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1, D.Tekelenburg, rnachinist, stand"piaats Leeuward"enr personeelrrrrramer 49683, als maehinist van ireÍn 164 EL ma van
Ireeuwarden tot Utrecht op B januari 1962,
?o E.Ifuikkenr machinístr stanciplaats Den Eaagr personeelnurrraer 82406, inzake het overdragen van loc 1131 bestemd"
voor treirr 164 EL ma Utrecb.t-Rotterd.am aan de machinist
Feijenoord 4 te Utrecht op B januari 1962,

3. G.J,Hoekstrar rangeerd.er, standplaats Utrechtr personeelnummer 1915Oe inzake het aankoppelen van loc 11J1 aan d.e
rijtuigen van trein 164 nf, ma op B januari 1962 te Utrecht..

4. A,í.t" Oostendorpr wageruneester-eleki;ricien, stand.plaats
Utrecht, personeelnurnmer 76159s inzake net nemen van d.e
remproef bij trein 164 EL' na te Utrecht op B januari 1962,
5. ïf.lfild.enberg, stati"onsambtenaar, standplaats Utrechtt
personeelnurnmer 2rO27, pelronopzichter te Utrecht op
B Januari 1962,

6, J,S.Kwakkenbos, commies titulair, stand.plaats Ïfoerdent
personeelnumBer 85803, treindienstleider te'$Ioerd.en
(post ${) op B januari 1962,
?,

1, stand.plaats lïoerdent
het waarnemen van het
'11962 hort na de botsing
januari
Nï-tableau te ïfoerden op 8
van de treinen 464 en 164,

YÍ.Molerr&&.r1 stationsambtenaar
personeelnummer B9Z4O, inzake

8" J,3oon, hoofdoonáucteur, etand.plaats Leeuwarden, personeel*
nummer 94624, hoofdcond.ueteur op trein 164 EL na van
Leeuwarden tot Rotterd.a.m op B januarí 1962,
9u P,Doornenbal, cotiducteur, stand.i:1aats Utrech.t, personeelnumrnsr 9584r, conducteur op treiri '164 EL ma van Utrecht
tot Rotterd.an op B je*ruari 1962,
10"lT,Venerna, conducteur, stand.plaats Utrechtr personeelnunmer 21939, cond.ucteur op trein 164 T)L na van U-irechl
Rotterda^rn op 8 3arrrnrt. 1962,

tot
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. P,H.Verheijd-enu hoofd.cond.ucteur, stand.plaats Eind.hovent
personeelnunmer 87527u hoofd.cond.uoteur op trein $6{ van
Rotterdam naar Ámsterdam op 8 januarí 1962,

12, P.G,Cleef, gepensioneerd. commies tituLair wonende te
ïfoerd.en inzake waarnemingen en meld.ing van d.e botsing van
d.e treinen 464 en 164 na te Harmelen op B januarí 1962,
13. J,van Dijkr ploegbaas, stand.plaats Harmelen, personeelnunmer 77622, inzake waarnemingen en meld.ing van de botsing
van d.e treinen 464 en 164 na te Harmelen op B januari 1962
(2 verklaringen).

1{' À,Severs, ond.erploegbaas, sta,ndplaats ïIarme}enr personeelnu$ner 10509e inzake waarnemingen en melding van d.e
botsing van d.e treínen Q6{ en 164 na te ïIarmelen op
B januari 1962 (2 verklaringen).

1J, H.van Asseltt machinj-ste stand.plaats Utrecht, personeelnunmer 76275, Ínzake waarnemingen tj-jd.ens het vervoer van
trein 114 van Utrecht tot llarmelen op B januari 1962,
16, P'L.C,Lutter, machin-ist, stand.plaats A.msterd.au, personeelnunmer 95678, inzake vsaarnemj"ngen tijd-ens het vervoer van
treÍn 467 van 4"nsterdan tot Harmelen op I Januari 1962,

ïï.

J.L,Vfiebenga, machinist, stand.trrlaats Rotterd.a,m CSe pexsoneelnunmer 65614, i.naake waarnemingen tij.d"ens bet vervoeï
van trein J12 van Utreobt naar Rotterd.am/Den Haag op

8 januari

1962.

18. J.G" Suitenhuls, vragenneeste:'-elektricien, stand.plaats
Den Haag SS, personeelnummer 81B0l, j,nzake het plaatsen
vaï een snelheid.smeterband. in de 1oc 1131 te Den Haag SS r:p
B januari 1962,
1.t" A"van d"e Ree, tracti-eopzichter 1, stand.plaats Den l{aag SS,
personeelnunmer 80571, inzake het bevrijderi van d.e omge*
komen machinisten van d"e treinen 464 en 164 ma te
ï{armelen op 8 januari 1962 (2 verklaringen).
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20, G,F.Hesselíng, voorman, stand.plaats Haarlem werkplaatso
personeelnummer 24430, inzake het bevrijdLen van d"e
machinist van trein 164 EL ma te Iïarmefen o-n R ianrrer.i 1062,
21, UnF,d-e 'rilit, machinist, stand.plaats Utrecht, personeelnummer 497?2, passagier in trcin 164 EL ma op
B januari 1962,

22, ïí.F.0.Rietveld-, elcktricien, stand.ptaats Utrecht, perso'neolnummer B)1Q6, passagi-er
B januari 1962,

in trcin

164 EL ma op

23" ïf.liilaand-ers, technisch ambtenaay 2, stand.plaats Utr:echt,
personeelnummer 17383, a1s passagíer in trein t64 EL na
op B ;anuari 1)62.
2Q" AoBu:-js, hoofd.comrnj-es, stand.plaats Utrechtu pcrsoneelnummer 49763, als passagier in troin 16\ EL na op
.
ó JanuarL
, )tyoz.
^ /^
o

25" H,J.J"I(aspers, hoof d.commj-es 1e stand.plaats Utrecht, perso*
neelnummer BBB16, als passagier van trein 164 EL ma op

8 januari

1962"

26. J,P.Potgieser, technisch ambtenaar, stand.plaats Utrecht,

personcelnurnmeï 96190, inzake waarnemingen te Harmelen na
clc botsi-ng van d"e treinen 464 en 16Q ma to Harmelen op

B januari 1962,

27. A. van d-er Gard-e, monteur I, stand.pli:ats Utrecht, personeelnummer 15722u inzake werkzaamhed.en te V'ioerd-en' Ni(-post
op B januari 1962,
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Verkl-arÍng: van l,Tekelenburgu naohinist

te

Leeuwarden'

personeeLnummer 49 681,

ínzake botsing te Harrielen op B januari 1962,
na verhoor afgelegd te $Ioerden op 12 januarí 1962.

0p rnaandag S januari vervoerde ik trein 164 EL ma van
Leeuwarden tot Utrecht. De loop van d.e trein was nor'maa1f
de reminstallatíes werkten prima. 3ij alle stoppingen tus*
sen Leeuwarden en lltrecht heb ik geen afwíjkingen geconstateerd* Te Utrecht ben Ík na afkoppelen van de locomo*
tief hiernede naar post K gered.en,
ïk heb de naehinist, die de trein later naar Rotterdan
heeft vervoerd, niet gezien.
I

}ezing en akkoordbevinding ondertekend. te Ifoerden,
de 12 januari 1962,

Na

De machinist,

trg.

_ _ = = = = = = = 1"1'=o:tl-:t:Ï'
2, lrerklaring van E.Krikken, machinist te Den Haag,

personeeLnunner 82406,
inzake het op B-1-1962 overdragên va^n loc,1151, bestemd
voor tr.164 Ut-Rtd, aan mcn Fo 4,
na verhoor afgelegd te Den Haag op ! januarí 1962
opg:enomen door v.d.,Ree À, fopz.,

0p B-1-t62 heb ik te Ut Loc,1111 overged.ragen. ïk stond.
naast de 1oc" op lt peruon, toen er een mcn naar de 1oc.
kwarn. 0p mÍjn vraag, of h{i deze 1oc. noest, gaf hij een bevestigend. antwoord. en vertelde, dat hij net de loc. naar
tt zakspoortje moest en dan ir 16Q rijden. Terwijl wíj sanen
naar de cab, liepen verteld.e ik, dat de }oe, in orde was
en d.at er geen bíjzonderhede:r waren. Iaarna heb ik de 1oc.
verlaten, Ik heb niets biizonders opgenerkt aan Ercnc tijdens
aflossen, zijn naan was mij niet bekend.

lezing en akkoovdbe'rinding cnderbeken,l te Den Haag,
de 9-1-1962 om 14 uur"

Na

De maehinist,
8" -ui jMLKKen.

w"

Sijlage 1 pag,5,

], Verklaring van G.J.ïIoekstra, rangeerder te Utreoht,
personeelnummer 19150,
lnzake het op E jan, 1)62 aankoppelen van loc 1 1$1 aan
de ríjtuigen van trein 164 EL na op B januari 1)62 te
Utrecht.

0p acht januari 1962 d.eed 1k dienst a1s rangeerder kap
van 8 tot 1J en van t6 tot 20 uur en was a1s zodanig
belaet net het aankoppelen van loc 1111 aan de r{jtuigen
van trein 164 EI.' ma te Utreoht.
Ik verklaar pertÍnent dat ik d.e kopkranen van de luchtleiding na het doorverbinden van d.e luchtleiding tussen
locornotief en eerste rijtui.g heb geopend.
Na het d.oorverbinden van de elektrische verwarningskabel
heb ik mij naar spoor { begeven zodat ik niet bij het nernen
van d.e renrproef van trein 16Q ben gefl'eest.
Ik heb nij dus na het aankoppelen van de lokonotief niet
neêr in de buurt van d.e lokonotief van trein 164 EL ma

Ut-Rtd

opgehouden.

lezing en akkoordbevind.ing ondertekend. te Utrecht,
de 16 januari 1962,

Na

De rangeerder,
;Tfl,.

_ _ :'ï'=t:':']":':

======

=

4. Verklaring van A, J.L.0ostend.orp, wagênmêester-elektriciën
te Utrecht, personee3.nunmer 76159,
ínzake remproef trein 164 EL na op B januari 1!62
na verhoor afgelegd. te Woerden op 12 januarL 1962,

0p 8 januarí 1962 deed. ik dienst als wagenmeester-elektriciën te Utrecht CS van B - 1J uur. 3ij trein 164 EL na heb
ik k1eÍne remproef genonen. Deze remproef verliep nornaa!
en Leverde geên enkele bijzonderheid op. ïk heb d.e machini.st, die de trein van Utrecht af vervoerde, niet gespro-

ken.

Na lezing en akkoordbevÍnd.ing ondertekend.
d.e 12 januarl 1962,

te

trïoercl,en"

De wagenmeester-elektric iën,

===_

__

_
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). Verklaring van .,í,v/ild.enborg, stationsambtenaar te Utrecht,
personeelnunmer 25027,
lnzake vertrek trein 164 EL ma te Utrecht op 8 januari 1962
na verhoor afgelegd te liv'oerd.en op 12 januarí 1962,
0p B januari 1!62 dced ik dlenst als perronopzíchter te
Utrecht van 7 * 11 en van 13.3C * 18,10 uur. HicrbÍj heb ik
or&r trein 164 EL rna behand.elci op spoor 1, fk bevond. mij aan
d.e noord.zijd.e van het eersto perïonp ïk heb d.e rernproefseinlichten achteroenvolgens d.e seinen rrt.emmen'r, trlossent' en
tttrein klaarrt zien aangeveno Daarna moesten wij nog enige
tijd. wachten op veilig voor vêrtrek, ïk heb mot de machinist
van d.e trsin hierover enkele woord.en gesproken; h{j maakte
oen rustige ind.ruk, Toen het sein voilig }<iram heb ik d.e
trein latcn vertrekken" Dc trein vertrok om 9,11 uuï.
Na lezing cn akkoord.bevinillng ondcrtekend
d.e 12 januarí 1962,

te

Tfocrd.en,

Dc stationsambtenaar"

6.

= = = = = = = = = =*:*: l'yt1u:":"i*: = = = = =
Yerklaring van J.S.Kwalcl<enbos, commies titulair te 'vïoerd.en
personeclnummcx 85803,
inzakc botsing te ï{armelen op B januari 1!62
na verhoor af ge legd. te Irïoord.on op 12 januarL 1962.

=

0p 8 januari 1)62 deed- ik ctienst te Woardcn van 5 - 7 uur op
het plaatskaartcnkantoor cn van 7 * l3 uur als treind.ienstr.
leid.er, Ik bevond. mij alleen op d.e I\ï-post, Het was mistig
met een zicht van 100 - 150 m. De seinverlichting stond. hoog"
Er waren d"ie dag geon storingen van welke aard. dan ook gewoest, tcrwijl m{j gccn me}d.ingen bereikt had.d.en omtrent
werkzaamhed.en van weg en werkeno seinr;yezen of wie d.an ook te
Harmelen,

uur vyord mij d.oor Utrecht CS trein 164 Et ma afgeseind, 6 min, te Iaat, Inclien d.eze trein met normale snelheid.
zou rijden, mocht ik verwachten d.at d.eze te IIarmelen zou
passeren om 9,20 uur en te ïfocrd.en om 9o22 uuro Tevens rrvas
ik bclast met de bed.iening van het NX-toestel voor tye:,n 464
van Rotterd.a,n over trYoerd.en naar Amstcrd.am, Dozc trein behoort te ï/oerd.en te vcrtrekken om 9n1! uuro Deze trein was
echter 1 rnin, te laat, vertrok dus om 9"16 uuro zodat,
verwacht mocht word-en, d_at d.oze trcin 6p 911! uur Harmelen
zou passeren. fn het algemeon gcsproken zou d.eze trein dus
0m 9111

voorrang moeten hcbben" Daar cvenwel d.e mogelijkheid. bestond
d.at d.o sneltrein van Utrecht tijd. zou inhal.en, h.eb ik voor
trein {6{ voorlopig slechts de seinen 64 cn {{ bediend.,
zod.at d.us soin 25 ttlangzaam rijd.enrr tooncle on sein 16 t'stopilo
Toen ik op het tableau zag d"at trein {6{ sein 26 nad.erd.e,
bed.iend.e ik achtcreenvolgcns beginknop n6 en d.e eindicnop
achtcr bcginknop 10 in het spoor naar Breukelen. Scin 16
lcïíam normaal veiligo althans op het tableau, terwiiL
wisscl ! A3 linksleid.end. lag, evenals wissel J, evenecns
volgens het tableau.
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Toen trein 464 zieh bevond op ongeveer 20O'n ten westen
van sein 20 (ik nerkte dit omdat het bezet-spoor-lanpje
tussen sein 26 en 20 brandde), kwam trein 16\ van
Utrecht in de aankondiglng; ik merkte dit aan de werking
van de zoemer. Daar trej,n 464 zou voo"gaanr heb ik d.e
aankondlgi-ngsknop .ran de richting Utrecht gedruktr ïr&&ïbij de zoemer uitging, Ïk heb beginknop B niet gedrrrkt.
Even later nerkte ik dat het bezetspoor-lampje - voor
sein B - brand.d.e, iets sneL,l.er dan ik had, verwachtr althans voor mijn gevoel.
Terwijl de bezet-spoor-lanrpjes bij wissel I brandd.en, a1srrede die bij wissel J, zag tk op het tableau dat het bezetspoorlampje achter sein I ging brand.en, fk naakte hier
voorlopig uit op, dat trein 16{ voorb{j stoptonend sein B
was geschoten, terwijl ik ook overïroog, dat er nogelijk
een storing was. 0rndat evenwel de bezet-spoor-laarpjes bij
wissel I bleven branden, waaruit ik opnaakte dat trein

464 mogelíjk tot stilstand was gekonen, heb ik d.e wachter
op d.e bovenleiding-schakelpost te Earnelen opg:ebeld, Híj
verteld.e nij dat hij een klap had gehoord, naar dat hiJ
niets kon zien. Ik zei hen het storingsbure&u op te be11en, teneind.e de bovenleid.ing te kunnen uitschakelen.
ïervolgens bediende ík de praatpalen b{j Hamelen en rÍepi
ilPas op d.e drad.enil; via de praatpalen hoorde ik geroeze*
moes. Hierna heb ik de pl-aatsvervangend stationschef van
Zevenberg opgebeid. met het verzoek zÍ-ch naay Harmelen te
begeven, terwijl ik daarna stati-onsambtenaar 1 }Jolenaar
heb opgebeld, met het verzoek on medische en geestelijke
hulp Ín te roepen,
Na enige tijd is Mol-enaar bij nij op de post gekomen.
ïk heb het toestel in de toestand gelaten zoals het was
vlak voor de botsing, net d.ien verstaníle clat ik na enig:e
tijd, toen trein 467 van Breukelen in d.e aankondiging was
gekomen, aan een monteur van het seinwezen, die zich in
de relais-ka$rer bevond, onder d.e NX-post, heb gevraagd de
zoemer van deze trein uit te zetten.
ïk verklaar nadrukkel-ijk, dat ik in de minuten voorafgaande
aan het ongeval voor bewegingen uit de richting Utrecht
geen enlcele handeling heb verricht, behoudens het uitdrukken van de zoemer van trein 16{.
Na l-ezing en akkoord.bevinding onderte]<end
d.e 12 januari 1962,

te

De commj-es titui-air,
J, S.Kwakkenbos.

rr.9,

Woerd.en,
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?, Verklaring van ï'íoMolenaar, stationsambtenaar I te i:iocrd.en
personcclntlrnmcr 89240
inzake botsing tc Harmcl-en op B januari 1962,
na verhoor afgelegd. te rïocrden op 12 ianuari 1962,
s

0p B januarl 1p62 d.ccd. ik d.icnst op hct plaatskaartenkantoor
te ïíoerócn" &t 9'20 uur wcrd. d,c plvnstationschef van
Zevenberg d.oor d.e treÍnd.icr:stlcid.er gcbcld., d"at er hoogst-'
waarschijnlijk een ongeluk had. plaats gcvond.en bij Harmelen"
V.Zevenbcrg bcgaf z1-cln naaÍ Harmeleng ik zelf heb rnii naar cle
NX-post bcgcvon nadat ik cerst d.e politie had opgebeld.'
0p post lfJ( heb ik het tableau bozien, waarbij m{j o.a. bleek.'
dat d.c rijwog was i.ngcsteld. van trïoerd.en naar Sreukelen,
hetgccn ik basecrd.e op het feit d.at d.e wissels 5 AB en
J linkslcid.end lagcn, terwijl de vergrendelingslampJes
brand.d.cn, Van vrissol 3 brand.d.e het wíssel-controlela.mpje.
Verd.or hob ik gezien d.at de bczet-spoor-lampjes tcr u'eerszijd.en van scin 8 eveneens allebei brandd.en. Naèat ik van d-c
treind.ienstlcid.er had. vcrnomen, wie hij reed-s had- gewaarschuwd, heb ik d.e lJjst van telefonische kenn:isgevingen bÍj
ongevallcn vord.er afgevrerkt, Ïíicrbij heb 1k telefonisch
contact gehad. met het TlR*bureau, een arts te }larmelenr d'e
politie te ï{armelen en een pastoor te Ïlarmelen.
Na lezing en aldroord"bevind.ing ond.ertekend.
d.c 12 januarí 1962-

te

trÏoerd.en,

De stationsambtenaar 1e
ViI;Molenaar.

w.g,

klas,

g, ï"itï*iri*=rrl=;llloi,=r,""it"""ui"=roit=t] i"""*""u"";
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personeelnuruner 94624,
inzake botsing te ï{armelen op B Januari 1952t
na verhoor afgelegd" te 1{locrden op 12 januarl 1962,

0p B januari d.eed. ik dienst a1s hoofd-conducteur op trein 164
EL ma van lrceuwarden tot Rotterd.amo Dc trein hecft tot
Utrecht normaal gcred.en en gcstopt,
Tijd.ens het station:eamcnt te Utrocht heb ik van d.e machinlst
vod.o froer hat machinistenrapport ontvangen, terwijl ik hem
het aantal rijtuigen opgaf" Ik vroeg hen nog, of hij net
treín ?21 terug g:rngn Hij antrvoord.d.e hierop ontkennond. en
verteld.c, dat hij rnat trein 621 terug zou gaan. Aan zíjn
houding en optred.en hcb ik niots bljzond.ers gemerkt, Ons
gcsprck ïyas van korte d.uur, cnd.at hij d.aarna remproef mocst
ÍtêInêíl

+

Dc trein was zecr vo}, naar schatting bevond.en er zich
p00 reÍzigers in" Ook d.e 1e klasse ïvas zïraar bczet; d.e
reizigers bevonden zieh op de balcons,
ïn d.e voorste rijtuigen bevond.en zich nogal wat reizigcrs uii,
d.e richting Hilversum, d.ie enkele min, voor het vertrek van
d.e trein li'aren komen aanlopen*

-
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3$ vertrek Utrecht ben ik in het restauratierijtuig annex bagagegestapt. ïk vuld.e eerst het treinrapport in en ben vervolgens reizigers gaan controleren, Ik had. juist de laatste reizíg:ster op het balcon vóór de restauratie-afdel-ing gecontroleerd en haar het kaartje teruggeg:even, toen ik een verschrikkeliike klap hoorde, terwijl het rijtuig sterk overhelde en de
reizigers omvielen. Kort d.aarop kwara de trein tot stilstand..
Ik heb de reizigers tot kalmte gemaand en heb níj begeven naar
de kruid.eniersvrinkel alwaar ik verzocht heb zoveel mogelÍjk ned.ische en andere bijstand. in te roepen. Vervolgens heb ik nÍj
naar d.e post begeven, waar ik vertl4rn dat reeds groot aLarm was
gegeven, ïk heb nog een dokter uÍt l{arnelen ontnoet. ïn overleg
rnet hem heb ik geestelijke bijstand laten halen.
ïk kan nij niet herinneren tïclens d.e rit vanaf Utrecht mistsÍgna1en te hebben gehoord van de trein, evenmÍn a1s ala::rrsignalen
bij nadering van Harmelen. Naar nijn nnening is er niet gerernd
voor de schok van d.e botsing en ook niet tijdens de rit van
Utrecht tot Iïarnelen.
wag'en

Na 1ezÍng en akkoordbevinding ond.ertekend. te T/oerden,
ê.e 12 januari 1962,
De hoofdconducteur,

w.g.'-J.3oon,
van P.Doornenbal, cond.ucteur te Utrecht,
personeelnumner 95845
inzake botsing tussen trein 464 en 16Q te Harnelen aansl.

9, ïerklaring
8 januari

op

1962,

na verhoor afgelegd te VÍoerden op 12 januart 1962.

0p 8 januari 1962 deed ik dienst als conducteur op trein 164 EL
Utrecht naar Rotterdam, ïk heb n{j gemeld bij de hc Soon en
sprak net hen af, dat ik d.e reizigers zou controleren van achter
naar voren. De rijtuigen die ik controleerd.e ïraren normaal bezet.
Tk bevond mij in het gangpad van het zesde rijtuig ter hoogte van
het eerste reizigersconpartiment. Nad.at ik { reizig:ers had gecontroleerd voelde ik een hevige sehok en werd. onvêr gevrorpen.
Hlerna voelde ik nogmaals tvree schokken, iraarop de trein tot
stilstand kw&m. Nadat ik de reizigers gebod.en had in de trein
te b1{jven, ben ik aan d.e rechterzijd.e uitgestapt. Toen ik zag d.at
de bovenleid.ing naar beneclen hing, heb ik noguaals d.e reizigers
geboden in de rijtuigen te blijven, ïk heb rnij vervolgêns naar voren begeven om materiaal te halen on de trein te dekken. Aangezien ik de D-ruimten van trein 164 niet kon bereiken, ben ik om
de plaats van de botsing heen gelopen en heb d.ekkingsnateriaal
gehaald uit de laatste bak van treín 464 bij de daar aanwezige
hoofdcond.ucteur. Ik heb nij net dit materieal wederom naar d.e
achterz{jd.e van trein 16{ begeven en zag,, d.at inmid.d.els d.e treima van

nen uit Utrecht en lsnsterd.an tot stilstand. waren gekomen. Ondanks
d.at heb ik in het spoor van Utrecht d.e rode lanp geplaatst en in
het spoor van -Amsterda"m d-e rode v1ag, Hierna ben ik gewonlereizlgers gaan assisteren.
Naar rnijn mening heeft trein 164 EI' ma niet geremd, noch tijdens
de rit, noch vlak voor de botsing. Ik heb g:een fluitsígnalen
gehoord.
Na lezing en akkoordbevind.ing ondertekend te trVoerden,
d.e 12 januari 1962,
ne conducteur"
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10. Verklaring van

NuVcnema" cond.ucteur

porsoncelnummcl 21989,

to Utrecht

inzakc botsing tussen trein 464 cn 164 te Harmclen aansl"
op B januati. 1)62,
na verhoor afgelogd. tc lïocrd.en op 12 januari 1962,
0p B januart 1962 was ik ingedceld. als dienstpassagier met
trej-n 16{ van Utrecht naar Rottcrd.a,m. Ik heb mij gerneld bij
hc 3oon, d.ic mij opd.racht gaf d.e rei.zigers te controloren
vanaf d.e palsrvageír naar achteren. ïk ben hier niet aan tocgekomen d.oord-at d.c rijtuigen overvol waren met rcizigorec
Ik bon d.aarom in d.e palctvagen gobleven waar ik verschillend.o
stukken bagage cn papieren heb gesorteerd. on geoontroleerd.o
Nad.at ik hiermed.e gcreed. was heb ik plaats gcnomen in het
conducteursvcrblijf i tk zat rnet de rug in de rifrichtingo
Tijd.ens d.e rit is mÍj niets bijzond.ers opgcvallcn. Plotseling
hoord.e ik oen hevige klap en werd. ik nct d.e rug tegen het

compartimcnt aanged.rukt. ïk h,erinner nij een verband.klst
tegen het hoofd. gelcegen te hebben, waarna ik enige tijd.
vcrsuf t geraakte, Nad.at ik weer bij urijn positíeven gekonen
was heb ik getracht het cond.ucteursverblijf te verlaten;
aangezien de d.eur klen zat heb ik d.ozc met kracht opengetrokken. ]itra enige tijd. i,verd ík d.oor omstand.ers bovrjjd. via
oen lad.d.er" H:ierna ben ik gaan helpen bij cLe slachtoffcrs
van d.c botsingc
Naar mijn raeni.ng hecf t trein 164 EL rna niet geromd., nooh
tijd-ens d.e rit, noch vlak voor de botsÍng. ïk heb gcen

lui tsignalcn gehoord.,
Na lezing cn akkoordbcvind.ing
d.e 12 januarí 1962,

f

ond.ertekond.

tc

Vrlocrd.cn,

Dc cond.uctcur,

wrgr

N.Vonema.

1J, Verklaring van P,H.Vcrheijd.en, hoofd.cond.uctcur te Eindhoven,

personcelnunmer 87527,
ínzake botsing tusscn trein 464 en 164 to }larrnclen aansl,
op B januari 1j62,
na vcrhoor afgelegd. te f,/oorcien op 12 januari 1962.
Op B januari 1p62 d.eed ik als hoofd.cond.ucteur d.icnst cp
trein 464 van Rottord.am naar Amstcrd"am, Nad.at d.e trein to
lVoerd.cn op tijd (9,15 uur) was vertrokken(ti;a volgens d.e
stationskl-ok), bcn ik ingesbapt in het 2e ríjtuig-van voren
van het 1e treinstel. Tocn ik op het balcon het kaartje van
een d.ame had. gekrr.ipt, d.raaide ik mij om cn op d.at moment
hoord.c ik een hcvige klap en werd. ik tegen d.e voorwand. aan
geÍrorpen" Tijd.ens het schokkend. tot stilstanè komen vam d.e
trein vyerd. het rijtuig zijwaarts omhoog geheven en viol ik op
mijn rug tegen d.e d-eur aano Ik hoord.c hierbij ecn hevig geleaak en merkte vu'-lrverschijnselen op, terwijl d.e omgeving
zeer d.onker l,verd., ïlc ben hierna via C.e hoge zijd.e van het
rijtuig naar buiten gegaalt en hcb mij vervolgcns bclast mct
het assi-steron van rcizigors in d.e overige rijtuigcn, lïaar
mijn schatting bcvonden zj.ch in totaal t 18, reizigers in
trein {6Q; d.e rcizigers vraren gelÍjlanatig ovcr d-e verschj.llende rijtuigon verd.eeld., waarbij d.e bezotting achterin iets
drukker was d.an voorín,

3i.
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Naar mijn mening heef t trein 464 niet geremd", noch tijd.ens
noch vlak voor de botsing. ïk heb geen fluitsignalen
d"e rit,
gehoord. De trein is nornaal van ïfoerden vertrokken en
naderd.e met matige snelheid. Harmelen aansluj-ting.
Na J-ezing en akkoord.bevind.ing ond.ertekend.
de 12 januari 1962,

te

ïiloerd.en,

De hoof d.cond.ucteur,

ï/o8" P,E"YerheiJd.en"

12' Verklaring van PoG.Cleef, gepensioneerd. cs tit te Woerden,
inzake botsing te Ha:rmelen op 8 januari 1962,
na verhoor afgelegd. te l4loerd.en op 12 januari 1962,
0p B januari 1p62 bevond. ik mij op het voormalig seinhuis
te iÍarmelen alwaar ik belast ben met het zonod.ig bed.ienen
van de bovenleid.ing-scbakelaars, Er was niet veel zioht;
het nistte noga1, waarb{j het zicht wisseld.e. Orn ongeveer
9015 uur was het zicht ongeveer ?0 à 80 m" Ik zag treín Q6Q
passeren met normale sneLheid., naar schatting 60 à ?0 ko
per uur. Even daarna hoord.e ik een verschrikkelijke klap;
ik kon evenwel niets zien. le belIen van d.e bovenleid.ing
begonnen te rinkelen. Ik beld.e d.e centrale schakelpost in
Utrecht en d.eeId.e mede, d.at d.e snelsohakelaars E en F
ïvaren uitgevallen. Men droeg ro\i op d.e bovenleid.ing*
schakelaars R en U alsraed.e d.iverse secti.es van d.e bovenleiding uit te schakelen. On 9,21 uur was èe stroom volledig
uitgeschakeld, Ik beld.e d.aarop treind.ienstleicler Kwakkenbos
op d.e lfiX-*post te ]Voerden, d.ie mij rned.ed.eeld.e d,at volgens
hem een botsing had. plaats gevond.en. Vervolgens heb ik naif
naar buiten begeven en nad.at ik ln het kort enige ind.rukl<en
van d.e sÍtuatle bad. gekregen, ben ik onmlddellijk weer
teruggegaan near d.e post, alwaar ik wederom net d.e treirp
d.ienstleid"er telefonisch contact heb gehad. en hem verzocht
heb a1le nogelijke hulp in te rcepen.
Na lezing en aldroordbevind.jng ond.ertekend.
d.e 12 januari 1962"

Ie
=====

=,
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te

I'foerd.en,

gepensi.oneerd.e oonmles
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titulair,
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13a, \erklaring van J,van Diik, ploegbaas pLoeg

154

personeelnummer 77 622,
inzake waarnemingen tiid.ens de botsing van de
en 164 te Harnelen aansl. op I januari 1j62,
na verhoor afgelegd. te ïfoerd.en op 12 januari

,,1

í,,.!

{:\';
l,
,"iiif.. s'

'

I

i
.J

:1"i ,

1

I,

te

Harmelen,

treínen 464
1q6,2

0p 8 januar| 1962 bevond ik m{j tezamen met 1e wegvrerker
YÍ.J.van Vliet en onderploegbaas À.Sevêrs aan de rechterzijd.e van de baan (zuidkant) ter hoogte van portaal 1112
nabij het relalshuís. ïti.J,van ï1iet bevond. zlch enige rnê*
ters meer dan ik in d.e richting Utrecht en A.Severs + 1t

richting Utrecht, Toen trein 16Q w1
passeerde stond ik gebukt te werken rnet het geaicht naar
Utrecht. ïk heb naar links schuin opgekeken en nam waar
d.at de wielen van de 1oc" snei draaid.en. ter hoogte van
wissel J bij de tongeínd.en nan ik waar dat onder de wielen
en b{j de rails een straal- vuur opzij spoot waarbii ik een
sterk gesis opmerkte. Hierna hoorde ik een dof geschulf
en zag, ik roo];ontwlkkeling onder de trein, ïk :riep! "TÍegrr
en sprong tussen de bramenranken. Hierna hoorde ik een
slag. Toen ik nij uit de bramenranken verhief en in de
richting van de ploegkeet keek aag ik vuurverschijnselen
en een sterke stofontïvikkeling. ïk realiseerde ne op d.at
rnorrent d.at er een treinbotsing had plaats gevonden, Ik
ben om de ravage heen gelopen in de richting van d.e ploegkeet. Daar aangekonen heb Ík de aanwezigen opged.ragen met
rod.e l-a.mpen de spore:l te dekken, Daarr;a heb ik getracht
telefonisch treii:.d.ienstleid.er ï{oerden te waarschuwen. YervoLgens heb ik getracht nr 1541 of 695 te bellen, Daaïna
heb ik van Ginkel gevraagd on de post te Sreukelen te
waarschuwen. ïk heb niet gehoord. dat trein 16{ gerend.
m meer d.an

ik Ín

d.e

heeft.

ik verklaren, dat ik toen ik het gesis
hoorde schuin achterom gekeken heb en heb waargenomen dat
het opzíj schietende vuurverschijnsel uitsluitend onder de
voorste truck van d.e loc. vandaan kwam en we1 ged.urencle
+ 1 te1 tussen d"e tongen en de wortel van wissel ].
Yan d.e rijtuigen ve.n trein 16{ voor zover ik deze kon zien
heb ik geen yuurverschijnseLen waargenomen,
T.a,v, de werkzaamhed.en -ran nljn ploegmensen kan ik verklaren, dat dezen geen werkzaamhed.en i-n of aan het spoor hebben venicht" ïk heb ook geen andere peïsonen waargenoinên
in d.e nabijheíd van Harmelen aans1, en onmiddellíjke omgeving,
Desgevraagd. kan

lezing en akleoord.bevinding ond.ertekend" te
de 12 jenuari 1962,

Na

lToerd.en,

De piocgbaas,
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1Jb, Naderc vorklaring van Jovan nijk, plocgtaas plocg 154 te
Harmolen,

pcrsoneclnunmer

77

622,

inzake waaïnemen van trein ,2765 EL Utrecht-Arnhem

1{ januarí

op

1962,

na vcrhoor afgelcgd. tc Utrecht op 14 ianuari 1962'
0p 14 januari 1962 stond. ik opgesteld. langs d.e spoorbaan
Utrecht-Arnhem ter hoogte van lq, ?:o0O0 nabij Ede ter
waarncming van trein 52765" Ïk hcb d.eze trein zeer duidclijk
horen afremmen cn heb vuurverschijnselcn waargcnomen op
d.e wielen van d.e rijtuigcn d.ie nij passeerden. Eveneens viel
rnij d.e zeer sterke snelhej-d.svermind.ering van d.eze trein opo
Zowe1 hetgeen ik beb gehoord. als hetgeen 1k heb $iaargenonen tijd-ens d.eze remming is in scherpe tegenstelllng met
hetgeen door mij geconstateerd. werd tijd.ens het passeren van
èe locomotief en de eerste rijtuigen van trej-n 164 EL na op
B januari 1)62 te ïJarmelen aa;rsluitlng"
Na lezing en akkoordbevinàing ond.ertekend. te Utrechtt
de 14 ja,r:uari 1962.
De ploegbaast
w;g' J'v.Ddik"
=t
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ond.erploegbaas van ploeg 354 t'e
Harmelen, personeelnu.mmer 10509,inzake waarnemingen tijd"ens de botsing te Harmelen op
B januari 1962,
na verhoor afgelegd. te trloerd.en op 12 januari 1962,

1{a. Verk}aring van A,Severs,

''

0p B janr:ari 1962 werkte ik onder ploegbaas van D5jk net
wegwerker van Vliet. Ïk bevond. n{j ten zuiden van het spoor
naar Utrecht iets ten westen van d.e tongspits van wissel 13,
v.Vliet en v,Dijk stonden enige meters van mij af in d.e
richting van cLe ploegkeet, Het was mlst met naar schatting
een zicht van 2J à 30 n'
0p een gegeven moment hoord.e ík uit d.e richting Woerden
een trein aankomen. Ik keek naar links en zag de trein
naar Amsterd.am de vrisseL lB passeren" Toen ik begreep d.at
er dus geen trein over het spoor naar Utrecht voor m{j
langs zou rijd-en heb ik niet verder gekeken naar d.eze trein,
die zich op dat moment bevond. ter hoogte van d.e tongen van
wissel 3. Kort daarop hoorde iI: een rommelig geraas van
d.e rechter kant, als van een rem:end.e trein, Ik heb geen
vuurvêrschljnselen gezLen, maar merkte riat het een blauwe
trein uit de richting Utr'echt betrof . ïk begreep d.at er
een ongeluk ging gebeuren en ri-ep ilduikentf o Daarop zijn wij

alle drie

d.e

berm inged.oken"

Na 1ezíng en ri:Loci:dbevinding r:nd.ertekend,
de 12 januarí 1962,

le

te

ond.erploegbaas,

w,go À,Severs.

Woerd.en,
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14,

14h, l{ad.e:r.verklaring .Ían AoSeverse onóerpl oegbaas van
ploeg 354 te ïiarmelen, i:ersoneelnunner 10509e
inzake het waarnemen van trein 52755 EL Utrecht-Arnhem

1{ januarí

1962,
na verhoor afgelegd"

te Utrecht op 1{ januarí

op

1962.

0p 14 januari 1)62 stond" ik opgesteld langs d.e spoorbaan
UtreehtrArnher,r ter hoogte van loo 73"000 nabij Ed"e ter
waarneming van irein 52i65'
ïk heb d.eze trein ueer óuid-eli;k horen afremmen en heb
vuurverschijnselen waargenomen op d.e wielen van d.e rÍjtuigent

ilie mij pasgeerd.eno
Eveneens viel mij Ce s'uerke snelheld.svermínd.ering van d.eze
trein opo IIet geluid. d-at ik thans hoorde was duidelijk het
geluid d.at optreedÍ.tijdens een reinmingo
Dit geluid was van geheel and.ere aard dan het ge3"uid- d.at
ik hoord.e tijd.ens het passeren van treín 164 W ma op
maand.ag B januari 1962 te Harmelen aanslui"ting*
Na lezing en akkoold.beirind.ing ondertekend.
d.e 1{ januari 1962"

te Utrecht,

De ond"erploegbaas,
o 8o À, Severs o

ïii

15, Verklaring var. H.van Asselt, machinist te Utrecht,

personeelnututrer -i6275,
inzake waarnemingen tijd.ens vervoer van trein 11Q van
Utrecht tot Harmelen op B januari 1962,
na verhoor afgelegd. te ïr/oerd.en op 12 januari 1962"

0p B januari 1962 vervoe:'àe ik trein 11{ Eï.r Gvr van
Utrecht naar Den Haago De trein vertrok uit Utrecht om
!'20 uur. Het was mistig ïíeeri ik heb steed.s vanaf Utrecht
een zicht gehad. van ongeveer 100 m. Ged.urend.e het eerste
ged"eelte van d.e reis toond.on alle seinen groen, Toen ik
sein 713 zag toonde d.it geel, hetgeen er op d.uid.de d.at
sein B te Harmelen aansl, stoo toonrte" flc remd.e af tot d.e
snelheid. van 30 lan per uur, In d.e omgeving van sein ?13
sloeg d.e bovenleiding*,spanning uieg, ik wíst niet waarcmo
I{et was mijn bed.oclíng om d.e trein tot st}lstancï tc brengen
voor sein B. Dat dit sein rood. toond.e nam ik waar op
ongeveer 100 m voor het selno Ongeveer tezclfd.ar tjjd. zag
ik d.at d.e bovenleid.rng omlaag hingu ter',lri-jl er een rod.e
lanrp in het spoor geplaatst was, even voCr sei.n 8., Ik heb
d.e trein tot st:lstana geb:acht ongeveer een portaallengtc
vd,jr sei"n &
Na lozi.ng en a1-Jrc'cr'dbevirr,ling cndel.te}<enC
d.e 12 januari 1962"
De
--i=-=

machinÍst,

ie

!'Íoerden,
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16. Verklaring van PoL,CnLutter, machinist te Amsterd.am CS,
personeelnummer 95678 t
inzake waarnemingen bij nad"eren Harmelen aansl' op
B Januari 1962 net tre:n Q6"1,
na verhoor afgelegd" te iïoerd-en op 12 januarí 1962.

0p B januari 1p62 vervoerd.e ik trein 467 van Amsterd.am
over Breukelen naar Rotterd.aín. I'ííj waren een enkele min.
te laat te Sreukelen d.oorgeted.en. Blj nad.ering van
Harmelen stond. sein 12 V bij Im 7,083 op geel" fk bracht
d.e snelhoid. van mijn trein terug tot ongeveer 30 lon p.o"
0p een gegeven moment viel d.e spanning weg. ïk liet d.e
beugels zakl<en en bracht mijn snelheid. verd.er omlaagr
Toen lk kort daarop zag dat de bovenleid.ing op het spoor
Harmelen-Breukelen naar bened.en hing, heb ik miin trein
tot stilstanaL gebracht. fk kon toen sein 12 zíen; d.it
toond.e rood.; evenals de seinen 10, B en 6, Ik heb mij per
telef oon in verbi.nding gesteld. met d.c treinàlenstleider
te ïÍocrd"en, d.ie mij verteld.e d.at er een botsing had.
plaats gevonden, Hij vroeg mii of ik nog iets kon zien van
dit ongeluk, hetgeen ik echter ontkennend. moest beantwoord-en..

Na lozing en aklcoorèbevÍnd.ing ond.ertekend.
cle 12 januari 1962,
De

te

ïfoerd.en,

machinist,

w'8. P'l'C,Lutter.

17. Verklaring van JrL,l,triebenga, machinist te Rotterd.am CS,
personeelnummex 6561 4,
inzake rvaarneminge,n tijd.ens het vervoer van trein 112
januatí 1)62,
na verhoor afgelegd te Utrecbt op 18 januarí 1962,
Utrocht-Rottcrd.arn,/Den I{aag op B

0p B Januari 1)62 deed ik d.ionst Rotterda.m 2 en was als
zod.anig bcLast met het vcrvoeren van trein 112 Nijmegen-

'
'

Utrecht-Ro tterd.arn.
Het was nistig ïyeer met een wisselcnd. zicbt d.at variecrd.e
tussen d.e 100 en 150 metern
De getoond.e seinen op het baanvak Utrechtrtrïocrd.en waren
goed. zichtbaar bij d.e ter plaatse heersend.e mlst.
Mij is niet bekend" d.at d.e seinverlichtlng 2 verschillend.e
lichtsterkten heef t zodat ik nÍet lcan zeggcn of d.e seinverlÍchting z,g, hoog brand.d.e.
Na lezing en aldcoordbevind.lng ond.crtekend.
d.e 18e jan. 1962,
De

te Utrecht,

machinist,
'enga,

_ = :'3'=t:t:Yt:t= = = =
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18. Vcrklaring van J.G"Buiicnhuise v/agenmecster-ol, te
Den Haag $S, personoelnummer 81803,
inzake hct op B januari 1j62 plaatsen van cen snelheid.smoter-band. in d.e 1oo 1131 tc Dcn Haag SS,
na vcrhoor afgelegd. te Don Haag SS op 15 januari 1962"
Tcn aanzicn van het plaatscn van ccn nicuwo snelhcid.smetcr-bardop d.o loc 1131 op B januari 1)62 vcrklaar ik,
d.at ik d.it d.eed. na aankonist van treín 606 uj.t Utrecht,
Do trcin 506 ]<rpam binncn langs spoor 1,
Do 1oc 1131 van d.eze trein stond. na stilstand op là {.
moter van hct stootjuk"
De cabine i.n welke ik d.e snelheid.s-metcr-band. hcb geplaatst (cabinc ï) lvas aan d.e zijd.e van hot stootjuk,
Na lczing cn akk"oordbevind.ing ond.crtekend.
d.e 1ld.e januarí 1)62 on 1'1,20 irur,

te

Den Haag SS,

De wagenmoes tcr-electricien,
vYcgo J,G;Buitenhuis,

1pa. Verklaring van A.van d.e Roe, tractieopzichtor T+
I te
Dcn Eaag SS, porsoncelnummer BAJ'11,
inzake botsing te HarmeLen op 8 januari 1962,
na verhoor afgelegd. te itfocrd.en op 12 januarí 1962,
0p B januari 1 )62 ,nas ik me t D 264 naar Utrccht gegaan mct
d.e bod.oeling om trein D 561 terug te begeleiden naar
Den Haag, In Utrecht werd. ik op d.e hoogte gesteLd van Ïiet
ongeluk te Harmelen en ben met een tari d.aar naar toe
gegaan, Na aanvankeliJk geassisteerd. te hebben bij het
afvoerert van gewond.en, heb ik mjj belast o.mr Dêt hêt
bevriid.en van d.e beid.e machinisten. De maohi-nist :Í,d..Leer
bovond zíc}r naar mijn meningi aan het begln van d.e opcn gang
van 1oo 113'1 en hij was bokneld. tussen d.c buitendeur, d.e
binnend.eur naar d.e open gang en hct rasterwerk van d.e
hoogsparuringsrui.mte, Dit was verwlrongen tot óén stalen
massa. Mrir rnoct v,d,Leer op het laatste momcnt naar de
opcn gang gevlucht zijn, omd.at d.c voorkant van cle Locomotief
d.crmatc vcrvormd. was d.oor d.e botslng, d.at hij tjjd.ens d.e
botsing onmogclijk op de aangetroffon plaats kon zijn gokom,;n
vanaf z47n zítplaats" Uit hct feit d.at v,d,Lreer hangend.e
werd. aangctrof fen mc t zijn benen boven bekneld. trek ik d.e
conclusic, d.at v.iLnLecr al met zijn voct beklcmd. geraakt is
voord.at d.c 1oc, kantcld.c"
Dc remkraan van Ioc" 1131 vrord. d.oor mij in ecn zod.anige staat
aangetroffen, d.at cnmogclijk te constateren valt of nog geremd. iso De remkraan was d.oor d.e nok hcen geslagen, Van d.e
and.ere apparaten van Ioc. 1131 hob ik geen kennis genomcn,
net uitzond-cring van d.e snelhcid.smeter, waaruit d.oor mij d.e
band vorwijderd. is"
De machinist Fictoor van trein A,5{ werd. wel op zijn plaats
aangetroffen en werd d.oor mij bevrijd. met behulB van de redd.ingsploegen NS, Ook d.e romlsaan van trcin 464 gaf, geon
d.uid.eliike aa:twijzing of er nog een remming uitgevoerd. is, Van
d.e rest van d.e cabineapparatur:r van troin {6/, was niets meer

te

vÍnd.en,

Na lezing en akkoord.bevinding ond.ertekend. te lilioerd.en,
d.e '12 januarL 1962.
De tractíeopzichter 1e klas,
\li/'$r AcVcd''Ree'
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19bo Nad.crc

tc lcn

verklaring van .Aovan

C.c

Rco, traoticopzichter Ï

Eaag SS, p:r'soncr:lnumrncr BCl:71 ,
inzake botsing te ilarnclen op I 5an, 1962i
na verhoor afgelegd" tc Ut::eoht op 16 januarí 1962"

ïnzake d.e situatie vraarin ik machinist v,d,Leer heb aan-getroffen kan ik ncg het volgend.e verklaren:
Alvorens wij machinist vud.oLcer bevrijd.d.cn, was hij vanaf oe
voorzijd.e van cie loc" geaien zichtbaar met de achterkant va:tr
het hoofd. gcricht naar d.e vo.:rzijd.e van cabj.ne I,
Ten aanzien van d.e bcschad.iging van dc voolzijd.e van
loco 1131 kan ik nog verklaren, d.at d.cze bolvormig vras
ingedrukt"

lezing cn aklioord.bevind.ing ond.ertckend. te Utreoht,
de 16 jan" 1962"

iYa

De

tracticopzichter ï,
Rec,

_ =*1":1'1": :o= 20. Verklaring van GoF.Eesseling, voorman te Eaarlem

vryh,
pers oncelnurnrnor 24430 t
inzakc v'raarnemingen tdjd.ens opruimwerkzaa.mhed.en na cle
botsing te i{armelen op B 3an" 1962,
na verboor afgelcgd- te Utrecht op 16 3an. 1962,

0p B jano 1962 was ik aangewezen a1s connand.ênt van d-c
red.d.ingsplocg Haarlem tijd.ens cle opruimingswerkzaa,nhed-en tc
ïïarmeIen. Tcn aanzien van d.c situatie waarin ik machinist
v,d.,teer heb aangetroffen alvorens hdj wcrd. bevrÍjd. uit d.e
cabine kan ik hot volgende vcr]<larenr
ZÍjn lichaam bevond zich, gezien in d.e rijrichting, aan clc
linkerzÍjd.e, d..w.zo
in gekantcld.e toestand. van de loconotief
aan d.e rochter 'bovenzijCe, Eet lichaaro bevond. zich mct d.e
voorzijd.e in dc asgang, d.e achterzijd-e in d.e cabine en we1
nct d.e rug gcricht naar d.e voorruit, ïIct cnd.erlichaa^ri was
bekneld. tussen d.ashboard. en rasterwerk, het bovenlichaam
rvas vrij, Ook d.e rech.ter arm i,vas vrÍjo Aan d.e achterzijd.e van
het boof d. bevond. zich een rvcnd; het gezicht vertoond.e een
angstige uitdrukking, Dc d.eur naar d.c vrije gang .rv.as ingeopend.e stand." Of en zo ja in welke mate d.eze d.eur be.*
schad.igd. was, kan 1k nict verklaren,

l[a lezing; cn aldcocrdbovínding ond.crtekcnd. tc Utrecht,
d.e 16e

jan.

1962,,
i lê

Ít^^?nrah

= =*:*=

1"1'1à:":t:":'
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21. Verklaring van vÍoF. d.e 'lffit, machir:-i.st te Utrecht,

personeelnummer 49722,
j-nzake botsing tussen treinen 464 en 164 te Harnelen aansl,
op B januarí 1)62,
na verhoor afgelegd te lfoerd.en op 12 Januarí 1962,

B januari 1j62 reed, ik als *ienstpassagier in trein
Utrecht naar Rotterd.a,m. Ik had. plaats genomen in het {e rijtuig van achteren; dit was naterieeL
1924" Ter hoogte van Earmelen aansl. yoeld.e ik d.e trein
hard. remmen gedurend.e 3 à 4 sec. Iï:ierna voeld.e ik 3
schokken, yÍaarna d.e trein bleef staan. ïn eerste instantie
tlacht ik niet aan een botsing, d.och meend.e d.at een ontrsporing had. plaats gevond.en" Nad.at ik een raa,m had. open
getrokken zag tk bovenleidlng:draden hangen en heb ik
geroepen ItBljJf van d.e draad af rr aan beid.e zijd.en van de
treln, Toen ik rechts uj.t het raan naar voren keek zag ik
op ongeveer 12 m afstand. een rijtulg op zijn kant liggen.
Op

164 EL ma van

Na

lezing en akkoordbevind.ing

óe 12 januari 1962,

ond.ertekend.

De
ïv.

machinist,
ïf .F . de . lÏi

g.

te Woerd.en,

t.

22t Verklaring van 1{.F,O.Rietveld, e}ektricien te Utreoht,
personeelruumer 89146,

inzake botsing van d.e treinen {6{ en 16Q te Harmelen aanslo
op B januari 1962,
na verhoor afgelegd. te lfoerd.en op 12 januarí 1962,
0p 8 januari 1962 zat ik als passagier in trein 16{
Utrecht-Rotterd.arn, ïk bevond, mij in het 4e rijtuig achter d.e
1oo en aat met het gezicht i.n d.e rijriohting. Ter hoogte
van Harmelen aansl. lgeeg ik d.e índruk d.at d.e machlnist
d.e treln wiIde neerzetten met een straffe noodremming.
Hierbij voelde ik geen schokken. Na 5 - 10 sec. stoncL d.e
trein gtil. ïk heb geen klap gehoord-. Tijd.ens het tot
stilstand. komen van d.e trein werd. ik niet van mijn plaats
gesmeten. Een paar tellen na het begin van d.e remming heb
ik gezien d.at bagagestukken uit d.e bagagenetten naar
bened.en

vielen,

lezíng en akkoordbevind.ing ond.ertekend. te
de 12 januarí 1962.

Na

De

ï,Ioerd.en,

elektr.icien,

: - = = = = = =*:*: ït':':t:*ï10= = : = = = =
.f
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21. Verklaring van ïfoilfaand.ers,

techn,,ambtenaar

peÉsoneelnunmer 1 ?383,

inzake

d.e

2 te Utrecht,

botsing van d.e treinen 464 en 164 te Harmelen

aansl, op B januari

1962?

na verhoor afgelegd. te !ïoerd-en op 12 januarl 1962^
0p 8 Januari 1)62 retsd.e ik a1s passagier in i*eín 16!
Utrecht-Rotterdam, ïk zat in het {e rijtu:ig achter d.e loco
met het gezicht ln de ri;richting,, Ter hoogte varr

Harmelen aansl, bemerkte ik een sterke snelheid.svermind.erÍng, waarbij d.e trein hobbeLend. en met schokkerige
gang na + 10 eec' tot stÍlstand. lc$rarn" fk heb geen klap
gehoord., Ik weet niet of :l< u:.t nijn..zbtel gesmeten beno
wel kan ik verklaren d.at mÍ,jn tas in het bagagenet bleef
liggenn ïk heb geen noodremnring gevoeld. voorafgaa"nd.e aan
bovengenoemd.e s terke snelheid.svermind.ering.
Na
cLe

lezing en akkoord.bevind.ing
12 januari 1962.

Ie

ond.ertekend-

te

d.e

llloerd.enu

technnambtenaar 2e kIas,

wug. !ï,ïlaand.ers,

24, Verklaring van A,Buijs,

hoofdcommies

personeelnummeï 49763 t

te Utreoht,

inzake botsing tussen treinen 464 en 164 te l{arnclen aansl.
op 8 3anuart 1)62,
na verhoor afgelegd te 'f,/oerd.en op 12 JanuarL 1962.

0p I januari 1p62 reisd.e ik als passagier met trein 164 van
Utrecbt naar Rotterd"am. Tk zat in het 2e rijtuÍg achter de
1oc, en reed met het gezicht in d.e rijrichting. Ter hoogte
van }Iarmelen aansl, voelde ik d.e trein sterk renmên en wel
zod.ani.g, d.at ik d.achtl Yfat zet èe nachinist hem snel neer.
Na ) secr werd.en d.e passagiers d.oor elkaar gesmeten en
hoord.e ik een lawaai als het gerommel bij onweer, Na 10 tot
1l sec, stond. het rÍjtuig sti1" Ik heb geen klap gehoord.
Na

lezing en akkoordbevinding

de 12 janr,rarL 1962,

le
========

=

==

ond.crtekend.

te lïoerd.en,

hoof d-eonmies,

:':'=o:t:o:'= = = = = = = = = _
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25. Verklarlng van II.JnJ"Kaspers, hoofd.commies ï te Utrecht*
personeelnummer BBBI 6,
in4ake de botsing van d.e
aan1, op B ja.rruari 1962,

trelnen

464

na verhoor afgelegd. te Ytloerd.en op

12

en 164 te Harmelen

januari

1962"

Op I januari 1)62 retsde ik a1s passagier i-n trein 164 van
Utrecht naar Rotterd.amo Ik had. plaats genomen in het
2e rijtuÍ.g achter de loco en zat rnet h.et gezicht in d.e
riiricbtingo Ter hoogte van Harmelen aansl' voelde ik de
trein plotseling afremmen gedurende 3 - ! te11en.
Tjjdens d.eze remmi-ng hoord.e ik een schurend. geluid., d.at
naar ik meen tot d.e rernming behoorde' Even later lag ik
tussen d.e banken van bet compartiment.

lfa lezing en akkoordbeviniling ond.erteken*. te ïfoerden,
cle 12

januari

1962.
Dc hoofd.commies 1e klo
gr Kaspers ,

vÍr

= - == ===== == ==== == = ====É ==== = =:
26, Verklaring van J.P,Potgicserr tech:r. ambtenaar te Utrecht,"

personcelnuÍmer 9fi9A,
ínzake waarnemingon te llarmelen na botsing op B januari 1962r,
na verhoor af gelegd te liloerden op 12 januari 1962.

0p I januari bevond. ik mij op mijn kantoor toen ik hoorcie,
d.at d.e d."d., hoofdmonteur werd. opgebeld, vanuit ïfocrd.en, d,at
er een ontsporing riras te Harnelen. ïk spoed.d.e mij d.aarheen.
Sehalve d-e ravage van d.e treinen naar ik ws.&ï, d"at het
relaishuis 10 beschadigd. was, terw{jl er een brand.lucht
hing. ïk heb alle sBann:ing afgeschakeld., Nad.at ik het
puin had. weggeruimd. heb ik d.e transf ormator ontkoppeld,
waarna ik d.e seinverlichting weer inzette, ïn b.et relaishuis zag ik aan d.e relaÍe d.at het commando was gegeven
voor linksleid.end.e stand. van w1ssel 3, Suiten op het
teruej-n lreb 1k gezien d.at ook wissel ! B links leid.end 1ag,
ïfissel 5 A vras niet te zíen, laarna heb ik nij bogeven
n&ar sein 8, d.at rood. bleek te tonen, ïets later heb ik
d.e stand. van sein l1J nagegaan; dit sein toond-e echter
op d-at moment rooci, omd.at trein 1 14 Gv-r op het spoor

achter d.it sein stond, Nad"at d-cze trcin ïyas weggetrokken
sein 713 weer op geel; ik heb dit op geel konen
persoonlijk waargenomenc Ook heb ik het tijdrelais van
sein B nagczien in het relaishuis cn in ord-o bevond.en,
Op 11 januari heb ik nog ond.crzocht of het lampje van
hct gcle sein J13 wel"lioht intermittcrend. gestoord. kon zijn
gewccsto lit bleck nict het gevalo
lcvran

Bijlage 3 pag,

21,

Dc NX-bcvciliging

tc l'/ocrclen-Harmelcn is op 28 mci 1961 in
d.icnst gcstcld-. Er zijn sl-cchis enkelc storingcn gclvccst,
\rraaïvan d-c oorzaak direct aanwijsbaar bl-cck, Dit betrof

q*nr-inoên rr/rrr}'jj fl-o vnili,oo vunr'lrin.cr van hot NX-StClSCl_
nict in hct gcd-ing vïas" Sinds d.c ind.ionststcll_ing hcbbcn
mij gccn mcldingcn van machinisten bcrcikt omtrcnt vcrkocrd-c scinbecld.en.
In d-e rclaiskamer ond.cr post T was montcur vod-.Gard.e
bczig mct opbind-en van draaóbomen, tocn hct ongeval
plaats vond. Dit betrof relaisrek 34" Dc werlczaamhccLcn
van d.czc montcur kunncn dus onmogelijk van invloecl zijn
gev/ecst op hct gcbcurd-c tc llarmclcno
n- vQ .j{ 4f^n"--'r
cnnzi on (l_a
rla,tv Ée
^*s trccks
rq(:E
d o u!/vvr
sr.oor1C
Iv
f,
VIIIÈ
Ur UUÀÈ
uuf
UqI
}nh IÀi lr óUal-gIl
ltuU
"-1,
staven in hct rcchtcr spoor Utrecht-Harmelcn ond.ar d-e
rijtuigcn van trcin 16{ droog 1raïcn, tcr p}aatsc waar d-e
vriclcn op d-c spoorstavcn steuncno Dit d.uid-t cr m" í. oFr
d.at d.e wicl-cn lvarm waïcn. Ecn paar uur latcr heb ik
i
gcconstatecrd-, d-at dc spoorstavcn in hctzclf d-c spooï ovcl ',
ccn lcngtc a/an + 'i00 m, tc bcginnen I 30 m v66r scin B

l:\
I
I

e

ccn glad-d.c lichtc strccp van 1 cm brccd.tc vcrtoond.cn,
hctgccn rn" i. duid-d-e op rcmrncn van d"c trcin.
-/
Na lczing cn akkoordbcvind.ing ondcrtekcnd. te ldocrd.cn,
d.e 12 januari 1962"

i

le techn.ambtenaar,
\'Íog. J"P,Potgiescr.
21

" Ver:liia::ing van .4. van d-el Gard-e, monteur 1e klas te
Utrecht, peïsoneeinunt,.iet 15722,
inzalce w'rrkzaanihed"en te !.oerti-en N)i-post op B ignrrsr.i
na ve::hoor afgelegd- t'e Utrecht op 2! januari 1962,
'

lc:á2
t/-'

-i
0n
"}- E -ia.nrra.ri ï ewond i k mi iê '"'oeïden in de relaiskainer
onderin d-e l[X- pos-b" In opd-racht van d-c hoofd-mon-beur
Kold-enhof was ik van 8.30 af bezig met het opbiird-en van cLe
d-raadbomen van het rel-aisrek 34; d.e relais welke zich in d-it
rek bevinclen hebben beti:elcking op de seinen 80, BZ en 84 te
Y{oe rd-en "

Voor d.eze werhzaamhed"en behoefden geen elektri-sche verbindingen losgenomen te worden; ik heb d.it d.an ooi; niet ged.a,'rn,
Op een gegeven ogenblik beir ik op verzoek van d.o treind.ienstleid"er naar boven geg'aane d-ie mlj ver'r;eld-e dat een botsing
te Ilarnelen had plaatsgevond-en. Il< heb daarop in d.e reLaiskan:el d.c zoerrer uitgezet well<e in werking rvas getred"cn d-oor
nadering van de tweede trein van Utrecht.

lezing en alel..oordbevind-ing ondertekend. te Utre"htt
dc 29 januarf fi62.

Na

De monteur 1e klas,
'!1Í"9. A" van d-er Gard-e.

