het vervoergebied reed de  NZH , ten oosten de  NBM  en ten zuiden 
de  NAL  en  Citosa  (later  Westnederland ). 

Op 1 januari 1971 werd het familiebedrijf Maarse & Kroon uiteindelijk 
een dochteronderneming van de NS. Per 3 juni 1973 fuseerde het bedrijf 
met een andere NS-dochter, de NBM te Zeist. De aldus ontstane 
autobusonderneming kreeg de naam Centraal Nederland. 

 

 

3. Vreemde kleine busjes. 

Een kleine bus is eigenlijk bedoeld voor kleine gezelschappen en waar 
mogelijk zelfs op onrendabele lijnen. Denk aan de buurtbus of zelfs 
kleine 8 persoonsbussen in het groepsvervoer. In het verleden werden er 
zelfs projecten op gezet om kleinere bussen in te zetten in het OV. 
Sommigen van ons herinneren zich de Pony’s en in het recente verleden 
was er de miskoop van het jaar de Frysker. 

 
 
De busjes waar het hier over gaat hebben een veel leukere historie. Net 
als met grote bussen werden er ook heel aparte kleine bussen 
ontworpen.   
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De Dymaxion-auto was een ontwerp uit 1933. Het is ontworpen door de 
Amerikaanse uitvinder en architect Richard Buckminster Fuller in 
samenwerking met Starling Burgess. Het telde drie wielen en was 
bestemd voor het vervoer van personen. Fuller gebruikte het woord 
Dymaxion, een samentrekking van de 
woorden dynamic, maximum en tension, dat hij zijn uitvinding zag als 
onderdeel van een groter project gericht op het verbeteren van de 
leefomstandigheden van mensen. 

De aerodynamische carrosserie van de Dymaxion resulteerde in een 
laag brandstofverbruik en een hoge topsnelheid. Het heeft een 
lichtgewicht chassis en V8-Ford motor die aan de achterzijde van het 
voertuig is gemonteerd.  

 

 

Het heeft voorwielaandrijving en drie wielen, waarvan de achterste 
stuurbaar is en tot 90 graden gedraaid kan worden. Dit betekent een 
zeer korte draaicirkel, het voertuig kan draaien om de as van de 
voorwielen. Het voertuig had een brandstofverbruik van ongeveer 7,8 
liter per 100 kilometer, dat is 30 mijl per gallon, hetgeen voor die tijd 
verrassend zuinig was. Het kan maximaal elf passagiers vervoeren met 
snelheden van 120 mijl per uur (193 km/h). Door deze combinatie liet het 
rijgedrag echter veel te wensen over, zeker bij hoge snelheden en harde 
wind. 

Er zijn drie exemplaren gebouwd. Er is er slechts nog één over en is te 
zien in het Nationel Automobile Museum in Reno.  
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Citroen U23 autobus. 

Dichter bij huis is er ook veel te zien en wel deze die in het bezit is van 
de SVA die druk doende is deze weer terug te zetten in de oude staat.

 

 
Bedford Manden bus”uit 1968”de bus van de glimlach 

 

Een prachtige bus van Engelse makelij die bij velen die glimlach en 
positieve emotie oproept. Vandaar dat op Ameland ook daar deze ook 
de bus met de glimlach werd genoemd. 



 

Originele Bedford Villagebus van Cyprus 
Deze originele Bedford Villagebus is in 1973 gebouwd op Cyprus en 
daarmee een echte oldtimer. 
De bus werd daar oorspronkelijk gebruikt om de Cypriotische 
dorpelingen over het eiland te vervoeren. 
Zij reisden samen met hun producten en hun vee, zowel in de bus als 
bovenop de bus, het was een bonte verzameling. 
Oorspronkelijk was er ook een tussenschot in de bus, waarbij de 
mannen voorin mochten zitten en de vrouwen achterin. 

Kassbohrer Setra S6 

Setra beleefde een wereldpremière op de Autosalon van Genève in 
maart 1955. Voor het eerst toonde de busbouwer uit Ulm de kleinste bus 
die ooit zijn productielijnen had verlaten: de Setra S 6. Het was de 
dr. bustype van het nieuwe busmerk Setra, dat in 1951 door Kässbohrer 
op de markt werd gebracht. De Setra S 6 maakte deel uit van de eerste 
serie bussen van het merk, waartoe ook de Setra S 8 en de Setra S 10 
behoorden. 
De Setra S 6 was echt een klein voertuig. Met een lengte van slechts 
6,70 meter kon het maximaal 25 passagiers vervoeren. De bus werd 
algemeen aangeduid als een "Midibus". 
De kleine Setra was destijds erg populair bij de bus ondernemers. 

 



Mercedes-Benz O 319 

 
 

 

  
 
De Mercedes-Benz L 319 zag het levenslicht als een lichte 
bedrijfswagen gebouwd door Mercedes-Benz tussen 1955 en 1967. 
Groter dan een standaard bestelwagen, maar kleiner dan een 
conventionele lichte vrachtwagen uit die periode, was het het eerste 
model van de fabrikant in deze klasse. Het voertuig werd aangeboden 
met een reeks carrosserieën van bestelwagens en vrachtwagens. Er 
waren ook varianten voor speciale toepassingen en minibussen ( O 319 ) 
beschikbaar. 
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Dit snoezige model kwam ik ook tegen maar kan niet vertellen wat 
voor merk of type het is. Stuur rechts dus vermoedelijk wel Engels. 
 
Of  deze mini bus (links) van Austin de K8 uit 1950. Leuk altijd die 
ronde vormen van Engelse voertuigen en zeker van bussen. 
 

  
 
Rechts een Bedford Ambassy Mini coach uit 1968. 

 

 



1957 Chevy Short Bus. 

 

Schoolbussen waren er in alle maten en soorten. Maar met onder de 
motorkap een 454V8 gekoppeld aan een TH400 automatische 
transmissie, betekent dit dat deze bus meer zal reageren als een 
voertuig uit de jaren 70 dan uit de jaren 50. Wie wil er dan geen 
chauffeur zijn in het schoolvervoer, toch? 

 

Robur LO 3000 Fr 2 M/ B 21 – KOM 

Deze haalt zeker geen topsnelheid waardoor je in de bank wordt 
gedrukt. Maar het is wel een degelijk product zonder plastic carrosserie 
delen. 

Robur is de merknaam van vrachtauto's die van 1957 tot 1991 gebouwd 
werden door VEB Robur (voorheen Phänomen) in Zittau, Oost-Duitsland, 
na de Duitse hereniging in Duitsland. 

Oorspronkelijk voor de productie van textielmachines werd in 1888 de 
fabriek Gustav Hiller AG opgericht in het Saksische Zittau.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrachtauto
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A4nomen_(Zittau)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zittau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_Democratische_Republiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_hereniging
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saksen_(deelstaat)


 

  

De LD2002 en de LO 2501 

Medio 1957 werd door Robur en de carrosseriefabriek Halle de 
nieuwe frontstuur-autobus Robur LO 2500 als prototype voorgesteld. 

Leuk stukje “ostdeutsche Grundklichkeit” en mooi omdat ze zo lelijk zijn 
zou de enthousiaste liefhebber zeggen.  

 

4. Boekelo oude voertuigendag. 
De corona was een spelbreker in veel evenementen en dus ook in de 
oude voertuigen dag in Boekelo de afgelopen jaren. 
Maar gelukkig konden we dit jaar weer de beide bussen op de oude 
vertrouwde plek plaatsen en met prachtige zomerse temperaturen 
hebben we kunnen genieten van veel belangstelling  voor de bussen. 
Met name de musbus mocht echt veel  de aandacht van de vele 
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bezoekers die daar de geschiedenis van de TET in beeld maar ook in de 
uitleg en verhalen van ons konden waarnemen. 

 

 

Zeker leuk om elk jaar toch weer ook veel oud collega’s (met en zonder 
oldtimers ) terug te zien 



 

 

5. De Posten. 

 

Ook nu hebben we weer met de beide bussen op de posten een bezoek 
gebracht om daar behalve gewoon te staan met de Musbus ook een 
stadsrondrit  te gaan rijden met een aantal bewoners. Leuk onderweg de 

aanvullende informatie die ze geven over de oude herkenningspunten in 
de stad.  
Na een onderhoudende ochtend voor de bewoners, maar ook zeker voor 
ons, werd er als afsluiting een gezellige gezamenlijke lunch genuttigd. 



 
 
6. Wand glasplaat TET verplaatst. 

Vele jaren hing de glaswand met zandgestraalde voorstellingen van de 
TET en de industrie van Twente in het oude hoofdkantoor. Reeds 
diverse keren is deze verplaatst omdat het pand waar hij hing werd 
afgebroken. Zo ook uiteindelijk de stalling aan de Kottendijk waarna hij 
werd opgehangen in de kantine aan de Fortuinstraat. Met het einde van 
de concessie inzicht waarbij ook nu weer, ongeacht de uitkomst van wie 
de nieuwe concessie houder wordt, het gebouw zal moeten verdwijnen. 
Omdat er eigenlijk al teveel is verdwenen welk aan de geschiedenis van 
de TET maar ook ons Twentse industriële verleden herinnerd hebben wij 
als stichting ons er over ontfermd en een nieuwe bestemming 
afgesproken met de Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker 
SHSEL. 
De glasplat krijgt daar een mooie plek waardoor deze niet alleen 
bewaard blijft maar ook gezien kan worden door de bezoekers van de 
SHSEL.    
 



     

  

 

Met vereende krachten hebben we de ruit van de wand gehaald. En in 
eerste instantie tijdelijk opgeslagen in onze hal. 
 

 
 
 



 
De kleine barst die al in de voorstelling zat werd groter door het 
vervoer en bij het oppakken in de hal brak er een deel van de ruit.   
 

 



Inmiddels hangt de ruit op een mooie plek in Prismare en zal de hoek 
waar deze hangt ingericht worden als TET hoek en daar zijn we 
bijzonder trots op. De TET is uiteindelijk ook een belangrijk onderdeel 
van de Twentse historie van tram tot bus. 

 
De barst is te zien als je er met je neus boven op staat dus gelukkig is 
de ruit niet onherstelbaar stuk. 
 
We lenen de ruit en andere TET  spullen uit met een 
uitleenovereenkomst omdat we nog steeds de gedachte hebben dat 
er mogelijk in de toekomst nog een ruimte zal komen waar de TET 
kan worden ondergebracht met Tram en bus en de vele spullen die 
wij in de loop der jaren hebben verzameld ook hun plek krijgen.  
Het blijft dus allemaal eigendom van de stichting historische TET bus. 
 
 

7. Rondrit verzorging tehuis Almelo.

 

De contacten met dit verzorging tehuis zijn ontstaan toen we het 
verzoek kregen van de kinderen van Joop Jimmink , onze oud  
collega en assistent rayonchef uit de TET tijd, om een rondrit te 
maken met de 38.  
Het was dan ook leuk wederom een verzoek te krijgen om deze rit 
nogmaals te rijden met bewoners van deze instelling. 



 
Dit zijn telkens weer de leuke dingen om te ondernemen met de 38. 

Leuk om de dankbare blikken van bewoners maar ook personeel te 
zien. 
 

8. De intocht van de Sint.  

Hij is er weer de goedheilig man en dus ook weer in de wijk 
Stroinkslanden. Net als elk jaar reed ook nu de 38 meer langs de 
route dit jaar vergezeld van de Musbus die de sint had ingehuurd om 
de vele cadeautjes en pepernoten te vervoeren. 

  



 
Ook nu weer veel gezellige mensen langs de route en een goed 
georganiseerde dag.  
 

 
 
 
 
 

9. Winterstop en reparatie en onderhoud.  
Na gedane arbeid is het goed rusten en dat geldt ook voor de 38 die 
de winterstop in is gegaan en waaraan we wederom enkele 
noodzakelijke reparaties gaan uitvoeren. 
De deuren vertonen enkele roestplekken en zijn inmiddels 
gedemonteerd , De voorzijde is omhoog gezet en we gaan het 
stuurhuis onderhanden nemen om de inmiddels te grote stuurspeling 
op te heffen. 



 

 

 
De noodkraan reparatie en het demonteren van de vloer om meer 
zicht en licht op de verdere montage van het stuurhuis te krijgen. 



 
Ook de voordeuren zijn toe aan enige cosmetische behandeling. 
 
 
 

De feestdagen en het nieuwe jaar. 

Het jaar 2022 is weer bijna ten einde en voor ons als Stichting TET is het 
wederom een spannend  nieuw jaar. Raken we onze huisvesting kwijt en 
zien we kans de beide bussen weer onder dak te brengen? Helaas 
ontbreekt het ons aan financiële middelen om wederom een betaalbare 
ruimte te huren dus afwachten of en wanneer de afbraak van onze 
huidige locatie in gang wordt gezet voor woningbouw. 
 
Reparatie en onderhoud zijn voor ons vaak grote uitgaven. Met een 
kleine donatie eens per jaar zou je ons dan ook al geweldig helpen onze 
38 en de TET geschiedenis in stand te houden.  
 
Draag je ons en de 38 een warm hart toe en wil je doneren dan kan dat 
op NL27RABO 0138424098 t.n.v Stichting Historische TET Bus. Onder 
vermelding donatie. Alvast onze dank voor je steun. 
 
Uiteraard zitten we niet bij de pakken neer en gaan driftig door om de 
TET en de TET 38 in stand te houden.  
 
Rest ons een ieder het beste te wensen voor de toekomst en uiteraard 
veel gezondheid.  
 

 



 

Veel leesplezier  

TET team 38 

 

 

 

 

 

 


