
De	treinramp	te	Harmelen
Op	8	 januari	2022	 is	het	precies	60	 jaar	geleden	dat
de	grootste	treinramp	uit	de	Nederlandse	geschiedenis
plaatsvond.	Op	maandag	8	januari	1962	om	9.19	uur
botsten	 bij	Harmelen,	 in	 dichte	mist,	 twee	 treinen	 in
volle	 vaart	 op	 elkaar.	 Er	 waren	 93	 doden	 en	 52
gewonden	 te	 betreuren.	 Uit	 onderzoek	 naar	 de
oorzaak	 van	 de	 treinramp	 kwam	 naar	 voren	 dat	 de
machinist	van	de	sneltrein	een	geel	 sein	had	gemist.

Dit	 had	 hem	moeten	 waarschuwen	 om	 snelheid	 te	 minderen.	 Als	 gevolg	 van	 de
ramp	voerde	NS	versneld	de	Automatische	Trein	Beïnvloeding	(ATB)	in.
Zie	hier	een	voorstelling	van	zaken	destijds.
Het	Spoorwegmuseum	besteedt	aandacht	aan	deze	nationale	ramp	met	een	kleine
tentoonstelling	in	de	hal	van	de	bibliotheek,	op	8	januari	2022.
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Activiteiten
De	volgende	interessante	activiteiten	staan	gepland	in	het	Spoorwegmuseum:

Van	25	december	2021	t/m	9	januari	2022:	Winterstation.	de	traditionele
ijsbaan	 met	 de	 sfeervolle	 aankleding	 passend	 bij	 het	 einde	 van	 het	 jaar.	 Met
sfeer	en	muziek	en	met	heerlijke	geuren	van	allerlei	lekkernijen.
8	januari	2022:	60	jaar	geleden	vond	de	grootste	treinramp	in	de	Nederlandse
spoorweggeschiedenis	plaats:	op	8	januari	1962	botsten	in	de	mist	twee	treinen
met	volle	snelheid	op	elkaar.	In	de	hal	van	de	bibliotheek	besteedt	het	museum
met	een	kleine	tentoonstelling	aandacht	aan	de	treinramp	bij	Harmelen.
Van	18	t/m	20	maart	2022:	Modeltrein	Expo	OnTraXS.

Dit	 alles	 onder	 voorbehoud,	 afhankelijk	 van	 verdere	 ontwikkelingen	 en	 restricties
door	Corona	invloeden.
Bezoekers	 wordt	 gevraagd	 om	 een	 Coronatoegangsbewijs	 en	 identiteitsbewijs	 te
tonen.	Check	voor	 je	bezoek	op	de	website	van	het	Spoorwegmuseum	de	actuele
stand	van	zaken.

Bezoekers	in	de	herfstvakantie
Het	museum	is	gedurende	de	herfstvakantie	met	27.500	bezoekers	goed	bezocht.
Vorig	 jaar,	 midden	 in	 de	 coronapandemie,	 kwamen	 er	 slechts	 16.400	 bezoekers.
Daarmee	 is	nog	niet	het	niveau	van	 topjaar	2019	bereikt.	 Toen	kwamen	er	 in	de
herfstvakantie	34.600	bezoekers.	

De	Algemene	Leden	Vergadering	2021

Op	 30	 oktober	 mochten	 we	 weer	 “live”	 met	 de	 Vrienden	 vergaderen.	 We	 kijken
terug	op	een	vruchtbare	vergadering	waarin	onder	andere	kon	worden	gemeld	dat
ons	ledental	stijgende	is…	en	daar	zijn	we	trots	op	en	blij	mee!
In	deze	digitale	 nieuwsbrief	 plaatsen	we	2	 sfeerplaatjes;	 een	uitgebreider	 verslag
leest	u	in	de	“papieren”	VriendenDienst	die	binnenkort	bij	u	op	de	deurmat	valt.

Bij	 de	 foto's:	Voorzitter	 Richard	Weurding	 vraagt	 de	 aanwezige	 Vrienden	 wie	 wil
meehelpen	bij	het	onderhoud	van	de	website,	het	(mede)bemensen	van	stands	op
beurzen	en	het	af	en	toe	leveren	van	bijdragen	aan	onze	publicaties

Ook	tijdens	deze	jaarvergadering	praatte	Hoofd	Collecties	Peter-Paul	de	Winter	de
Vrienden	weer	bij	over	allerlei	ontwikkelingen	in	het	Spoorwegmuseum

Foto’s:	Richard	Weurding	en	Peter	van	Dorp.

De	Vriendenrit	2021
Na	 afloop	 van	 de	 algemene	 ledenvergadering	 vond	 een	 uiterst	 geslaagde
Vriendenrit	 plaats	 met	 een	 treinsamenstelling	 zoals	 we	 die	 heel	 lang	 niet	 meer
gezien	 hebben:	 Hondekop	 viertje,	 treinstel	 766	 van	 de	 Stichting	 Hondekop,
gekoppeld	aan	Hondekop	tweetje,	NSM	386.	Hier	twee	impressies	(met	dank	aan	de
inzenders);	op	onze	website	en	 in	de	VriendenDienst	van	november	2021	vindt	u
meer	over	deze	bijzondere	rit.

Bovenstaande	foto's	respectievelijk	van	Ger	Bakker	en	Erik	Abbink.
Voor	een	verslag	met	vele	details	verwijzen	we	nu	graag	naar	onze	website	(tabblad
2021).

Cartoon

Cartoon	Hans	Proper

Diesel	3	(DE	III)	op	pad

In	 Maastricht	 gaat	 eind	 dit	 jaar	 de	 kuilwielenbank	 uit	 bedrijf	 om	 vervangen	 te
worden	 door	 een	 nieuwe	 kuilwielenbank.	 De	 huidige	 kuilwielenbank	 is	 de	 laatste
machine	 waarop	 de	 wielen	 van	 drie-assige	 motordraaistellen	 afgedraaid	 kunnen
worden.	 Daarom	 gaat	 de	 Diesel	 3	 in	 de	 week	 van	 26	 november	 2021	 naar
Maastricht	om	daar	nog	een	laatste	keer	gebruik	van	te	maken.

Het	Spoorwegmuseum	op	de	TV
De	grote	kleine	treinencompetitie.
Modelbouw	 in	 het	 museum!	 Het	 modelbouwprogramma	 “De	 grote	 kleine
treinencompetitie”,	 gepresenteerd	 door	 André	 van	 Duin,	 ontpopt	 zich	 als	 een
kijkcijferkanon.	 Het	 programma	 was	 eerdaags	 nummer	 2	 van	 de	 best	 bekeken
programma’s	 van	 de	 dag.	 Fantastisch	 voor	 de	 zichtbaarheid	 van	 het
Spoorwegmuseum	 op	 televisie!	 Alle	 opnames	 met	 de	 groene	 stoomlocomotief
“Longmoor”	als	achtergronddecor.

Er	komen	bezoekers	in	het	museum	die	willen	kijken	naar	de	bouwers,	niet	wetende
dat	het	programma	al	eerder	is	opgenomen.	Voor	die	mensen	is	het	misschien	goed
om	te	weten	dat	de	winnende	modelbaan	na	de	laatste	uitzending	te	zien	zal	zijn	op
station	Utrecht	Centraal	en	later	ook	nog	tijdens	de	Modeltrein	Expo	On	traXS	in	het
Spoorwegmuseum.

Rail	Away	boekpresentatie

Dit	jaar	bestaat	het	succesvolle	EO	programma	Rail	Away	25	jaar.	Dit	wordt	gevierd
met	 een	 boekpresentatie	 op	 zaterdag	 20	 november	 om	 13	 uur	 in	 het
Spoorwegmuseum.	Vrienden	 kunnen	hier	 ook	 aanwezig	 zijn.	U	 kunt	 zich	 op	 deze
pagina	aanmelden.
Voor	 de	 boekpresentatie	 is	 een	 geldig	 entreebewijs	 nodig	 en	 er	 vindt	 een
coronacheck	 plaats.	 De	 hele	 dag	 zijn	 de	 makers	 van	 Rail	 Away	 aanwezig	 in	 de
Bedrijfsschool,	 zij	 vertellen	 over	 hun	 werk	 en	 beantwoorden	 vragen.	 Voor	 deze
meetings	 geldt	 een	 vrije	 inloop.	 Ook	 hier	 geldt	 weer:	 onder	 voorbehoud	 van
eventuele	aangescherpte	corona	maatregelen.

De	Hyperloop
De	Hyperloop	uit	Delft	heeft	nu	zijn	plaatsje	 in	het	museum	gevonden	en	 is	daar
door	iedereen	te	bewonderen

Planning	nieuwe	tentoonstelling

De	stellingen	van	Blerick

De	 werkzaamheden	 in	 ons	 depot	 in	 Blerick	 zijn	 in	 een	 volgende	 fase	 gekomen.
Momenteel	wordt	er	gewerkt	aan	het	herstel	van	het	dak.
In	de	gedeeltes	waar	het	dak	weer	in	orde	is	kan	de	ruimte	weer	ingericht	worden.
Daarvoor	zijn	een	groot	aantal	stellingen	geplaatst.	De	kleine	stellingen	staan	al	en
worden	nu	gevuld	met	onderdelen	die	de	afgelopen	tijd	in	bakken	her	en	der	in	de
ruimte	stonden.	Langzaam	wordt	het	depot	daardoor	weer	netjes	en	overzichtelijk.

Modeltreinen	in	het	museum
De	Railclub	Utrecht	bestaat	40	jaar	en	ter	gelegenheid	hiervan	worden	er	een	aantal
modelbanen	 in	 het	 museum	 geplaatst.	 En	 wel	 in	 het	 weekend	 van	 27	 en	 28
november.	Opgesteld	zullen	worden:

Een	H0-	baan;	N-baan;	Zwitserse	baan	in	schaal	Nm	smalspoor;	2	rondjes	om	de
kerk	 in	 schaal	 TT;	 Van	 onze	 Z-baan	 “Amersfoort”,	 alleen	 het	 gedeelte	 Den
Dolder/Baarn,	 welke	 niet	 bediend	 wordt;	 Een	 baan	 in	 schaal	 N,	 van	 clublid	 Rob
Wind	 en	 zijn	 zoon	 Tim;	 C-trak	 baan	 (Marklin	 My	 World)	 met	 deze	 baan	 mogen
kinderen	spelen	en	op	enkele	speeltafels	kunnen	kinderen	zelf	een	baan	maken	en
een	trein	erop	laten	rijden.
Meer	informatie	over	Railclub	Utrecht.

Het	raadsel
De	oplossing	van	de	vorige	maand:	dit
is	een	mooie	affiche,	geplaatst	aan	de
muur	 van	 het	 modellenmagazijn.	 In
1953	 voor	 die	 nieuwe	 trajecten	 een
prettige	 vooruitgang	 in	 het	 vervoer
met	nieuw	en	snel	materieel.

De	 vraag	 van	 deze
maand:

Van	welke	Loc	is	dit	een	detail	en	waar
staat	deze	loc??
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