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Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 In het Veenendaals HistorischMuseum 'Het Kleine Veenloo'zijn enkele watersnoodschilderij-en en prenten te bewonderen, eneen zilveren inktpot met de in-scriptie: 'Aan Mr. S. Baron vanHeemstra, Commissaris des Ko-nings in de Provincie Utrecht.Aangeboden door de Commissievoor de noodlijdenden door denwatersnood te Veenendaal. Uiterkentelijkheid voor verleendehulp en bijstand gedurende denwatersnood van 1855.'In de provincie Utrecht of netdaarbuiten (provincie Gelder-land) zijn in verschillende plaat-sen nog gedenkstenen te vin-den met daarop watersnoodtek-sten (Amerongen, Renswoude,Leusden en Dreumel) of over-blijfselen van de watervloed zo-als het Spinnemeer in Ederveenen het water achter het stationVeenendaal-De Klomp. Wielenvindt men in de uiterwaardenvan Lienden/Wageningen. Ookin de Utrechtse Geertekerkmoet nog een gedenkplaquettete vinden zijn. 140 jaar na deze watersnood-ramp leek de geschiedenis zichte herhalen. Tijdens de hoogwa-terperiode van 1995 dreigde deGrebbedijk op hetzelfde puntstond door te breken als op 5maart 1855. Een uur lang heersteeen lichte paniek in de GelderseVallei totdat bleek dat er eenfoutief bericht was doorgegevenaan de radionieuwsdienst. Gert A. van Beek is amateur-historicus enactief lid van de Historische Vereniging'Oud

Veenendaal' spoorweg Maatschappij. Niet al-leen de telegrafie kwam stil teliggen, maar ook het treinver-keer en het postverkeer. Dusmoest P&T voor een goed alter-natief gaan zorgen, welk zij niethad. Door de ramp in de Gelder-se Vallei was het lange tijd nietof bijna onmogelijk post te be-zorgen. Slechts een enkele briefof pakje met daarop een 5 cent(donker tot lichtblauw), 10 cent(karmijn tot rood) of 15 cent(donker tot geeloranje) zegelmet daarop koning Willem III be-reikte de eindbestemming.In april verlieten tal van Vee-nendalers de Utrechtse Geerte-kerk om naar hun huis terug tekeren - als dat niet verslondenwas door het water -, de verbro-ken spoorwegverbinding te her-stellen of te gaan werken. Na-dat de Oude Hervormde Kerkgrondig was gereinigd, vond deeerste dienst er weer in plaatsop zondag i8 maart. Ds. C.J.Kraft preekte uit psalm 124. Eenlandelijke collecte kwam op-gang en bracht veel geld op.Deze werd nog zeer lang jaar-lijks herdacht op 5 maart meteen herdenkingsdienst in hetbedehuis. De laatste vondplaats in 1955. Sprekers warentoen Ds. A. Wisgerhof (Neder-lands. Hervormd), burgemees- ter A. Bakker, hoofdonderwijzerDr. J.G. Thoomes en de Ds. J.Overduin (Gereformeerd.). Deheer C.M. Bos sprak een decla-matie over 'De Watervloed' uit.Aan de uitgang was de collectebestemd voor de restauratie

vande Geertekerk te Utrecht. Gedenktekens Deze zelfde dag onthulde Gerritvan Wijk, wiens familie op derampdag vijf kinderen en eenoude vader verloren, en HermanJansen op de hoek Kerkewijk /Stationssingel in een plantsoeneen monument. De tekst daar-van luidt: WATERSNOOD 5 MAART 1855 Ontembaar brak het water Door de dijken: Van huis En hof en have moest men Wijken. De Bovenkant van Deze zuil wijst aan, hoe Hoog hier toen het water Heeft gestaan. Naast dit monument bestaatook nog een gedenksteen metde inscriptie: Hoogte van de vloed opDen 10 Maart 1855,H. van Schoonhoven Iz. Verpleging in de Utrechtse Geertekerk van de door de watersnood verdreven Veenendalers Tekening in gekleurd krijt door W.C. van Dijk, 1855 Illustratie: Het Utrechts Archief Bronnen Huibers, J., Toen het water kwam... (Overberg 1955)Jaarverslag 1855 P&T (Nederlands PTT Museum, Den Haag)Scheur, Martin van, Watersnoodramp 1855. Scriptie, (z.p. 1998)Valkenburg, Rik, Toen de vloed over het land raasde (Veenendaal 1995) 146 % vereniging Oud>Utrecht november 2002

















Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 kracht uit het zicht stond, merktemachinist Bouman van trein 609deze te laat op. Bij de botsing wer-den de kopwanden van de beidetreinen verbrijzeld. MachinistBouman kwam om het leven. Vande hulpmachinisten Bregonje enDe Puit op de trekkracht raakte deeerste gewond aan hoofd enhand en liep de tweede een her-senschudding op. Vijftien reizi-gers raakten licht gewond. Hulpwerd verleend door de soldatenvan de post van het Rode Kruis ophet eerste perron en door dr. H.P.ten Cate uit de Stationstraat 19.Het spoor Utrecht-Lunetten wasversperd. Vijf treinen richting DenBosch kregen vertraging. Om16.30 uur was de versperring weeropgeheven. Seinhuiswachter Jan-sen kreeg een straf van twee dag-lonen opgelegd. Utrecht Blauwkapel 1942 In de nacht van maandag 19 opdinsdag 20 januari 1942 werdtrein 4642 van Utrecht naar Hil-versum om ongeveer half vijfdoor seinhuis P te Utrecht CSper telefoon aan de treindienst-leider Vreeken van BlauwkapelKruispunt aangekondigd. Evenlater kreeg hij het kloksein^ vanBilthoven als aankondiging vantrein 4300 van Amersfoort naarUtrecht. Hij besloot voorrang tegeven aan de trein naar Hilver-sum en gaf toestemming aan deposten Blauwkapel West enNoord om de wissels goed teleggen en de seinen voor trein4642 op veilig te stellen. Terwijldeze trein zich

in de richtingvande wissels bij Blauwkapel Westbewoog hoorde Vreeken nogeen trein naderen. Hij keek naarbuiten en zag in de richtingBlauwkapel Oost een licht, datzich verplaatste. Hij besefte datdit het frontsein moest zijn vantrein 4300 die voorbij het onvei-lig tonende afstandssein reed.Hij spoedde zich naar buiten omeen gevaarsein aan trein 4300te tonen. De trein was toen ech-ter al vlakbij zodat dit geen ef-fect meer had. Utrecht CS 1941 Op zondag 2i december 1941 om8.22 uur 's ochtends botste devertrekkende trein 609 Utrecht-Den Bosch pal ten zuiden van hetstation op een op het vertrek-spoor staande zogenaamde elek-trische trekkracht. Om 7.40 uurwas uit Amsterdam op spoor VB(het huidige spoor 11b) de elektri-sche trekkracht^ E2 binnengeko-men; deze zou later op de och-tend door moeten naar Rotter-dam Zuid. Om 7.49 uur kwam opspoor VA (thans spoor na) trein1355 Amsterdam-Arnhem bin-nen. Om trein 1355 te kunnen la-ten vertrekken moest de elektri-sche trekkracht naar een anderspoor worden opgerangeerd.Treindienstleider Van Gend inpost P op het tweede perron gafom 7.50 uur via de telefoon aanseinhuiswachter Jansen op postC (bij de wissels aan de zuidzijdevan de perrons) opdracht om detrekkracht om te rangeren naarspoor VI (thans spoor 12) achterde daar staande treim303.Seinhuiswachter

Jansen hadsinds 22 uur de vorige avonddienst gehad en zou om 8 uurworden afgelost door seinhuis-wachter Van Dalen. Of het nuwas door vermoeidheid of eigen- wijsheid, Jansen meende dat hetmaterieel van trein 1303 eerstnog naar het opstelterrein bijpost K moest (wat helemaal niethet geval was) en bovendien dater op spoor VI voor de trekkrachtachter trein 1303 geen plaats was(ook dat was niet het geval). Ei-genmachtig en zonder toestem-ming van de treindienstleidervroeg hij aan de wachter van postK of het materieel van trein 1303kon komen. Toen daar geen ruim-te was, besloot hij de trekkrachtzolang op het uitrijspoor naarDen Bosch te zetten zodat trein1355 naar Arnhem kon vertrekken.Hij beweerde later dat hij ditook zo aan zijn aflosser VanDalen en aan de wachter oppost P had gemeld. Die haddenechter iets anders begrepen. In-middels was er op aankomst-spoor van Den Bosch een twee-de elektrische trekkracht aange-komen, zodat Van Dalen dewachtende trekkracht op hetvertrekspoor niet kon zien. Zobleef het misverstand onopge-merkt. Toen om 8.21 uur doorpost P opdracht werd gegevenom trein 609 te laten vertrek-ken, zette hij zonder bedenkin-gen het uitrijsein op veilig.Juist omdat de wachtende trek- Drukte op het 3e perronvan het station UtrechtCS,ergens tijdens WO II. Detrein rechts zal om 13.53uur

naar Amsterdam ver-trekken.Foto: Het Utrechts Archief 154 -% vereniging Oud*Utrecht november 2002



Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 stig ongeval plaats. Trein D mDen Haag Staatsspoor-Utrecht-Bentheim botste tussen Vleutenen Utrecht in diepe duisternis endichte sneeuwval achterop deelektrische trein 605 RotterdamMaas-Utrecht. Trein D m werdgetrokken door loc 3927, hetzwaarste type stoomlocomotiefvan NS, en telde zes rijtuigen.Trein 605 bestond uit de elektri-sche driewagenstellen 6i8 en636. Treinstel 618 was afgeslo-ten, alle passagiers zaten in hetachterste treinstel 636. Loc 3927boorde zich in het achterste rij-tuig en ontspoorde, de loc wasgeheel omgeven door de wan-den van het rijtuig. Een passa-gier was op de tender terechtgekomen, zat daar beklemd enmoest worden uitgezaagd. Hetmiddelste rijtuig kwam vernieldnaast de baan terecht. De neu-zen van het voorste rijtuig vantreinstel 636 en het achterstevan treinstel 6i8 waren in elkaargedrukt. Conducteur Witkampen postbeambte Houthuis wer-den gedood. Zeven passagiersen vijf personeelsleden raaktengewond; daarvan werden er vijfnaar het Academisch Ziekenhuisen twee naar het Militair Hospi-taal vervoerd. De hulpverlening na het ongevalkwam maar langzaam op gang.Aanvankelijk kwam in Utrechtalleen het bericht door dat de locvan trein D m was ontspoord ende bovenleiding naar benedenwas gekomen.

HoofdconducteurKorevaar had dit doorgegeven.Toen hij even later zag dat er do-den en gewonden waren, luktehet hem niet om station Utrechtweer aan de lijn te krijgen. Zo-doende werd er eerst alleen eenhulplocomotief met ongevallen-wagen naar de gestrande treingestuurd. Hoofddepotchef Vander Want was aan boord vandeze hulptrein. Ter plaatse geko-men zag hij wat de aard en om-vang van de ramp was. Pas toenwerd met succes om geneeskun-dige hulp getelefoneerd. Om on-geveer 9.30 uur was geneeskun- dige hulp uit Utrecht ter plaatse.Inmiddels waren ook doktorenuit Vleuten gewaarschuwd diede gewonden eerste hulp ver-leend hadden. Die werden methet nog vervoerbare gedeeltevan trein 605, getrokken door dehulploc, naar Utrecht vervoerd,waar zij om n.43 uur aankwa-men. Inmiddels was de ongeval-lenkraan uit Eindhoven ontbo-den om de wrakstukken op teruimen. Het duurde tot 28 janu-ari om 21.00 uur voor dat beidesporen weer vrij waren.De toedracht van dit ongevalwas bepaald merkwaardig. Hetleek erop dat machinist Dekkersvan trein D 111 bij Vleuten dooronveilig sein was gereden enachterop de voor bloksein 8 stil-staande trein 605 was gelopen.Wagenvoerder Eckhard vantrein 605 beweerde dat hij in desneeuwstorm nauwelijks zichtop de seinen had

gehad. Hetlicht van het voorsein van sein 8was gedoofd, desondanks hadhij bij het passeren gezien datdit voorsein de stand 'langzaamrijden' toonde, zodat hij had af-geremd en op ongeveer 150 me-ter van sein 8 was gestopt. Hijwas naar dit sein toegelopen,had gezien dat ook dit onver-licht was en onveilig toonde.Daarop had hij getelefoneerdmet Utrecht en ten antwoordgekregen dat hij wel normaalveilig zou krijgen. Vervolgenswas hij teruggelopen naar zijntrein en wilde hij de hoofdcon-ducteur meedelen dat hij gingoptrekken naar het sein. Daaropwas hij naar achteren langs detrein gelopen. Bij het tweedestel aangekomen realiseerde hijzich dat de hoofdconducteurwel eens helemaal achterin konzitten en was hij weer terugge-lopen. Weer in de cabine geko-men had hij de trein in bewe-ging gebracht. Kort daarna hadde achteroprijding plaats ge-vonden. Een merkwaardig ver-haal! Waarom zou een be-kwaam wagenvoerder op 150meter van een seinpaal stop- De trein reed op volle snelheidvoorbij en kwam op de kruisingbij Blauwkapel West in aanrij-ding met het vierde voertuig vanachteren van trein 4642. Ditvoertuig, een bagagewagen,ontspoorde doch werd nog eni-ge honderden meters door hetvoorste deel van de trein voort-getrokken. Het daarop volgendepostrijtuig kantelde en

verloorzijn beide draaistellen, de beidelaatste rijtuigen ontspoorden.Van trein 4300 ontspoorden delocomotief 6107 en vier wagens.Arbeider-remmer Van Dijk raak-te zwaar gewond en overleedonderweg naar het ziekenhuis.Vermoedelijk zat hij in hetremmershuisje van de vierdewagen van trein 4300. Van hetpersoneel in het postrijtuig raak-ten drie personen gewond. Dehoofdsporen naar Amersfoort enHilversum werden versperd. Dereizigerstreinen naar Amers-foort werden omgeleid overUtrecht Maliebaan-Lunetten. Detreinen van en naar Hilversumreden naar en van Utrecht Ma-liebaan. Tussen Utrecht enBaarn werd een autobusdienstgereden. De versperde sporenwaren op donderdag 22 januariom 9.45 uur weer berijdbaar.Machinist Salemink van trein4300 kon niet verklaren waaromhij zowel de baak (een waar-schuwingsbord), het voorsein enhet afstandssein van Blauwka-pel gemist had. Het weer washelder en koud geweest. Zijn lo-comotief had stoomlekkage ge-had waardoor hij geregeld methet hoofd uit het raam had moe-ten hangen om voldoende tekunnen uitzien. Te Bilthovenhad hij zelfs even stoom moetenafsluiten om de seinen goed tekunnen waarnemen. Toch wasdit onvoldoende excuus; hijkreeg een straf van drie daglo-nen opgelegd. Vleuten-Utrecht 1942 Vijf dagen later,

zondag 25 janu-ari 1942 om ongeveer 7.20 uur 'sochtends vond er weer een ern- 155 vereniging Oud>Utrecht november 2002






















