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Ooergeitrukt uit het Weeltbtad,,,Dn Illcuwtrvn" 7946 nos, 40 en 46. Electrotechniek 13 en 14-.

Vernielingr herstel en toekomst van het Seinwezen der Nederl. Spoorwegen. r)

re Deel. Vernieling en herstel.

Septernber 7939.

Op de spoorwegtentoonstelling te An'rsterdam ter ge'
legenheid van het eeuwfeest der Nederlandsche Spoorwegen
toont ook het seinwezen waartoe het in staat is..Door zelf-
ont'lvikkelde stelsels wordt internationaal het Nederland-
sche Seinwezen gerekend als tot de beste van Europa te
behooren. Het is ook één der weinige, die zelf onafhankelijk
van fabrieken d.e beveiligingsplannen ontwerpen, rvaardoor
de Nederlandsche industrie haar rechtmatig aandeel in
de leveranties verkrijgt.

De ongevallen-statistiek is uitzonderlijk gunstig: in de

taatste drie jaren heeft geen reiziger dett' dood geaon'den

tengeoolge aan ongeaallen' op de N.S.
Àr.r á" bijna 30O.OO0 bezoekers van de tcntocnstelling

ll.ordt voorgehouden:
En zoo rijden elken dag en elken nacht
Langs veilige banen en veilige wissels
De mooie, snelle, slanke treinen,
Voor en van het volk van Nederland.
Intusschen is de oorlog tusschen Duitschland en Polen

uitgebroken.

Mpi 1940.

Acht maanden later overvalt het monster ook ons

vaderlancl. Na korten heldhaftigerr hopeloozen strijd wijst
de balans van de oorlogsvernielingen bij het Seinwezctl zeer

globaal uit: de seininrichtingen van ongeveer 4O stations
én seinhuizen vernield of beschadigd, d'i. ruim 60/o'

Mei 7945.

Bezwaarlijk konclen wij vermoeden' hoe hopeloos deze

toch zeer ernstige vernielingen in het niet zouden zinken
bij den chaos van vernieling en berooving, -waarvoor wij
ná d.e bevrijding kwamen te staan. De mooie beveiliging
van de N.S. was letterlijk verdwenen.

Hier wordt in zeer groote trekken opgesomd wat ver-
nield was en in hoeverre in ruim een jaar herstel heeft
plaats gehad.

Mei 1945 -7946.
De seininrichtingen van + 8O stations en blokposten

waren geheel vernield of zwaar beschadigd (waaronder
tB groóte stations), terwijl 42O beveiligingen minder

"r.r.fig" 
schade hadden geleden, d.z. 500 van de totaal

ffi2, olbijna 8oo/o; hiervan zijn er thans rond 30o geheel

en 100 gádeeltelijk hersteld, zoodat op de bereden baan-

vakken reeds ruim 80ld der inrichtingenwederbeveiligd is;

de ongeveer 20O0 km baanvakken met blokstelsel,
waarond.àr begrepen automatisch blokstelsel, waren alle

min of meer beJchadigd en voor een groot deel geheel

verwoest of weggevoerd: daarvan is bijna ?Oo/o rveer in
gebruik (automatisch 50o/o) ;" ditzelfde geldt voor de ongeveer 50 automatisch bevei-

1) Voordracht, gehouden voor de Afdeeling voor Verlieer
en Verkeerstechnièk van het Koninklijk Instituut van Inge-
nieurs op 27 Juni 1946 te Utrecht.

Ir. J. H. VERSTEGEN.

ligde overwegen met flikkerlichten: er was er geen fileetr
in dienst, thans weer bijna 50o/o;

van de 825 km interlocale kabels was nog slechts 2O0 km
intact, <lus ;! 75o/o buiten dienst: thans is t'eer 85o/o in
dienst en over enkele maanden 1007á;

de bovengrbndsche telefoon- en telegraafgeleidingen
\4'aren voor 80)l verwoest of defect: thans t'eer + 85oA
in dienst;

van de telefoon- en telegraaftoestellen n'as 80fl ver-
dwenen: de tel:foontoestellen zijn voor 95o7o weer in
gebruik (het telegraafnet zal voor een groot deel niet meer
hersteld worden);

van de 19 automatische telefooncentrales waren er 11

vernield of weggevoerd en de overige 8 beschadigd of
gedeeltelijk gesloopt: hiervan zijn er reeds weer 17 in dienst;

van de 123 hand-centrales lvas 80)i vernield of'w-egge-
voercl of beschadigd: thans reeds 'rveer 90o/o in dienst;

Fig. 1. Waar eens cle spoorlijn Venlo-Nijmegen lag'

Fig. 2, Het vernielde seinhuis Post I te Venlo.
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Fig. 3. Interieur seinhuis Posb T te Roermoncl na het
bombardement.

te scheppen, vooral omdat alle gereedschap en alle verkeers-
middelen ontbraken. Bijna niemand van het personeel had
een behoorlijke fiets, weinigen zelfs behoorlijke schoenen,
terwijl voor het eerste werk schroevendraaiers en dergelijke
eenvoudige gereedschappen van huis meegebracht moesten
r-ordcn. Op zeer primitieve en rnoeizame wijze moest met
het ondervoede, uitgeputte personeeel een begin van herstel
worden gemaakt. In die allereerste dagen kon het reeds
eerdcr bevrijde Zuiclen zeer gewaardeerde hulp verschaffen,
hoelvel men daar ook aan alles gebrek had. Goede hulp
hadden daar de ,,Royal Signals" geboden voor het voor-
loopig in orde maken van bovengrondsche verbindingen
voor telefoon- en andere leidingen. Waar mogelijk hebben
wij toen ook hun hulp ingeroepen en als het rnogelijk was,
helrben zij clie ook steeds verleend.

Toen er enkele auto's beschikbaar kwarnen, kwam er
ecnigszins schot in: er kon inspectie worden gehouden,
materiaal en personeel vervoercl, verbinding met het
Zuiden aangcknoopt, enz.

Een groote verbetering bracht het rijden der eerste
treinen. Dat waren de z.g. ,,ontdekkingstreinen", die
zonder eenige beveiliging, zelfs geen telefoon, als hulp-
treinen reden, om de baanvakken te verkennen en pools-
hoogte op de stations en seinhuizen te nemen. Deze treinen
reden dus gewoon ,,op zicht"; stations en posten konden
'i'an het rijden dier treinen niet op de hoogte worden
gebracht.

FIet volgende stadium was het rijden der ,,repatrieerings-
treinen", die ook nog zonder beveiliging reden, gedeeltelijk
nog als hulptrein, gedeeltelijk al niet, zij het dan gebrek-
kige, telefoonverbindingen. De eerste dezer treinen reden
van Amersfoort over Utrecht naar Amsterdam en den l{aag
(trleizigers voor dcze treinen werden met een bus van
Amersfoort gebraclrt naar het kamp Ylasakkers, vanwaar
de treinen vertrokken).

Spoedig kwalnen er nu treinen voor de voedselvoor-
ziening. enz. en voor reizigers.

Itret aantal telefoonverbindingen werd geleidelijk aan
zooveel mogelijk uitgebreid, omdat deze verbindingen,
hoewel primitief, de vlugst mogelijk tot stand te brengen
beveiliging vormden.

Er reden echter nog zoo weinig treinen, dat de mogelijk-
heid voor twec treinen in een blok vrijwel uitgesloten was.

Stations.
Op de meeste stations was geen beveiliging meer aan-

rvezig ofwas deze defect en waar de beveiliging intact was,
moest die van het begin tot eind worden gereviseerd, gecon-
troleerd en jn orde gemaakt met de ontzettend primitieve
hulpmiddelen, die er waren, vóórdat op de goede werking
kon worden vertrouwd. 'Wanneer de beveiliging vernietigd
of zwaar beschadigd \{as, was de gang van zaken meestal
zoo, dat een iuijseinpaal werd geplaatst of geldend ver-
klaard, zoo mogelijk met voorseinpaal en baak, voor welken
seinpaal de trein tot stilstand gebracht moest worden om
verder te worden geloodst. Een volgende stap was dan
veelal, dat enkele wissels vastgelegd konden worden en
de inrijseinpaal bediend, waardoor stoppen vóór den inrij-
seinpaal niet meer noodig was.

Oprijseinpaal.

Voor de gevallen, waarin het niet mogelijk is de wissel-
straat over yoldoende lengte vast te leggen om den inrij-
seinpaal zonder bezwaar veilig te kunnen stellen, is als
nieuw seinbeeld ingevoerd de oprijseinpaal, waarmede
een ,,beperkt veilig" wordt gegeven om ter bevordering
van de treinopvolging den trein zonder stoppen tot een,
zoo noodig te plaatsen, gevaarsein te kunnen binnennemen.
Deze oprijseinpaal vervangt den inrijseinpaal en toont
evenals deze normaal ,,onveilig" (rood), echter in den om-
gelegden stand door den korten recht afgesneden arm
schuin naar beneden het sein ,,oprijden (langzaam rij-
den)" (gecl).

De voorseinpaal van den oprijseinpaal (de voorseiípaal
van den vroegeren inrijseinpaal) u'ordt niet bediend.

i.i

Fig. 4. Het electrische
zooals het uit

bedieningstoestel station }luiderpoort,
I)uitschland terugkwam.

Fig,. 5. Hetzelfde toestel,Ula*herstel in de werkplaatsen

alle owoepinstallaties waren vernield en gestolen: 35o/o

is weer in gebruik:
alle 26 telex-installaties waren verdwenen: 75o/o is weer

in dienst;
vrijwel alle gereedschappen en meetinstrumenten, het

grooi,ste deel de reservematerialen en ook vele belangrijke
teekeningen waten verdwenen.

Oriëntatie.
}ret leek een vrijrvel hopelooze taak om in dezen chaos orde
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Zco noodig is, de daarop volgende stap de invoering van
een uitgebreider tijdelijke beveiliging, gevolgd door de
definitieve. Van verscheidene groote stations zal de in-
voering van de definitieve beveiliging nog geruimen tijd
vorderen.

Groote statlons. Eind.hot,en.
Om enkele aoorbeelden te noemen.
Te Eindh:ooen zijn de seinhuizen opgeblazen.
Bij de eerste tijdelijke voorzieningen werd een eenvoudige

beveiliging gemaakt door van een postrijtuig een tijdelijk
seinhuis te maken. Van de automatische telefooncentrale
en de overige telefoonapparaten bleef niet veel over;
vrijwel allcs rverd ,,medegenomen". (Hierin werd voor'
loopig voorzien, cvenals overalelders, door zooveel mogelijk
de noodigste in.ductortelefoonverbindin.gen tot stand te
brengen).

In verband met de plannen voor een totale rvijziging van
het station Eindhoven zal als voorloopige voorziening
van de beveiliging genoegen worden genomen met het
rvat kleiner opbouwen van de vroegere beveiliging, groo-
tendeels met toestellen hier te lande in aanbouw en een
electrisch bedieningstcestel rcor post T uit Zlveden.

Oude toestetten uit Zweden.
Door wijziging van beveiligingen in Zweden zijn enkele

gebruikte toestellen van de Zweedsche Staatsspooru'egen
vrijgekomen, waarop rvij de band konden leg{en. I)eze
oude toestellen van Ericsson komen n.1. vriju.cl overeen
met de één-rijige van de V.E.S. (Siemens) te Berlijn, onzen
vroeger€n voornaamsten leverancier voor electrische betlie-
ningstoestellen, welke firma volkomen is uitgeschaliekl.

Van ons origineel 7-rijig (en s-rijig) stelknoptoestel rvas
de V.E.S. de eenige leverancier; voor onze groote electli-
sche beveiligingen moeten u'ij ons daarom geheel opnieu.rv
oriënteeren.

Wij zijn rnet enkeie projecten in het buitenland liiervoor
bezig, waarop ik nader terugkom.

Roermond.
Een volgend voorbeeld is Rccrntond.
Hier zijn ook rveer verschillende tijdelijke voorzieningen

voor de beveiliging getroffen, tetrvijl de seinhujzen A en B
zullen rvorden ingericht rnet de genoemde Zweedsche
electrische bedieningstoestellcn.

Arnhem.
Vervolgens korr'L Arnhtm.
Hier is vrijwel alles velnield, voornamelijk door brand.

Seinen en rvissels hebben ook zeer gCleden en de trek-
draadgeleidingen, door de over het emplacement rijdende
tanks.

Onmiddelijk zijn enkele tijdelijke voorzieningen toor
de beveiliging getroffen, terrvijl met in ons land in aan-
rnaak zijnde toestellen de toestand van vóór de staking
ongeveer kan worden lrersleld.

Een definitieve beveiliging wacht op de plannen voor
Arnhem.

's - Herto genbosch.

Den Bosch. Ook hier zijn alle seinhuizen vernield.
I{en tijdelijke beveiliging werd gemaakt, terwiil uit-

breiding d.aarvan gelijken tred houdt met indienstneming
van aansluitcnde baanvakken.

Voor de definitieve oplossing is onderhàndeling met
Amerika gaande over een z.g. ,,N-X electric interlocking",
waarop ik nader terugkom.

Zooals op de genoemde stations is het ook in Venlo,
Bortel, Lage Zaluzne, Zwolle, Gouda, ÍIeerlen, Amersfoort,
Roosendaal cn Zeoenaar,

Te Zwolle et te Amersïoort lrangt de definitieve beveili-
ging af van de plannen voor r.ijziging dezer emplacementen.

Maastíícht.
In MaastrichÍ is de schade zeer meegevallen. Voor-

namelijk het 7-rijige toestel in post T u'erd met de hand

Fig. ó. Oplijserinpaa.l op bordcs te Apel-
doorn (,,onveilig").

Fig. 7. Oprijseinpaal op borcles te Apel-
doorn (,,oprijden").

zwaar beschadigd. De lr-erl<plaatsen van de Staatsmijnen
hebben aan het herstel van dit toestel veel bijgedragen;
dit mag met dank gememoreerd worden.

De overige posten zijn zooveel mogeliik in den ouden
toestand hersteld.

Utlecht.
Utrecht heeft ook zv'aar geleden, gelukkig niet door

belangrijke treschadiging, echter door ernstige berooving.
De roof van het voor de Zuidzijde bestemde 7-rijige stel-
knoptoestel, dat nog ingepakt in kisten stond, is niet
gelukt. Hetlverd nog op Nederlandsch gebied te Enschede
teruggevonden. I)at de beveiligjng te fltrecht C.S. slechts
geringe beschadiging cndergirg, \\.is een groot geluk,
v'ant het is voor het u.cer ecnigszins op gang komen I'an
den treinenloop vooral in den eersten ti;d van groot belang
geweest, dat kort na de bevrijding de beveiliging van
Utrecht als centraal punt u'cer lrijwel geheel in bedrijf was.

In deze categorie kun.nen nog genoemd r,l.orden: Breda,
Zutphen, Tilburg en Waturgraafsmeer.

De zrvaarst beschadigde baanvakken, v'at de beveiliging
betref t, zrjn:. R a ermond- Sitt ar d, Ro a s endaa,l-V lissingen,
Amst er dam- N ieuw er s luis, Rotter d am- D or dr e cht, B eugen-
B lericlt, Amer sfoort-Il attemerbroek,, V enlo-Ro ermond en
Ei,ndhoaen-Blerick.
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Fig. 8. Seinpalen in aanbou'u..

Fig. 9. Eerst 'worden de onderdeelen voor
gekeurd.

handelinrichtingen

Fig. 10. Daarna worden zij ingeboulvd.

Van de grootc beschadigingcn in N ci 1940 zijn nog te
noemen behalve Zuolle en Amersfoort:

Dez:en.ter, Rottcrdnrn, Groningen, Leeuzaarden, Onnen en
Apteldoorn. Dc schatlebedragen van de hicr genoemde
sfations en baanval<ken beloopcn van / 4{)0.000,-.- tot
,f 50.000,- per geval, gerekend op prijsbasis 1989.

Van de automatische blokstelscls zijn de meest motlerne:
den, II aag'f oo'rsclrcten en den II aag- - Looktan (Z.H..I|S.)
('w'isselstroomblokstelsel met lichtseinen) er het best af-
gekornen en ook weer spoedig in dienst gesteld.

\an Gouda-Oudezuater en Utrecht-Vlè.ulen íu'issel-

stroomblokstelsels met armseinen) kon uit de onderdeelen
Lltrecht-Vleuten u.eder gecompleteerd en in dienst
genomen u'orden,

Op het baanvak Gouda-Oudeu'ater is tijdelijk gewoon
blokstelsel ingevoerd, met een tusschenblokpost te lleken-
dorp.

Bofiel-Best, ingericlrt als cle beide voorgaaande, verkeert
in rlezelfde ornstandighet'len ais I-Itrecht-Vleuten. Dit kan
dus ook rveer spoedig in dienst konren.

()1t llatergraafsmeer -Weesp is tijdeliik gcll'oon blok-
stelsel ingevoerd met een tusschenblokpost Muiderstraat-
weg, evenals te Gor.rd.a-Oude$.ater.

7'i lbttrg- -Gilze-Rij en (gelijkstroonrstelsel met arrnseinen)
is cr goed afgekomen. Dib baanvak \vas zeer dringend
noodig voor de geallieerden, die ontbrekende rriaterialen
t.b.v. de inclienststelling verschaften.

I)ordreclt---W illemsdorp is ernsti g beschadigd en rvordt
pas !ïeer bij de electrificatie nieurv modern geïnstalleerd.

Berkum-Dedem,saaart is ernstig beroofd en beschadigd.
Dit rvordt uit de vrijkomentle rnaterialen van de andere

baanvakken hersteld.

Eerste prirtitiete oïrbouw.

Bij den eersten primitievcn en daarna voorloopigen op-
bottrv van de beveiliging is dc juiste organisatie van het Sein-
rvezen in Districten, aan het hoofrl rvaan'an de Ingenieurs
van het Seinr,r'ezen staan, tcn volle tot haar reclrt gekornen.
Alle herstel en opbou\\', ook van beveiligingstoestellen, die
ter plaatse tot stand konden worden gebrachL, rvorclen door
Inn zorgen met de werktuigkundigen en hun personeel
r.erricht, zoodat de centrale leiding zich kan 'Íyijden aan
het ontlrerpen en verzorgen der beveiligingen, rvaàrvoor
nieuwe toestellen rnoeten'!'í'orden ontt'orpen en verkregen,

Na de beurijding t)an het Zuiden en Oosten,

{Jnnriddelijk na de bevri.jding in Iret Zuiden begon ons
personeel poolshoogte te nemen en zich als het kon aan de
eerst noodige herstelling te rvijden, waarbij het door
bonrbardementen soms genoodzaakt lverd te verdwij-
nen of waarbij het pas herstelde door granaatvuur wel
'weer eens beschadigd werd. In vele gevallen hadden de
groote vernielingen als het opblazen der seinhuizen met
vliegtuigbommen en der puntstukken van de vrissels
eerst den dag te voren plaats gehad.

Als een staaltje van ook nog andere gevaren, die men
liep, mogen genoemd worden enkele gevallen rÀ'aarbij, na
plaatsing van palen en spannen van draden voor telefoon-
verbindingen, ,nog mijnen (in één geval zelfs 27) r.erden
gevonden.

Eens heeft men een geheelen dag op een mijnenveld
gewandeld. Het bleken mijnen le zijn, die op afstand tot
explosie moeten rvorden gebraclrt.

Op alle mogelijke wijzen en met de eenvoudigste hulp-
middelen rverd getracht het eerste herstel tot stand te
brengen: b.v. een telefooncentrale draait op met moeite
veïkregen auto-batterijen; een totaal leeg bedienings-
toestel voor wissels en seinen (dus eigenlijk een geraamte)
uit België verkregen, werd met oude onderdeelen in een
tijdeiijk toestel herschapen.

Om een beeld te geven van het gebrek aan gereedschap
bij het eerste herstellen van telefoonverbindingen: het
geheel ontbreken op vele plaatsen van zelfs een enkelen
soldeerbout.

Door bij elkaar sclrrapen als het ware van onderdeelen
heeft nen voorloopige bedieningstoestellen voor rvissels
en seinen in elkaar gezet, uit oud materiaal motorlorrics,
erz,

In Zwolle tnoest een motorlorrie iederen morgen en
avond over het water gedragen v'orden om op te bergen.

Voor vervoer van telegraafpalen werd eens een malle
Jan gehuurd. Toen het voertuig niet verscheen, bleek het
paàrd een hoefijzer te missen, zoodat er niet gereden kon
$'orden: ,,indien de Seinop2iclrter hoefnagels zou kunnen
verstrckken, zort er gereden kunnen worden."
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Sorienwerking nTet de geallieerden'

Bij het eerste herstel, in het Zuiden,- hebben zich ook

enkeïe merkwaardige staaltjes van minder goed-function-
.r""."td",, ru*"rt*"l.king" vborgerlaan' Zooal s overal ging'

om het .poot*'"g.'".keer weer aan den gang te brengen'
het maken van een telefoonverbinding vóór alles' Onze

menschen gingen d.us zoo spoedig mogelijk over tot herstel'

.roo, ,oo.r"". áogelijk, van de bovengrondsche telefoon-
geleidingen' Echler-werd d'it dikrvijls belemmerd door de
'ieallieeiden, die voor spionnage vreesden en er zelfs toe

Ë.r".gingen, de pas hérstild'e d'raden weer door te knippen'

Zoo ïaJer-b..r. doot de Engelschen toestemming gegeven

voor het aanleggen .r"n 
""tt 

t"l"foonverbinding; maar die

werd door de Canadeezen, omdat deze geen oncontroleer-
bare verbinding wenschten, weer doorgeknipt' Ook is het
',ráà"g"Lo-"" àat r1e geallieerden, I\'anneer ze bij den

".ntJg 
van een telefoongeleiding op een spoorweggeleiding

rii"tlï, deze eenvoudig-doorknipten en verder voor hun

eigen verbinding gebruikten, totdat wanneer ze orrze

ge-ieiding weer moesten verlaten' zii deze maar weer

Ëoo.t niften en met eigen materiaal verder gingen' Onze

e"f"iáiË"" waren dan hevig gest-oord en bij ontdekking

ïan de*oorraak hersteld.en wij die rveer; echter is het

g"n".,.a, dat zulke stukken herhaaldelijk van gebruiker

i"is"ta"tt. In Limburg mochten wij zelf geen verbindingen
herstellen of tot stand brengen' \{aar dit toch gebeurd

ir, *"rd"t drad.en doorgeknipt en palen als brand-

háut opgestookt. Aan den anderen kant hebben wij van

á" ,,nàf.f Signals", die deze lijnen moesten aanleggen'

nieí and.Lrs dan groote hulp en medewerking ondervonden'

zood.at rvij hun grooten dànk verschuldigd zijn -voor-d'e
hulp aan mannen en materiaal, die ons juist in dien aller-

eersten tijd ontbraken.
Ook heï herstellen van overwegen heeft in het Zuiden

heel wat voeten in de aarde gehad'
Bij het intensieve wegverkeer' vlak voor den overtoclrt

o.r"."d".t Rijn, toen dag en nacht met auto-colonnes langs

den weg wËrd gejakkérd, vaak in dubbele rijen en met

o.r.rotao?tttl" .r"ililnti.tg' gebeurde het herhaaldelijk' dat
pas h"tstelde sluitboomen-den volgenden dag lreer totaal
ie.niela lr'aren. Er zijn boomen geweest, die eenige malen

moesten worden vernieuwd.
In Zuid.-Limburg namen na d.e bevrijding de Amerikanen

rLe leid.ing zelf in iianden, zoodat wij daar voorloopig niet

veel konden beginnen.
In Noord-Brabant zijn wij ook het eerst aangevangenrnet

het in orde brengen van enkele telefoonverbindingen' Ver-

volgens werden-zoo spoedig mogel.ijk de kleine stations

herïteld, met vaak op de eindstations van baanvakken'
wel de blolrtoestellen in dienst (ten behoeve van de ver-

bindingen op het baanvak), echter niet gekoppeld met de

ls"itput-"tt dunn"". dit niet zoo gauw mogglijk u'as' IIet
automatisch blokstelsel Boxtel-Best bleef buiten dienst'

á;i .p het baanvak filburg-Gilze-Rijen moest' zooals

t"".tt'g"r"ga, voor d.e geallieerden zoo spoedig mogelijk

functiànne"eren. Zij steldlÍ zoo zeet prijs ophcrstel vanhet
automatisch bloksielsel op dit baanvak, dat zij materialen
er voor beschikbaar stelden. zocrlat het, zij het dan ook

met behulp van door hen verscirafte drcge batterijen'
zeer spoedig rveer in werking rvas'

StaJblohstelsel.
lVij hebben ook eenigen tijd het Engelsche stafblokstelsel

in getruik gehad op tle na de bevrijding r-an het Zuiden
g;fEga" 

""ibitt,littgtbanen 
(Wijchen-) llaas-\Vaalkanaal

a Ëeiitg Land aÀsl. (-Groesbeek) en (Nijmegen-) Mooli

aansl. - Ilommersurn aansl. (-Goch)' I)eze verbindings-
banen zijn thans buiten gebruik en daarmede ook dit
biokstelsel.

Voor zoover mij bekend is ilit blokstelsel nooit eerder

in ons land gebruikt, zeker niet eenistelsel"'zooals hier

\.erd toegepast, met toestellen, inductoren met rT'ekkers

en een ko"ppeling, rr,'aarcloor een staf alleen met electrische

toestemming uit het toestel kan worden genonen'
Een stafblokstelsel in zijn allereenvoudigsten vorrn:

Fig. 12. Zoo moet het zijnl De jeugd aan hetlverk!

één staf, die op het vaanbak aanwezig is en in het bezit
moet zijn .r.t à"t rijdenden machinist, hebben n'ij thans

in tlen ïntredderden toestand ook wel toegepast in den

vorm van een penning,lvanneer op enkel spoor tusschen

twee stations ,áf. ttog geen telefoon- oftelegraafve; bild ng

aanwezig was.

Ilouding uan het Personeel'
De toestand, lvaarin het personeel, toen het tcrttghu'am'

tlekarrtclrenenwerkplaatsenvond.,v'astreurig.Dikrr.ijls
il"t 

^à"r. 
vrijrvel o'"rà*"t"t, alles rneegenornen' In één

g;.r.itu", dË inventaris van een Sopz'-kantoor verrijkt:
tàt k"ntoo. had blijkbaar a1s slaapvertrek gediend en

men had^ daartoe een vaste waschtafel aangebracht'- 
Sorlr*lvaren de telefooncentrales uit de stations verlvij-

a".á "t 
ergens in de stad opgesteld, b'v'- in een politie-

;;;;t; met" zeer primitieven áanleg van kabels van station

naar de nieuwê plaats. De bezetters waren blijkbaar bang

voor bombardementen op de stations'
Bij het eerste herstehverk zijn staaltjes-van groote

pliqlïtsbetraclrting en moed voorgekg*:l' Zoo lag b'v'
iliirrl"n"rt van half Dec. '44 tot half Maart '45 onder

g.ï"nnit""t, men leefcle in schuilkelders' Men waagde

Ei"h "ll""n 
in hoog nocrlige gevallen op straat' Maar tot

Ái" hoog nootlige gcvallen ivertl ook het ,'spoor"-werk
gl"t"f."tti. Elkei dag gingen rle rnenschen rraar hun werk'
i" ft"t'lg" koude, sieóii gà"o"d' \4ranneer af en toe door de

C"nrd"ïr".t een voedseibon voor de Cànadeesche keuken

.r=i,l ,r"r."lruft, lvas het feest' Er lverdcn geen rustdagen

g"iro.,d".t; nlen bevontl z,ich jn oorlogstoestand en daarmee

i*it. f,t cleze omstancligheden is de houding van ons perso-

neel. ook in andere plaatsen' zeer te prijzen gelleest' zoo-

dat ik dit rnet groote vreugde wil memoreeren'"-à.7ts 
,tir' er'gevallen ge'rveest, uraarin reeds' toen de

bevrijding: natlerde, aan het tot stand brengen vàn ver-

Fig. ll. In de montageafdeeling van
bloktoestcllen'

handelinrichtingen nret
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Fig. f4. \'Ieerrijig electrisch bedienings-
tr:estel r.oor wissels en seinen.

bindingen gewerkt vrerd, waarbij dus herhaaldelijk de
linie gepasseerd moest worden.

De animo van ons personeel om aan den slag te gaan,
zoodra de mogelijkheid er was, is inderdaad overal zeer
groot geweest in alle moeilijkheden en bezwaren werden,
ik zou haast willen zeggen, ,,sportief" genomen.

De eetste tÍeínen.
IIet rijden van den cersten versierden trein op een station

'was overal een groot feest. Te Zutphen werd door het
personeel een revue opgevoerd en was er twee avonden bal'

De eerste trein in Zwolle was een trein naar Mastenbroek.
Deze was alleen bezet door personeel.

De loc. was versierd en er was muziek in'den trein. De
ontvangst was enthousiast; de passagiers werden onthaald
op'biscuit en karnemelk. Den géheelen dag heeft de trein
heen. en weer gereden voor het publiek à raison van een
dubbeltje voor een retourl tle opbrengst was voor een
liefdadig doel.

RooJ door'het publiek.
Omdat er veel van het spoorwegmateriaal in den grooten

nood voor iedereen bruikbaar was, is er natuurlijk ook

Fig. 13. Voorlooper crentlale bedicning van r,vissels Post Kte Lrtrecht.

zcen-eel door het publiek ge-
roofrX. lvi;irrvan tlil<'w-ijls de een-
vourliqste onderdeelen ons de
grcol:ite rrtocite hebben be-
zorg<1. Zco b.r'. de algemeene
loí)f van oliehouders uit sein-
lrtntal'ens. Danrdoor hebberr lvij
zcr:i veel lrroeite gehad onr in
Irci nr,i:url '.,1.i cip <le toen reeds
's ar.cnds oll 's nacrlrts bereden
b:.lanvtltr<trren eenige seinverlich-
ting iot stand te brengen, zoo-
dat voorloopig in den regel al-
leen hoofdseinpalen en geen
voorseinpalcn in aanrnerking
iionden kon-ren. Door de minder
groote snelheid, n-aarmede werd
gclcrlen, kon dit aanvaard wor-
derr: hct heeft echter vele moei-
ii.jl<iieden gegeven, die n'ij door
lroi- gebrek aan lampeglazen
b.r-. nog niet geheel te boven
zijn.

Accu's en elementen waren
natuurlijli ook een zeer gezocht
artikel; een voorbeeld van vol'
ledige berooving door het Pu-

bliek is lrost -{ l)iezcburg bij den I}oscl.r' die door de woon'
\Íilgtriliarnpbelïoneïs daar in de buurt volkornen gesloopt
lr-erd. f,)aar is iater vrij veel van teruggekomen' ook van
gereedscrirap, door opvragen in de buurt. I{elaas is dit niet
overal het ger.al getveest; rvij hebben eigenlijk, over het
algemeen, weinig.teruggekregen, waaraan ook reclame'
in pers en per radio niet veel verbetering heeft gebracht.

Teruguinden oan inrich-tíngen en teekeningen-
Soms rverden inrichtingen op een gelukkige rvijze terug-

gevon<l.en; ik heb al verteld van het 7-rijig electrisch be-
dieningstoestel uit L]trecht, dat te Enschede rverd aan-
getroffen. Zoo rverd te Zuthpen het bloktoestel uit het
totaal verdwenen seinhuis aldaar tusschen de sporen
teruggevonden; vele N.S. bescheiden kwamen te voor-
sch.ijn uit een vuilnisbak van een restaurant aldaar.

FIet .teekeningen-archief van het,,Berichtwezen"werd
in een Duitschen bagagewagen te llaarlem teruggevonden:
teekeningen der luchtlijnen kregen wij van de ltrngelschen
terug. De signaalmachine van de automatische telefoon-
centrale, van het Hoofdgetrouw te Utrecht werd zeer
geluklcig ook te lfaarlem gevonden, waardoor reeds op
25 Mei 1945 deze centrale weer kon beginnen te werken,
in den aanvang met 30 nummers. In TIaarlem, Hillegom
en fltrecht werden in woonhuizen groote hoeveelheden
onderdeelen van telefooncentrales en -toestellen ontdekt,
waard.oor en door aankoop in Zweden uitbreiding zeer
snel mogelijk was. In Zwolle zijn 3 huizen ontdekt vol
met seinwezenmateriaal. Deze huizen waren ingericht
als psychotechnisch instituut, de huizen onderling en
met het station door loodkabel voor telefoondoeleinden
verbonden. De telefooncentrale was geheel gewijzigd;
blijkbaar heeft de bezetting tot het laatst toe ..georgani-
seercl."

Iliervan heeft zich in Amersfoort een merkwaardig
staaltje voorgedaan, De beveiligingstoestellen waren on-
bruikbaar gemaakt, doch niet vernietigd. Ze konden in
korten tijd weer hersteld worden. Uit de mechanische
bedieningstoestellen b,v. waren de sluitpennen genomen

en netjes van numrnels voorzien in het bloktoestel gelegd.
fn een electrisch bedieningstoestel waren de draden om-
gestoken, maar niet beschadigd.

Er zijn ook gevallen geweest, waarin van het aller-
noodigste materiaal, zooals telegraaf- en telefoontoestellen,
kabel, draad, schroeven en gereedschap van tevoren bij
het personeel thuis wat was ondergebracht, hetgeen na
de bevrijding buitengewoon goed dienst heeft gedaan.

Doordat wij gedurende de bezetting voor de staking



zooveel mogelijk materialen cn yoorraden over het heeie
net verspre"id hadd.en, is er nog vrij u'at behoutlen op
plaatsen, waar de bevrijding snel ku.am.

Het hoofdmagazijn in fltrecht b.v. moest op een gegevcn
moment op bevel van den bezetter in drieën worden
gesplitst: l/3 moest in Utrecht blijven, 1/3 r,r'erd in Ogs
opgeslagen en 1/3 in Zutphen. De laatste q'eel< voor de
staking hebben wij een grooten striid gestreden oln zoo
Iang mogelijk het hevel te saboteeren, d.en -.-oorraael (lss

op te laden en weg te voeren toen daar de be-o'riirÍitrg
naderde. Ook deze strijd werd gewonnen, rvant ten slotte
is een heele trein nog u'el uit Oss op weg g€gaan, nraar
kon er nict rncer doorkomen en is $'ecr teruggebraclit.

Dit hecft ccn belangrijke hoeveelheid zeer ko-<iirare
toestellen cn niaterialen gered, hetgeen aan het eelstc
herstel zeer ten goede is gekomen.

De voorraad te Utrecht is door rle staking geheel lveg-
gevoerd.

Uit Duitschland is tot nu nog niet erg veel teruggekomen;
het is ook rnoeilijk om ons materiaal op het spoor te komen;
locornotieven en treinstellen zijn heel wat gemakkelijkcr
te ontrlekken.

Fabrlehen toor herstel.

Zoodra dit kon, is in onze eigen ltctsbeiwerkplaats te
Utrecht krachtdadig aangepakt ont vernielde toesteílen tr:
herstellen. De op ons gebied goed geoutilleerde ,\il;nr.
IJzergieterij, die in de gelukkige omstandiglreid lcrkcciCe
een belangrijke hoeveelheid toestellen en se,n'tvezen-
materiaal voor Indië in bestelling te hcbben en deze goecl
had verstopt, heeft reeds ver in de 3O nieurve toestellen
voor ons te levercn, terwijl er nog een lange serie in voor-
bereiding is.

Hulp bij het eerste herstel.

Bij het eerste opruimwerk is zeer veel hulp verleend
door personeel van het Vervoer, waardoor ons personeel
met de f,iets of andere te verkrijgen vervoerrniddelen de
lijn op kon voor het eerste herstel.

De hulp van de P.7.7:. bij het eerste herstel der in-
ductor-telefoonverbindingen is boven allen lof verheven:
evenzoo bij den verderen voortgang der werkzaamheden.
Op een gegeven oogenlllik was het aantal van de P.T.T.
geleende lijnen gestegen tot 110. De P.T.T. richtte ook
radioverbindingen voor ons in tusschen het Hoofdgebouw
te Utrecht en Tiltrurg, Eindhoven. I{eerlen en Zwolle.
(Wij mochten ook gebruik maken van de Radio en Telex
der Politie). De hulp van de Nederlandsche fndustrie
heb ik reeds gememoreeÍd, benevens die van de Staats-
mijnen en van de ,,Royal Signals". l

Zooals ik reeds heb gezegd,, was en is de animo bij het
personeel om weder op te bouwen, voorbeeldig te noemen,
niet minder is die voor het bouwen aan de toekomst.
Waarschijnlijk rnoeten wij ons geheel nieuw oriënteeren.
Om deviezen te sparen, wordt zooveel mogelijk getracht
de Nederlandsche industlie te animeeren, waartlij voorop
bliift staan: de veiligheid mag er niet op achteruitgaan,
integendeel indien het kan moet het nog beter.

ee Dccl. Toekonst van het Nederlandsche
Seinwczca.

Stationsbeveigging.

En nu over de toekomst. Zooals bij de behandeling van
de groote vernielingen wel gebleken is, kan het, nadat de
voorloopige beveiligingen alle gereed gekomen zijn, nog
wel eenige jaren duren, voordat alle groote stations defi-
nitief beveiligd zijn.

Daarbij treft het, dat voor een aantal der grootste ver:
nielingen deze definitieve opbouw gekoppeld kan worden
aan de uitvoering van nieuwe plannen voor de emplace-
menten dezer stations. Zooals reeds met een enkel woord
werd aangestipt, is Siemens (V.E.S.) te Berlijn als eenige

FiÉ. f 5. Dulibe ljclrtsein.

fabrikant van ons modcrne 7-rijige electrische bedienings-
toestel voor groote beveiligingcrr,,ausradiert".

Bovendien gaat in de laatste jarcn in een groot deel van
de weleld dé ontrvikkeling varr deze bedierringstoestellen
voor wissels en seinen in ecn andere richting.

De eerste bedieningstoestellen bij het Seinvrezen, een
3/4 eeuw geleden, waren mechanisch. Deze rvaren ontstaan
uit de behoefte, om de verspreide plaatselijke bediening
van wissels en seinen te ,,centraliseeren". lleb handels,
waaraan trekdraden zijn verbonden (oorspronkelijk stangen
zooals thans nog veel in Engeland het geval is), worden
wissels en seinen, grendels en stopblokken en sluitboomen 

,

bediend, Een voorloopel van deze centraliseering is thans
nog te aan3chouwen bij post I{ te Utrecht C.S. bij het
voormalige Lijngebouw, waar de excentrióken van een
groep hand-wissels op één plaats zijn tezamen gebracht.
Van dezen toestand tot dien van bedieningshandels, onder-
gebracht in een gemeenschappelijk frame, is slechts één
stap, De volgende zeer belangrijke stap was het tot stand
brengen van koppelingen tusschen die handels, waardoor
bijv. een seinhandel niet kan worden omgelegd (een sein
dus niet kan worden ,,veilig" gesteld), alvorens een
wisselhandel een bepaalden stand inneemt (het wissel
dus in den met het sein overeenkomenden stand ligt), of
waardoor de handels van twee tcgenstrijdige seinen niet
gelijktijdig omgelegd kunnen zijn of worden. Bij het
grooter en ingewikkelder worden der toestellen werden
ook die mechanische koppelingenlveer,,gecentraliseerd"
en ondergetrracht in de z.g. lineaalkast (enclêncheiment,
inter-locking) 2).

Bij de ontwikkeling van de electrische (en de electro-
pneumatische) bediening van wissels eq seinen, werden

2) In zulk een lincaalkast bevindt zich ecn aantal parallel
oirgestelde linca.len. Door het ornlcggen van een bedienings-
krukje wordt vcor elke treinbeweging een lineaal.verschoven.
Met behulp van nokken worden koppelingen en uitsluitingen
tusSchcn de linealen tot stand gebracht.



de handels vervangen door draaiknoppen, waarmede
contacten worden gesloten en verbroken; de mechanische
koppelingen tusschen de wissels en seinen worden thans
gemàaktlusschen de knoppen onderling, weer door middel
van een lineaalkast. Ifet eenige principieele verschil met
het mechanische bedieningstoestel is het ontbreken van
het mechanische verband van de,bedieningsknoppen met
de wissels en seinen, waardoor dus gecontroleerd moet
worden of de wissels en seinen inderdaad de bediening
door de knoppen gevolgd zijn: deze contróle geschiedt
door magneten, welke over eindschakelaars bekrachtigd
worden.

Bij d.e mechanische bediening van wissels en seinen, d.us

door middel van trekdraden, is men gebonden aan een
maximum afstand van bediening, speciaal'van wissels.
Dat is niet het geval bij electrische trediening. IIet gevolg is,
dat er een voortdurend streven naargrooterecentralisatie
is, zoowel'uit het oogpunt van vervoersbelang (vlotter
treinbehandeling) als van personeelsbesparing. Daardoor
u'erden de bedieningstoestelleh steeds grooter en on-
overzichtelijker. IIet toppunt op dit gebied heb ik in
1924 gezíen in de Grand Central Terminal van de New-York
Central Mij: een 4O0-voudig toestel van zoo ongeveer 20 m
lango waarvoor 4 menschen liepen te rennen en te draven,
terwijl een meneer in hemdsmouwen, achteroverliggepd
in een stoel, omringd door telefoontoestellen, luidsprekers
en een groot tableau vóór zich van het emplacement met
li'issels en seinen en lampjes, voortdurend bevelen gaf.
Ilier was'zeer zeker de grens bereikt ofliever overschreden'

Toen wij éénmaal over de l00-bedieningsknoppen in
één toestel gekomen, de 20O zagen naderen, hebben wij
ons eerst gered met een 2-rijig toestel (2 rijen knoppen
boven elkaar), maar omdat deze oplossing niet zoo erg
fraai is, werd het ?-rijige toestel ontwikkeld met de 7-rijen
knoppen op een tafel vóór zich, Dit Nederlandsche ontwerp
voor een toestel kon eigenlijk alleen door Siemens ont-
wikkeld worden, dievoor Duitschland het daar ontwikkelde
4-rijige toestel bouwde.

Bij het 7-rijige toestel (voor een kleiner aantal knoppen
is ook een 5-rijig ontwikkeld) is er van uitgegaan, dat het
gewenscht was de lineaalkast (,,mechanical interlocking")
te behouden. Deze komt onder den vloer van het seinhuis
(evenals de relais en contact'walsen, die in een ondèrver-
dieping overal goed toegankelijk zijn), om de gewenschte
opstelling van het bedieningspersoneel tê bereiken, hetwelk,
vóór het toestel staande, een ruim uitzicht naar buiten
moet hebben, Deze opstelling geeft een zeer beknopt
geheel.

Iítusschen heeft van Amerika uit een geheel andere
ontwikkeling irlaats gevonden. Daar héeft men voor het
comprimeeren van het toestél de ,,mechanical interlocking"
overbóord gegooid en vervangen door een ,,all relayed"
of ,,all-electric-interlocking", waarbij alle koppelingen
door contacten aan relais worden tot stand gebracht.

Dit maakt van het toestel zelf niet veel meer dan een
schakelbord, waarop het tableau van het emplacement en
de stand van wissels en seinen en de bezetting der sporen
door lampjes worden aàngegeven, terwijl de relais kunnen
worden opgesteld waar men wenscht, onafhankelijk van het
toestel. Zouden wij tot dit systeem overgaan, hetgeen
waars'chijnlilk moet worden geacht, dan valt niet te ont-
kennen, dat het laten vervallen van de mechanische kop-
pelingen een offer is, omdat speciaal bij storing het weten'
dat de mechanische afhankelijkheden tusschen de knoppen
intact zijn, een groote zekerheid geeft, evenals bij een
indienststelling of wijziging; echter komt het tableau van
het emplacement daar zeer àa,tr tegemoet, IIet wennen
zal ook hier zeer zeker een groote rol spelen. Hoe dit zij,
de voordeelen van d.eze wijze van beveiligen ziin zoo groot,
dat de ontwikkeling zeer snel is gegaan, zoodat men overal
in deze rióhting werkzaam is. Voor Wolfheze zijn wij over
een dergelijke beveiliging in onderhandeling. Inhaerent
aan deze wijze van beveiligen is het tableau van het
emplacement, met de herhaling van den toestand, waarin
6poren, wissels en seinen verkeeren, hetgeen wordt bereikt

door electrische isolatie in gedeelten van sporen en wissels
en met behulp van hierop aangesloten spoorrelais, gecon-
troleerd op dezelfde wïjze als bij ons automatisch blok-
stelsel het geval is. Het groote ooordeel hierzsan is dat een.

bezet spoor of sgtoorgedeelte of wissel autornatisch beaeiligd, is.
Niet, dat ditzelfde niet zou kunnen worden bereikt met
onze wijze vanr beveiligen. Waar wij dit door onvoldoende
zichtbaarheid van uit het seinhuis noodig vonden, hebben
wij wissels en spoÍen automatisch beveiligd, Echter behoort
dit beginsel zoo geheel bij dit stelsel, dat de opbouw ermede
verweven is. Onmiddellijk daarmede verband houdt het
rangeeren. VIliIIen wij tot dit stelsel oaerga,an, dan moeten
wij onze wujze Dan rangeeren herzien. Nu acht ik dit'een
zeer groot voordeel, omdat wij, wat hetrangeerenbetreft,
langzamerhand in een halfslachtigen toestand zijn xomen
te verkeeren. Jarenlang gold n.l. de stelregel: ,,in rangeer-
bewegingen mogen geen wissels worden vastgelegd".
Omdat deze stelregel zelden absoluut kan worden door-
gevoerd, zonder bij het beveiligen in de meest onlogische
conflicten te igeraken, is van dezen stelregel steeds meer
afgeknabbeld, totdat in de laatste beveiligingsontwerpen
vóór den oorlog meer wissels werden vastgelegd in rangeer-
bewegingen dan niet.

Nog een dergelijke stelregel was (echter werd deze geluk-
kig wat zwakker gehanteerd): ,,geen strijdige rangeer-
bewegingen tegen elkaar beveiligen". Ook vandezenstel-
regel is niet zoo heel veel meer overgebleven. De recht-
vaardigheid gebiedt, zooals immer, wanneer stelregels'
door den tijd zijn achterhaald, te erkennen, dat deze zeer
zeker hun waarde hebben gehad. Zíj z4n ontstaan in een
tijd, toen spoorweg-beveiliging eigenlijk nog eenigszins
als een noodzakelijk kwaad beschouwd werd, hetgeen
oorspronkelijk ook wel het geval zal zijn geweest en vooral
op stations bij rangeeren zal.men al het vastleggen als een
rem en als een vertraging hebben gevoeld.. De ontwikkeling
tot de moderne, beveiliging heeft dezen toestand echter
grondig gewijzigd. In plaats van een, zij heL dan nood-
zakelijke rem, is zij een stimulans, een onontbeerlijke
voorwaarde geworden voor het snelle moderne spoorweg-
verkeer. Ik behoef in dit verband slechts te wijzen op'de
snelle opvolging (binnen de minuut) van treinen met groote
snelhedeh en remwegen door toepassing van automatisch
blokstelsel en van meervoudige seinbeelden (multiple-
aspect signals), op de snelle afwikkeling van het rangeer-
bedrijf met moderne heuvelbeveiliging, enz. Een dergelijken
invloed op de trein- en rangeerbewegingen op een station
heeft ook deze moderne beveiliging. De sporen met wissels,
verdeeld. in met onderling overleg tusschen de betrokken
Diensten volkomen deskundig vastgestelde gedeelten, auto-
matisch beveiligd met lichtseinen, (indien bezet voorwaar-
d.elijk toegankelijk), volkomen beheerscht en gecontroleerd
in het seinhuis, waarbij uitzicht uit dit seinhuis geen
rol meer speelt. Mist en andere weersomstandigheden,
(duisternis) zijn onverschillig; moeilijkheden in het elkaar
begrijpen van rangeer- en seinhuis-personeel bestaan niet
meer; d.it alles maakt geheel niéuwe stelregels voor dit
snelle moderne bedrijf noodig.

Een .nieuwe stelregel bijv. zal misschien worden: ,,een
ge soleerd gedeelte spoor (met wissel(s)), door eenrangeer-
lichtsein beveiligd, mag niet langer zijn dan noodig'is om
weer een andere beweging te kunnen toelaten", dit ter
bevord.ering van de snelste en vlotste opvolging van trein-
en rangeerbewegingen.

De laatste stap nu, die op dit gebied is gezet, is de
overgang naar wat de General Railway Signal Co in
Amerika noemt, het N-X systeem.

Op het tableau van het êmplacerhent zijn op de ge-
wenschte punten knoppen aangebracht. Door het bedienen
van d.en knop, waar men de trein- of rangeerbeweging wil
late4 aanvangen (N: entrance) en van dien, waar men
de beweging wil laten eindigen, (X : exiQ, geschiedt
verder alles voor deze beweging automatisch; de wissels
komen automatisch in dqn juisten stand, de betrokken
seinen komen ,,veilig", enz., en dit alles wordt nagebootst
op het tableau, hetgeen men vlak voor oogen heeft.



' Over een beveiliging voor's lfertogenbosch volgens dit
systeem wordt onderhandeld. Wij zullen binnenkort zoover
zijn, dat daarover en over het systeem in 't algemeen met
.de exploitatie-, vervoers- en tractie-diensten kan worden
beraadslaagd.

Baanrtahbeoeiliging.

De baanvakbeveiliging zal in het komende tijdvak geheel
beheerscht worden door de uitbreiding der electrificatie
en de opvoering der snelheid. Om te beginnen zal het
daarbij gewenscht zijn de armseinen door lichtseinen te
vervangen, ten einde een mooier seinbeeld te verkrijgen
binnen den op grooten afstand schijnbaar door d.e bovón-
leidingsmasten gevormden koker.

. Dit klemt reeds bij de bestaande snelheden, hoeveel te
meer dus bij opvoering der snelheid, waarbij op remwegen
van minstens 1000 m moet worden gerekend. Vervolgèns
en in verband daarmede komt uitbreiding van autornaiisch
blolestelsel aan de orde: wegens de grootebetrouwbaarheid
en de tijdsbesparing in de opvolging der treinen, benevens
9m$at bij toepassing van lichtseinen reeds een groote stap,
in kosten en technisch, in de richting van dat blokstehàl
is gezet. fmmers de stroomvoorziening is d.an toch reeds
voorhanden en lichtseinen leenen zich uitermate goed voor
automatische seinen. Zij hebben n.l. geen beweegbare
deelen, die in de buitenlucht van weersomstand.ighed.en
afhankelijk zijn. Aanleg van automatisch blokstelsel is
bovendien daarom nog zoo aantrekkelijk, omdat het door
personeelsbesparing zichzelf betaalt en waar het dit niet
doet, behoeft men het nog niet te maken: het heeft echter
ook voor den treinenloop zoodanige voordeelen, dat aanleg
ervan ook in die omstandigheden overweging verdient-,

Onze modernste baanvakken den Haag-Voorschoten
en den Haag-Loolaan van de Z.H.E.S. met automatisch
blokstelsel en lichtseinen zijn het voorbeeld van wat wij
beoogen, Deze baanvakken zijn, na gedeeltelijk verwoesi
te zijn geweest, weder in dienst. Algemeen wórden ond,er
het rijdend personeel deze baanvakken de mooist bevei-
ligde geoordeeld. Met den aanleg van automatisch blok-
stelsel hangt nauw samen het vraagstuk van de automatisch
betseiligde oneftnegen, omdat een groot deel van d.e perso-
neelbesparing het gevolg is van het opheffen van-blok-
,posten. Indien van deze blokposten uit tevens overwegen
worden bediend, is.de personeelbesparing alleen mogelijk,
indien deze overwegen worden opgeheven (ongelijÉloór-
lche kruisingen) of automatisch kunnen word,en beveiligd.
Dit wordt overweg voor overweg door Weg en Werkeriin
overleg met_het Rijk en het Seinwezen bekeken. Overigens
l{axen van de bestaande onbewaakte overwegen de beláng-
rijke reeds,in overleg met het Rijkstoeziehi bestemd. oir,
automatisch beveiligd te worden.

Selnbeelden.

Bij het invoeren van lichtseinen in plaats van armseinen
is inen.ovelal in de wereld begonnen- met de nachtseinen
van de seinbeelden. met armseinen ook als dagseinen in te
voeren.,Dit leek zeer logisch en het was eenvofrdig, omdat
rnen dan dezelfde seinen gaf op baanvakken mót licht_
seinen als op die met armseinen a). Dit moge waar zijn voor
de gevallen en overgangstoestanden, waarii men lichiseinen
en armseinen door elkaar gebruikt, zoodra de lichtseinen
systematisch in dienst worden gesteld (op bijv. geheele
baanvakken achtereen) kan men ook eei geheel nieuw
stelsel voor lichtseinen ontwerpen zonder .ru-.t t" houden
aan seinbeelden, die aan het gebruik van armen gebonden
zijn. Een teekenend voorbeeld voor wat ik hier Íedoel is
ons seinbeeld voof de combinatie van een hoofdseinpaal
g" 

"g." 
voorseinpaal. (Zooals bekend wordt verondersteld,

kondigt een voorseinpaal op remweg-afstand den stand,

:11len bijbehoorenden hoofdseinpaal aan). Deze combi-
3) Men heeft ook stelsels, waarbij met al of niet gekleurde

lichtseinen de armseinen worden nágebootst in de zig. ,,posi-tion-lightsignals_" en,.colour-positión hghtsignals',"doàr Z
of 3 lichtseinen in een rij te toonen, welke iij ovireenkomt met
den stand van den arnr.
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natie is ontstaan uit het geval, dat twee hoofdseinpalen
elkander op zoo korten afstand volgen, dat d.e voorseinpaal
van dentweedenhoofdseinpaalzeer dicht komt na d.en eer-
sten hoofdseinpaal. Het is dan mooier die twee seinen niet na
elkander te doen geven doch te laten samenvallen: den voor-
seinarm dusonderdenhoofdseinarm. Een koppeling tusschen
de tu'ee seinarmen is toch reeds noodig, om te vóorkomen
dat de hoofdseinarm ,,onveilig,, toont en de eronder of
kort erachter getoonde voorseinpaal ,,veilig". Dit zou
immers een misleidend beeld geven (Fig. I).

Beschouwt men nu de seinbeelden, die d.oor dezen ge-
combineerden seinpaal kunnen word.en gegeven:
l. beide ,,veilig" met de beteekenis: ,,vèilig en ook de

volgende seinpaal' veilig";
2.,,veilig" met eronder,,langzaam rijden" met de beteeke:

nis: ,,veilig, doch stoppen voor den volgenden seinpaal'i
3. ,,onveilig" met;eronder ,,langzaam rijden,, mèt de

beteekenis:,,stoppen";
dan ziet men, dat wij hier feitelijk met een z.g. driestand.s-
seinpaal te maken hebben, die in de Engelsch.sprekende
landen en vele andere door middel van één-arm 

"rr1ér, 
li"ht

is samengesteld. Gaat men n.l. van d.e stelling uit, d.at d,e
afstand van voorseinpaal tot hoofdseinpaalls: minstens
de grootste minimum-remweg, rvaarop bij de op het baan-
vak verkeerende treinen moet worden gèrekend, d.an zijn
de drie beteekenissen van dezen driestandsseinpaal gehell
gelijk aan de drie van onzen gecombineerden seiipaal.
(Alleen is het met het oog op begripsverwarring Ëeter
in l! y91v9tg te spreken van ,,volle (of voorgeschreven)
snelheid" in plaats van ,,veilig") (Fig. Z).

De drie beteekenissen worden dan:
l. ,,volle snelheid (en indien er een volgend.e is, ook d,eze

volle snelheid)";
2. ,,volle snelheid, doch stoppen voor de volgend.e";
3, stoppen.

En inderdaad, om nu met de kleuren d.er lichteir te
spreken, \ry'aarom zal men, indien men:
l. groen wil geven, daar nog geheel onnoodig een tweed,e

groen bij vertoonen;
2. geel wil geven, de beteekenis daarvan verzwakken d.oor

daarboven groen te toonen en indien men
3. rood wil geven, deze absolute beteekenis verzwakken

door daarondet geel te toonen.
Indien men zich nu bovendien realiseert, d.at d,e licht-

seinen, op' de automatische baanvakken d.en Haag_
Voorschoten en den Haag-Loolaan gebruikt, drie-staids
lichtseinen zijn: (d.w.z. in I lichtsein kunnen met behulp
van een magneet, die een bril beweegt, drie kleuren worden
vertoond), dan ligt het voor de hand, dat, toen daar de
gecombineerde beelden moesteri tot stand gebracht word.en,

-een 
voorstel werd gedaan om die in plaats van in twee

lichtseinen (waarvan twee beelden ongebruikt), in één
lichtsein (waarvan alle drie de beelden in gebruik) onder
te brengen. Op principieele gronden is d,aivoorstel toen
afgewezen en inderdaad was daar iets voor te zeggen; nu
wij echter op het punt staan om zeer uitgebreid d.eià seinen
i-n toepassing te gaan brengen, 

.zou 
het niet logisch zijn

deze minder mooie en gecompliceerder seinbeeld.en toe 
"te

passen en daarvoor het dubbele aantal lichtseinen te..ge-:
'bruiken. Bij automatisch blokstelsel n.1., bij toepassing
waarvan men, wat de plaatsing van de seinpalen èn den
afstand tusschen de seinpalen betreft, geheef vrij is, kan
op zeeÍ eenvoudige wijze aan de principieele bezwaren
tegemoet gekomen worden. fn het voorgaande is dit reeds
aangestipt. fndien de afstand tusschen hoofdseinpaal en
voorseinpaal maar minstens de grootste minimum ie*weg
is, (voorloopig aangenomen voor de grootere snelhedei
op L000 m), dan is de zaak opgelost. Dan n.I; mag de
bete_ekenis van het enkele gele licht zonder bezwaar àijn:
,,volle snelheid, doch stoppen voor de volgende".

De afstanden onzer voorseinen voldoen-n.t, niet altrld
volledig aan de voorwaarde van het nog toelaten van de
,,Volle_snelheid'-' bij geet lictrt aan den-voorseinpaal. De
belpnde mistbaken en de voorgeschreven doorschïetlengte
heffen deze kleine tekortkoming, waar deze zieh voordo-ei,
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t'en volle op, doch zooals reeds geVegd, behoeft daarmede
bij deruitbreiding van automatisch blokstelsel geen iekening
te worden gehouden. De eerste w.ijdiging in onze seinbeelden,
die daarom te'overwegen ware, is: inaoering op de in
aanmeilring leomende baanaaklcen aan den d.riestandssein-
paata). Hoewel de beteêkenis van de mistbaken dáardoor
op die baanvakken eenigszins aan belangrijkheid zou in-
boeten, zijn deze in de geschiedenis van ons seinstelsel
dermate belangrijk gebleken, dat behoud aan de mistbalcen
oolt daar ,gezrsenscht schijnt.

Vervolgens zou, althans waar de afstand tusschen de
hoofdseinpalen op de baanvakken met automatisch blok-
stelsel niet te groot wordt( zeg LoL ruim 3 km) te overwegen
vallen invoering van het principe van de z.g. ,,running
signals", d.w.z. elke seinpaal is de voorseinpaal van den
volgendel, waardoor de driestandslichtseinen pas ten volle
tot hun recht'komen (Fig. 2).

Elk lichtsein immers kan dan de drie standen vettoonen,
d.us volledig benut worden. Practisch komt dit hierop neer,
dat dd voorseinpaal op de helft van het blok wordt ge-
plaatst: om de gedachten te bepalen dus bij een blok van
3 km op l7/2 krn afstand van den volgenden (bij automa-
tisch blokstelsel is de plaats, wat de kosten betreft, geheel
vrij). Het aantal sein4talen blijft dus gelijk, echter kan de
afstand tusschen de treinen (met snelheidsvermindering
door het gele lichtsein) tot de helft worden teruggebracht:
I I in plaats van 3 km. Vandaar de uitdrukkinge'n ,)run-
ning signals" en ,,keep traíns mot:ing". Eigenlijk zijn de
voordeelen van dit stelsel hiermede reeds aangegeven:
korter treinafstand, minder stoppingen, rustiger rijden
voor het treinpersoneel daor de ruimer remafstanden
tusschen de seinpalen zond,er hoogere lnsten. Ik weet
eigenlijk r.naar één nadeel, echter valt dat, dunkt mij,
gemakkelijk weg tegenover de voordeelen: door den grooteren
afstand tusschen een rood lichtsein en het voorafgaande
gele lichtsein, wordt de kans grooter bij slecht uitzicht
door weersomptandigheden (mist), dat men rekent op een
-rood seín, wanneer dit reeds in geel is veranderd, nadat
men het torige geel was gepasseerd (omdat men dit thans
eerder passeert dan indien de voorseinpaal precies op
remweÍI afstand is geplaatst). Daanom is het misschien
niet gewenscht tot dit stelsel over te gaan, indien de
blokafstand te groot is, of er de uitgaaen ooor een sein
e&tra (unx te wagen om de voordeelen van dit steisel te
geriieten. Heeft men eenmaal de uitgaven van automdtisch
blokstelsel aanvaard, dan zijn die voor een enkel sein extra
niet zoo belangrijk. (Hierbij valt nog op te merken, dat de
waarde van de baak op aldus ingérichte baanvakken niet
groot meer is; weglating zou misschien kunnen worden
overwogen, waarmede het karaktervan ,,running signals"
(ruimer remweg) als het ware zeu worden onderstreept).

SnelheJd.s-aandaidtn g in seinbeelden.

Een tweede zeer belangrijk vraagstuk, dat waard is
opnieuw te bezien bij algemeene invoering van lichtseinen,
iJ de snelheidsaand,uiding in seinbeelden trij aftakkinlen
op de vrije baan en op de stations. Ook hier is.men begonnen
met vertaling in lichtseinen van de seinbeelden met arm-
seinèn. Hqt meest algemeene beeld is de bordesseinpaal
met hoogen en lagen arm"naast elkander, voorafgegaan
door den vertakkingsvoorseinpaal met baak.

In Fig. 3 zijn de verschillende seinbeeldenaangegeven.
Dq hooge arm ,,veilig"(groen licht 's nachts) beteekent:
,,volIe snelheid".

De daarbij behoorende stand van den voorseinpaal is:
één arm verticaal omhoog, de tweede schuin omhoog (twee
groene lichtennaast elkander). \Mordt dit seinbeeld vertoond
als inrijseinbeeld van een station, dan behoort hierbij in
moderne beveiliging een voorseinpaal met traak (van den
uitrijseinpaal) óf onmidd.ellijk te volgen op den bordes-

e) Volledigheidshalve wil ik hier nog vermelden, dat wij
wèl enkele gevallen van driestandsseinen gekend hebben: in
armseinen te Lage Zwaluwe en in lichtseinen aan de Konings-
havenbrug. Op de bovengenoqmde principieele gronden zijn
ze'daar verwijderd.

seinpaalo óf deze voorseinpaal onder den hóogen arm van
den bordesseinpaal te worden getoond.

(Welk van de treide beelden wordt vertoond, hangt
van den áfstand tusschen inrij- ed'uitrijseinpaal af).

Mag op het station d.oorgereden worden, dan toont ook
deze voorseinpaal,,veilig" (groen), evenals de uitrijseinpaal.

De lage seinpaal op den bordespaal ,,veilig" (groen)be-
téekent ten allen tijde: ,,veilig" voor aftakkend spoor
met ten hoogste 45 km/h snelheid, waarbij de richting van
de aftakking wordt aangegeven door de plaatsing rechts
of links t,o.v. den hooge4 arm. De daarbij behoorende stand
van den vertakkingsvoorseinpaal is: één arm schuin om-
hoog, de tweede schuin omlaag (één groen en één geel licllrt
naast elkander). In bepaalde omstandigheden, wanneer
ook over het aftakkende spoor (met max. 45 km/h) moet
kunnen worden doorgereden, kan ookonderdenlagenarm
een voorseinarm. voorkomen.

Het is zonder meer wel duidelijk, dat het heelemaal niet
noodig is bij algemeene invoering van lichtseinen, deze
armseinbeelden eenvoudigweg te vertalen, afgezien nog
van het daarbij bestendigen van nadeelen in de armsein-
beelden, die daaraan inhaerent zijn. Toch is dit zeer
begrijpelijk overal in eerste instantie gebeurd. Waar-
toà ait heeft geleid, toont Fig. 4, welká een staalkaarf
geeft van zulke vertaalde armseinen in nog maar enkelè
landen. Voor een leek moet hier niet veel lijn in te ontd,ekken
vallen, want dat is zelfs voor een deskundige niet gemakke-
lijk en alleen mogelijk door telkens teruggrijpen naar de
vroegere armseinen en naár de ontwikkelingsgeschiedenis.
Wat bijv. heel sterk opvalt is het vertoonen van rood ín
€en samengesteld ,,veilig" beeld, een noodzakelijk kwaad t)
in de samengestelde beelden rhet armseinen waaraan men
overal gewend is geraakt, maar hetwelk in een beeld rnet
lichtseinen niet noodig is en dus niet te Ínotiveeren. In
verschillende landen begint men dan ook voor bepaalde
doeleinden (bijv, voor de meervoudige seinbeelden: ,;mul-
tiple aspect signals") oplossingen met de lichtseinen te
zoeken zonder }lLet road, in een samengesteld ,,veilig" beeld.

Een v.olgendè vraag, die men zich stellen kan, is: of
het noodig is vertakkingen in het seinbeeld naast elkaar
aan te geven en of de richting, waarin men aftakt, belang-
rijk is.

Feitelijk heeft in de meeste landen en ook trij ons de
practijk daarop reeds het antwoord gegeven.

'Was ons vertakkingsseinbeeld oorspronkelijk bedoeld
om zuiver het beeld van de vertakking aan te geven,
waarbij dus de snelheidsaanduidirig uit dit vertakkings-
beeld volgde, in den loop der jaren is practisch die snel-
heidsaanduiding het belangrijkste geworden. Er hebben
dan ook reeds wijzigingen in ons Seinreglement plaats
gevonden, waardoor het karakter van snelheidsaanduiding
in bepaalde gevallen in de plaats van vertakkingsaan-
duid.ing komt. Bijv. kan de vertakkingsvoofÉeinpaal zuiver
als snelheidspaal dienst doen. Dientengevolge is in de
huidige seingeving iets dubbelslachtigs_gekomen, hetgeen
in een nieuw op te bouwen seinstelsel met liehtseinen niet
overgenomen behoeft te worden. Overal in de wereld is
een streven te trespeuren ornin dc seinbeelden de snelheids-
aanduiding primair te maken. Nu wij dus aande algemeene
invoering van lichtseinen toe zijn, lijkt het aangewezen,
ons geheel opnieuw op de seinbeelden te bezinnen en het.
stelsel, dat dan als wensehelijk naar voren komt, te toetsen
aan de bruikbaarheid gedurende een aantal jaren van
overgang tegelijk met het oude stelsel, eventueel concessies
vbor den overbruggingstijd tijdelijk of blijvend te overwegen.' Men kan da,artoe een aantal beginselen vaststellen,
waaraan een nieuw stelsel moet voldoèn.

Zulke beginselen kunnen biiv. zijn:
l. Wanneer aan een seinpaal meer dan één snelheid

moet k-unnen worden aangegeven, worden seinen (voor
elke snelheid één) bijv. boven elkander samengesteld,

-fr1-n,rit"chland lieeft men wel altijd getracht dit princi-
pieele nadeel bij armseinen weg te nemen door rnaskeeren
der ongewenschte onveilige beelden, doch dit leidt tot groote
complicaties en sterke beperking in mogelijk\eden.
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waarbij het hoogste sein geld,t voor de hoogste snelheid en
zoo vervolgens. 

I

- 2. fn e€n samengesteld seinbeeld mag rood niet voor_
komen gelijl-tijdig- met groen of geel en geel (als aankond.iging
vara rood) niet gelijktijdig rneL Elroen.3. fn een samengesteld seinbeeld Ínoet niet alleen
worden_ aangegeven, welke snelheid. ter plaatse van den
seinpaal wordt toegestaan, 

-maar 
moet tevens worden

aangekondigd de aan den volgenden seinpaal te verwachten
snelheid, tnnzi1 deze hooger is dan de door het sein ter
plaatse toegestane snelheid.

(Hiermede wordt beoogd, dat elke door een sein aan_
gegeven lagere snelheid door een vorig sein moet zijn aan_
gekondigd: het bestaande voorseinpaáI-principe. Het orn-
gekeerde is ongewenscht, omdat net psyttrotogisch onjuist
is door een sein te laten aangeven: hièr ter flaatse moet
met beperkte snelheid gereden worden, doch het volgend.
sein geeft toestemming tot een hoogere snelheid).

4. Nauw samenhangend met B rnoet:

_ a, h.et hoogstgetoonde ,,veilige,' sein altijd aangeven
de snelheid ter plaatse van het sein;

à. een-tweede gelijktijdig rnet a getoond lager ,,veilig"
sein- aankondigen de aan.den volgónden seinpaal te ver-
wachten lagere snelheid;

snelheid gef,iaeerd zíjn en d.e ,,midden,,-snelheid. aariabel.n.?:*. nog in oeme tsekomst aan alle reilelijhe eischen
aoldoen,

(Bovendiel is het stelsel geschikt om, indien d.it lateï
1o9h. 1"g noodig zou blijken, te worden,uitgebreid., bijv.
tot 4 hoogten). ,

Een eoorbeeld ysn ter,*ezenlijhíng dezer eischen.
I. Btj deze seinbeelden in drie hoogten behoeft slechts

één of behoeven slechts hoogstens twee der seinen eigenlijk
een ,,sein" te toonen, de andere dienen alleen oá hËt,
,,niveau" van het sein of van de twee seinen tebepalen,
moeten dus een neutrale kleur (geen der drie seinkËuren
groen, geel en rood) vertoonen, waarvoor om de ged.achten
te..bepalen 

_voorlo_opig tret z.g,,,lunar-white" (mátblauwig
wit) verondersteld wordt, een kleur, die in Amerika reedl
jarenlang voor speciale oriënteeringsdoeleinden gebruikt
wordt. Er is een zending met alle in áe speciale licÍtseinen
beproefde kleuren onderweg, waaruit àesgewenscht een
keus voor de neutrale kleur kan worden $eiraakt.2. Voor elk sein, dat in welke hoogte oók, toestemming
geeft om verder te rijden, lijkt glím aangewezen, uit_
gezonderd B.

3. Het roodwotdt altijd door een geel sein vooraf gega4n
met de beteekenis,,waarschuwing,'.

- Hieruit zij-n als proeve van seinbeelden in drie hoogten
de tien beelden, die noodig zijn, van Fig. 5 ontstáan,
waarbij men zich als uitgangspunten moet-realiseeren:
A. l: hoogte van het groen-geeft d,e snelheid aan: bij
_ één groen sein tevens die aan den volgenden seinpaal;B, worden in één seinbeeld twee groene-seinen getoond,

dan geeft,het hoogsLe groen de snelheid ter plaàtse aan,
het 

_tweede grom kondigt d.e door den volgenden sein_
paal aangegeven snelheid aan.

, Zoo gaal seinbeeld d aan seinbeeld ó vooraf met,de
beteekenis :,,volle snelheid, volgende'midden"-snelheid,' ;seinbeeld e aaln c met de beteellenis: ,,volle snelheid, vol_'gendelage snelheid"; én seintreeld/aan c met de beteekenis:
,,,,rnidden"-snelheid, volgende Iage snelheid."

In het roode seinbeeld (en in sommige gevêllen, ook in
}r9_t Sele seinbeeld) speelt de hoogte gàen"rol en zou d.us
alleen rood (of soms geeJ) kunnen-wo"d"r, gegeÍen. Het is
vooreerst echter misschien raiet ongewenscht om aan het
seinbeeld te kunnen zien, d.at men nog in het getried van
de seinbeelden in drie hoogten is, in het geval van rood.
d39 $en^ inrijseinpaal (eventueel afstandsieinpaal) voor
zich heeft. Maar bovend,ien heeft elk sein drie itanden en
zouden, wanneer in seinbeeld j de beide onderste lichten
.gedoofd zouden moeten worden, d,eze beide feitelijk een
vierdenstandvorderen(geen licht). Dit zou d,us technisch,
een kleine complicatie geven, Om d.eze reden is het rood
in deze seinbeelden ten allen tijd.e in het hoogste lichtsein
gekozen, omdat hoewel daardoor schijnbaár voor het
hoogste sein vier standen noodig zijn, d.it practisch toch
liet hgt geval is, omdat ik nog geen geval ben tugen ge-

!o-9., waarin, dit stelsel toàpássenàe, het seinËeeld" g
(het lrooge geel) noodig zou zijÁ in een seinbeeld, waarii .

ook rood getoond moet kunnen worden.
(Het is echter zeer goed mogelijk, desgewenscht het

rood ten allen tijde pls enkelvoudig sóin uit t*e voeren).
De toepassing va"n dit stelsel op.een denkbeeldig siation

met vele mogelijkheden geeft I.ig. 6.

- Hi_erbij zij nog opgemerkt, dat er van is uitgegaan, d,at
het drie-hoogten-beeld alleen wordt toegepast,-iídien het
noodig is, dus in dit voorbeeld, niet voor àe uitrijseinpalen,
walrlii het,hoogteverschil door vergelijking dei seiripalen
onderling blijkt en waarbij het hoogtevórscÉil aileen àient
om doorgaande sporen te onderscheiden 6).

. 6) Nagegaan is ook of tlcze wijze van seingeving in drie
hoogten dieristbaar zou kunnen worden gemaakt'aan het '
met-seinen aangeven van de permanente sneiheidsbeperkingen
op de vrije.baan. In principe is dit natuurlijk heel góed mJge_Iijk: toch lijlt het mij geraden vooralsnbg daaivan af"te
zien_ i.v.m. dc moeilijkheid van het plaatsén der seinpalen
en de groote differentiatie cler snelheid"beperkingen.

ïf
i'r

c. indien slechts één ,,veilig" sein veÉoond. wordt in een
samengesteld beeld, dit sein de combinatie van c en ó
vormen, d.w.z. dit sein geeft aan de snelheid ter plaatse
en kondigt een minstens gelijke snelheid. aan den volgenden
seinpaal aan;

5. a, In een samengesteld beeld van epn inrijseinpaal
(eventueel afstandàseinptaal) van een station is- het- ge-
welsch! het lage.sein voor een niet hoogere snelheid d=àn
a5 km/h te laten'gelden met het oog op-d" stationsbevei-
liging_van de sporen, waarvoor op Cèr. snelheid is ge-
rekend;

. ó, in c.en.samengesteld beeld van een inrijseínpaal
(eventueel afstandsseinptaal) is het gewenscht lret ít)oge
sein voor een hiet lap;er snelheid dan de op het baanva-k
toegelaten maa. snelheid te laten gelden;

c. Als gevolg vàn a en à is het gewenseht in een samen-
gesteld beeld van een ínrijseinpaal (evenLueel afstands-
seinpaal) een middelste sein te hebben voor een ,,*idd"í"-
snelheid, welke afhankelijk van de plaatselijke omstandig-
heden verschillend kan zijn (dus voorgeschreven),'mair
liefst tusschen zoo nauw mogetijke g""nren moet zijn be-
qrepen:-in ieder geval mo€ten deze grenzen zoodanig zijn,
dat, indien door een vergissing op een station, waár. de
Iaagste grens -is voorgeschreven, met de snelheid van de
hoogste grens zou worden gereden in denwisselboogd.aar-
<loor geen ontsporing kan plaats hebben.

(In_het huidige stelsel wordt aandeneisch, gesteld onder
a, vo,ldaan: echter zijn de eischen ó en c gècombineerd,
waardoor men den minder gewensihten toestánd krijgt, dat
het hooge beeld het ,,volle snelheids.'beeld, dór'een
snelheidsbord met een voorgeschreven snelheidsbeperking
kan worden'omlaag gedrukt, zelfs van 125 tot 60 km/h). -

Door het stellen van de eischen B a,.b en c zou men dustot een seinbeeld voor een inrijseinpaal (eventueel a.,f_
standsseinpaal) in drie hoogten komen, een resultaat, dát
ook bij het .op-voeren der snelheid, tot I50 (fA0) Ém/h
aan de practische eischen voldoet.

(Zou men den eisch willen stellen, dat ook de,,midden"-
snelheid,moet zijn gefixeerd, dan zou men de practische
rnogelijkheden uit het oog verliezen, omdat ori d,"*"aan
! 19tdog1 9t !U alte aftakkingen, waar een hooger ,,mid,-
den?'-snelheid kan worden toegelaten dan de gófixóerde,
onnoodlg _een lagere snelheid moet worden feeischt OÍ
vele aftakkingen voor een hoogere ,,midden',-snelheid
moeten worden ingericht, hetgeen practisch onmogelijk is).

De zuiver theoretische oplossing zott zijn: evenveel
seinhoogten als voorgeschreven sneiheden, hótgeen thans
reeds zou beteekenen: een seinhoogte voor etká tS kmTtr
toename tusschen 45 en.120 (lZ5) km/h, later l5O (f60)
km/h. Hieraan kan natuurlijk niet worden voldaan.

Dchter zou een stelsel, waarin de laagste en d.e hoogste



Mult4tle aspect sign.rls.

Omdat een nieuw stelsel voor alle denkbare toekomstige
ontwikkeling gesehikt moet zijn, is het noodzakelijk dit
stelsel te toetsen aan de ontwikkeling in den laatsten tijd
der z.g. ,,multiple aspect signals", door mij voorloopig in
een stukje over deze seinen in .,,Spoor en Tramwegen"
genoemd,,meervoudige seinbeelden".

Feitelijk zijn de hier behandelde seinbeelden in drie
hoogten reeds in de hoggste mate meervoudige seinbeelden,
omdat men in de Engelsch sprekende landen dezen naam
geeft aan een sein, dat meer dan drie seinbeelden kan
toonen, meer dus dan de drie beelden groen, geel en
rood, bij ons dus in den bestaanden toestand meer dan de
drie beelden.

*: c^:::: .":o^:1. (hoofdsein, waarond.er voorsein).groen geet rooa
Ons driestandssein is nameliik thans nog, zooals reeds

besproken, een uit twee seinen samengesteld sein. Dit
,,samengesteld" zijn is dus iets anders .dan het 2-, 3-, of
meervoudig zijn van het seinbeeld.

IIet ,,meervoudig"-zijn van een seinbeeld heeft n.l.
geen betrekking op de constructie, doch enkel op de be-
teekenissen of begrippen.

Omd.at er slechts drie seinkleuren zijn, kan met één sein
dus niet meer dan een 8-voudig seinbeeld worden gegeven,
zoodat men voor de meervoudige seinen moet overgaan
tot samengestelde seinbeelden, zóoals in de besproken
seinbeelden in drie hoogten is geschied.

Zoo toonL in het in Fig. 6 aangegeven geval de voor-
seinpaál (van links komend) aier beelden, de bijbehoorende
inrijseinpaal oijf (zie de eerste 5 beelden van boven) (het
verschil in dit aantal tusschen 2 haakjes ontstaat doordat
in de beelden 2 en 5 de voorseinpaal hetzelfde beeld
vertoont, terwijl de beelden àan deninrijseinpaalverschil-
lend zijn: voor deze beide verschillende aanduidingen aan
den inrijseinpaal behoeft de snelheidsaanduiding aan den
voorseinpaal benevens de aankondiging van de aan den
inrijseinpaal te verwachten snelheid n.l. niet verschillend
te zijn).'Om nog even de gedachten te bepalen:
1.-.aan één sein kan niet meer dan een drie-voudig seinbeeld

worden getoond: groen, geel en rood;
2. om dus een meervoudig seinbeeld te toonen, moet

men met samengestelde sêinbeelden gaan werken, d.w.z.
meer dan één sein tegelijk (dit heeft niets te maken met
het feit, dat wij in den huidigen toestand een drie-
voudig seinbeeld toonen met een uit twee seinen samen-'
gesteld seinbeeld);

3. om verwaning te voorkomen, zal ik voorloopig de
uitdrukking,,multiple aspect signals" blijven gebruiken
voor het speciale geval van meervoudige seinbeelden,

- waarvoor in de Engelsch sprekende landen deze uit-
drukking is in het leven geroepen.

De ,,multiple aspect signals" begint men in de laatste
jaren op enkele baanvakken te gebruiken, waar men met
een zoodanig snelle treinopvolging rekent, dat men met de
minimum bloklengte niet uitkomt (men zou ze daarom
misschien :,,meervoudige-baanvaks-seinbeelden" kunnen
noemen).

Met de toepassing van een drie-voudig seinbeeld als
baanvakseinen in het systeem van ,,running signals" (zie
Fig. 7) kan men door vermindering vandenafstandtusschen
de blokseinpalen den afstand tusschen d.e treinen vermind.e-
ren en dus de treinfrequentie vergrooten. Daarbij kan men
nietverdergaan dan tot den grootsten minimum remweg:
neem aan 100O m. De minimum afstand tusschen twee met
volle snelheid. rijdende treinen, waarbij dus de tweede trein
het sein op twee blokken afstand van den eersten treín groen
moet vinden, wordt dan met eenige correcties (doorschiet-
lengte, lengte van den trein, bedieningstijd der seinpalen,
waarnerningstijd) een 2500 m.

Indien món nu werkelijk dezen minimum-afstand tusschen
twee tnet volle snelheid rijdende treinen zou verlangen,
zou het rijden bij deze wijze van plaatsing der seinpalen

bijv. bij mist. zeer onrustig zijn. De bestuurder zou op
elkenkmeen seinpaal vindende, bij elken km op een snel-
remming bedacht moeten zijn. Ook is het denkbaar, dat
men een nog korter afstand dan die 2500 m tusschen de
treinen zou verlangen, zoodat de seinpalen binnen den
remweg zouden moeten worden geplaatst. Dit is zonder
verandering van seinstelsel niet mogelijk.

Dan is het noodig met de ,,multiple aspect signals" te
gaan werken. Bij dit stelsel waarschurnt niet alleen de
laatste aan den onveiligen seinpaal voorafgaande seinpaal,
dat een onveilige seinpaal volgt, maar reeds denaandien
voorafgaanden seinpaal voorafgaanden seinpaal, omdat.
de afstand tusschen de seinpalen kleiner is dan de volle
remweg.

Om met de genoemde maten te meten: de 2000 m.
tusschen den eersten en den derden seinpaal bij het drie-
voudig seinbeeld in Fig. 7 wordt niet in tweeën gedeeld.
doch in drieën, vier seinpalen in plaats van drie, vier sein-
beelden in pláats van drie en een vergrootingvandenrem*
weg voor den bestuurder van 1000 m tot 1333 m, waardoor
hij veel soepeler kan rijden, of, indien men alles uit een
baanvak moet halen, inkrimping van den remweg weer
tot 1000 m (van de seinpalen tot 500 m en van den afstand.
van 2000 m tot ISOO m, waarbij dus de afstand tusschen
de twee met volle snelheid rijdende treinen van 2500 tot
2000 m wordt verminderd),

Wil men nog verder gaan, dan verdeelt men de 2000 rn
tusschen den eeisten en den derden seinpaalvan het drie-vou-
dig stelsel in vieren, plaatst dan vijf seinpalen met vijf sein-
beelden: vindt dan een remweg van l50O m of, indiendie
weer wordt ingekrompen tot 100O m (de afstand der sein-
palen tot 333), een inkrimping van de 2000 m tot 1333
en van den treinafstand tot 1833 m.

(Het spreekt vanzelf dat al deze maten maar zeer
globaal en theoretisch zijn).

I{oe zouden nu, wanneer in de toekomst baanvakken in
ons land om meer dan het drievoudige seinbeeld vragen,
de beschreven meervoudige seinbeelden in drie hoogten,
ook voor de ,,multiple aspect signals" bruikbaar.zijn?

Om tebeginnen.een stelsel met vier beelden: zie Fig.8;
U ziet: dit gaat; wij hebben zelfs de keus uit 2 mogelijk-
heden voor het tweede en derde seintreeld.

Er zijn nil. voor dit doel te veel mogelijkheden met het
stelsel.in drie hoogten: dit blijkt door van alle vier sein-
beelden één hoogte weg te nemen, waardoor de beide
mogelijkheden samenvallen.

Het drie-hoogtenstelsel komt pas ten volle tot zijn recht
in een ,ofive-aspect signals" stelsel, zie Fig. 9.

Toch zou ook dit stelsel, hetzelfde karakter behoudendn
met twee hoogten kunnen worden opgebouwd, zie Fig. 1O.
Sein 3 is in dit stelsel niet zoo vanzelfsprekend als in heí
vorige, omdat het een blijvenden toestandaanduidtengeen
sgelheidsvermindering aangeeft.

Het twee-hoogtenstelsel is hiermede uitgeput, echter
.niet het drie-hoogtenstelsel, zie Fig. ff in een ,,seven-
aspect signals" stelsel: hier zijn de beelden 3 en 5 niet
zoo vanzelfsprekend ald de andère beelden: zij geven een
stationnairen toestand en geen snelheidsvermindering aan.

Het stelsel is echter volkomen theoretisch: immers op
1000 m remweg afgestemd (f60 km/h), volgen de seinpalen
elkander op slechts 2OO m op: afstand tusschen le en 7e
sein 1200 m, treinafstand ITOO m.

Ifet maximum, dat tot nu op een kort baanvak in
Engeland en in Amerika om zeer speciale redenenistoege.
pàst, is:,,five-aspect".

Eentoudiger stelsel uan tnultiple aspect sigr,als.

Iliermede is vluchtig aangegeven, hoe in het karakter
van de voor aftaH<ingen ontwikkelde drie-hoogten sein-
beelden,,,multiple-aspect"-seinbeelden voor de baanvakken
zouden kunnen worden ontwikkeld.

Op moeilijkheden die zich daarbij nog zouden kunnen
voordoen (en de oplossing daarvan): het niet geheel overeen-
stemmen der beteekenissen van sommige der seinbeelden
voor aftakkingen en baanvakken, het bij storing van één
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lamp terechtkomen vàn een drie.hoogten-stelsel in een
twee-hoogten en van een twee-hoogtenstelsel in een
,één-hoogte, het strijdig zijn van de beteekenis van enkele
seinbeelden met thans in gebruik zijnde seinbeelden, wil
ik hier niet verder.ingaan, omdat ik meen, dat een veel
eenvoudiger weg kan worden bewandeld.

Om nog eens op het uitgangspunt_ voor de trehoefte aan
multiple-aspect Signals terug te komen, gaan wij nog eens
ían Fig.? voor het drie-voudige seinbeeld met ,,running
signals" uit. Indien de afstand tusschen de seinpalen het
minimum is (n.1, de grootste minimum remwegt 1000 m)
kan de afstand tusschen twee met volle snelheid rijdende
treinen ( + 2500 m) alleen verminderd worden door het
bijplaatsen van seinpalen. Wil men het maximum resultaat
bereiken voor de capaciteit van het baanvak, dan moet
de aankondiging van het roode sein, het gele licht op den
1000 m afstand blijven. Er zit dan niets anders op, dan de
1000 m onder te verdeelen in tweeën (four-aspect signals),
in drieën (five-aspect), enz. De treinafstand wordt dan met
50O, 666 213,75O,8OO m énz. verminderd. Uit deze cijfers
blijkt wel reeds, dat alleen de eerste onderverdeeling in
tweeën, seinpaalafstand 50O m, belangrijk effect sorteert.
In een reeks beelden in Fig. 12 is_aangegeven, hoeindit
geval de seinbeelden veranderen met het rijden van een
trein. De conclusie daaruit is en dat is de eenvoudiger
weg, dien ik beoogde, dat men ook hierbij feitelijkmeteen
8-voudig seinbeeld kan volstaan, omdat het vierde beeld
zou kunnen worden gevonden in het gedoofd zijn van het
sein: men heeft n.1., evenmin als in het stelsel met drie-
voudige beelden, in feite een sein noodig tusschen het
lleel,en }l.et rood. Deze gedachtengang voert dus wel tot
'een veel eenvoudiger resultaat: de situatie over den rem-
weg, indien rood lichl. wordt aangekondigd, kan bij alle
stelsels ten slotte dezelfde zijn, onafhankelijk of men met
.3-, 4-, 5-, enz.-voudige seinbeelden werkt. De winst in
treinopvolging ontstaat alleen uit het brengen van het
laatste groene lic}rL zooveel dichter bij het gele: tret gele
licht wordt dus zooveel eetdet groen, n,l. wanneer het
gedoofd,e (event. het eerste gedoofde) sein langs den remweg
geel wordt, omdat }:leL roode se,in werd gedoofd doordat het

. volgende sein, in de treinrichting gerekend, rood werd.
Het is dus niet noodig, dat het sein (of de seinen), die

langs den remweg gepasseerd worden, ingeval het sein aan
het eind van den remweg rood is, een positief sein toonen:
een :indere vraag is of, indien deze seinen er eenrnaal zijn,
ze ook niet dienstbaar gemaakt kunnen worden in dat geval.

En dat kunnen ze zeker: om te beginnen is het al niet
fraai, een in normale omstandigheden gedoofd sein te
passeeren. Is het sein gedoofd of gestoord? Omdat men
juist een geel seirr gepasseerd is, kan men weliswaar een
gedoofd sein verwachten, althans op een baanvak met
4-voudige seinbeelden; echter kunnen misverstanden uit
het negatieve sein ontstaan, zooals blijkens de ervaring
te allen tijde uit niet-Ttositíet:e seinbeelden geschiedt.

Men moet zich hierbij steeds realiseeren, dat de ongunstig-
ste weersomstandigheden moeten worden verondersteld,
dus bijv. zware mist,

In de tweede plaats wordt dit negatieve sein getoond in
de omstandigheden, waarin van de beveiliging het hoogste
wordt gevraagd: het voorkomen van gevaar.

Het is dus zeker aan te bevelen, van de aanwezigheid
van de seinen gebruik te maken om de waarschuwing nog
.eens te herhalen.

Doch op welke wijze? Men is geneigd te zeggen: herhaal
de waarschuwing met het gele licht. Technisch en economisch
is deze oplossing verleidelijk, omdat daarmede zonder eenige
kosten of complicatie de zaak klaar is, want dit beeld is
er al en het sein is weer tot het eenvoudige drie-voudig
beeld teruggebracht. Echter beteekenen de beide waar-
schuwingen niet hetzelfde. De eerste geeft aan: ,,op rem-
wegafstand wordt rood licht getoondo'. fn analogie met al
onze andere seinbeelden is geel licht daarvoor het aan-
gewezen seinbeeld.

De tweede waarschuwing echter geeft aan: ,,op halven
remwegàfstand wordt rood lictrt gegeven", Zou men dus
hier eveneens geel lictr't geven, dan zijn er omstandigheden
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d.eirkbaar, d.at door misverstand vermeend. wá"dt, nog
den geheelen remwegafstand vóór zichte hebben; een ge-
doofd sein ware dan misschien nog te verkiezen. Er is
daarom een buitenlandsche oplossing, die met twee
gele lichten en één geel licht werkt, echter niet de twee
gele lichten voor de tweede waarschuwing, doch voor de
eerste, Daar is een zeer goede reden voor en wel bij
het gestoord zijn van één dertwee geleliclrten treedthet
gevaarlijkste sein op (,,halve remweg"). Echter staat
daar tegenover het groote bezwaar, hetwelk ik hierboven
reeds noemde tegen één geellicht als tweede waarschuwings-
sein, zoolang op andere baanvakken en in andere beveili-
gingen nog één geellicht gebruikt wordt als sein met ,, de
heele remweg" vóór zich. Geeft men zich nu rekenschap
van het feit, dat wij het hier hebben over een seinbeeld,
dat bij groote uitzondering op enkele baanvakken noodig
zal zijn, terwijl het enkele gele lictlL overal gebruikt wordt,
dan lijkt het practischer, voor die enkele gevallen een spe-
ciaal sein te geven, bijv. het reeds genoemde ,,lunar-white,,
of een andere geschikte kleur, bijv. pzrper ( electish purpte).
Dit zou door'proefneming kunnen worden uitgemaakt.
De uitvoering.zou moeten zijn met een afzonderlijk.een-
voudig lichtsein met slechts één seintreeld zonder magneet
met bril. Bij het doovcn van het rood van het d.rie-stánd,s-
sein wordt deze extra-lamp ontstoken.

In deze richting zou, wanneer de trehoefte zichzou gaan
voordoen aan blokseinpalen op afstanden van zeg 500..-
750 m, wellicht een belangrijk eenvoudiger oplossing kunnen
worden gevonden dan door toepassing der twee- en drie-
hoogten-seinbeelden als baanvak-seinen ?) (Fig. fB).

Epentueele o vei gangsntoeilij kheden.
In de drie-hoogten seinbeelden zouden misschien de

beelden d en/ een moeilijkheid kunnen vormen in verband
met ons bestaande seinbeeld met twee groenêlichtenboven
elkander met de beteekenis: ,,d.ooriijden". Met àpzet
heb ik deze moeilijkheid bij de theoretischg behandeling
weggedacht om den zuiver principieelen opbouw der sein-
beelden, volgende uit de 5 grondstellingen, niet te vertroe-
belen. Maar ten slotte zou die moeilijkheid mo'eten wor-
den opgelost.

IIet bezwaar zou ontstaan, wanneer in beeld d de onder-
ste en in beeld / de bovenste lamp door storing gedoofd is.
Speciale voorzieningen tegen storing van één lamp kunnen
worden genomen. Echter zou men deze beelden misschien
ook zonder gedoofde lamp te weinig onderscheiden kunnen
achten van het bestaande doorrijdbeeld. Dan zou voor-
loopig het bovenste groen in beide seinbeelden (en dan
ook wegens uniformiteit in e) vervangen kunnen worden
door geel, totdat een tijd is aangebroken, waarin het
bestaande doonijdsein (twee groene lichten boven elkaar)
is uitgestorven en vergeten. Want hoewel deze oplossing
opk voor goed aanvaardbaar zort zijn (het is iqteressant
in dit verband de Amerikaansche seinen te vergelijken,
die dan gelijk aan de hier behandelde zijn met uitzondering
van het rood irl.,,veilige" seinbeelden) (Fig. f5), de sein-
beelden rrret groen licht behooren (zie Fig. 14) principieet
en logisch beter in het systeem, opgezet volgens de grond-
stellingen.

Grondstelling 2 is opzettelijk zoodanig geredigeerd,
dat deze (eventueel tijdelijke) oplossing ook daarin past,
want deze stelling zou principieeler zijn, indien daarin
geel i\ een samengesteld seinbeeld. werd verboden gelijk-
tijdig met groen, zoodat: ,,op geel altijd, rood moet volgen."

Laat men deze stelling geheel los, wêt natuurlijk zeet
goed mogelijk is, dan kan men in de richting van deze
oplossing nog verder gaan en een interessanten variant op de
seinbeelden d, e err / in drie hoogten in discussie brengen,
waarin groen gelteel door geel is vervangen, van de ge-
dachte uitgaand: elke snelheidsvermindering moet door
geel worde\:.aangeduid, zie Fig. 14.

?) \Vij hebben reeds enkele. baanvakken, waarvoor clit
vraagstuk acuut is, n.l, Utrecht-Blauwkapel en den llaag
H.S.NI.-Laan v. N.O.I., vooral bij vergrooting van den
grootsten minimum Íemweg tot 10OO m.
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In dezen gedachtengang doorgaande zijn ook,,multiple-
aspect signals" samen te stellen als in Fig. 16 aangegeven
met als eerste waarschuwingssein meer dan één geel licht
ea zoo vervolgens. Beeldverminking door het door storing
gedoofd zijn van een lamp is hierbij niet gevaarlijk, omdat
men dan in èen meer restrictief beeld terecht komt. De
voornaamste bezwaren tegeh dit stelsel voor multiple
aspeet signals zijn:
te. d.e overgangstijd, waarin men overal ll;et geel met

een andete beteekenis aantreft dan in de nieuwe
seinbeelden;

2e. het in verband daarmede bezwaarliJk kunnen toepassen
van het zoo.eenvoudige, over een groot deel van de
wereld als normaal séin aanvaaÍde, driestandssein.

Aut oflatis che tt einbehe er s chín g.
'Wanneer men het over de toekomst van het Seinw-ezen

heeft, mag als onderwerp van bespreking de ,,automatic
traincontróI", door mij in een stukje over dit onderwerp in
,,Spóor- eq Tramwegen",,autom&tische treinbeheersching"
genoemd, zeker niet buiten beschouwing blijven, Zooals
bekend is, verstaat men hieronder het automatisch tot
stilstand brengen van den trein, wanneer de bestuurder
het bevel tot stoppen, gegeven door de seinen, niet of te
laat opvolgt. Op velerlei wijzen is getracht dit vraagstuk
op te lossen, waarbij altijd op den voorgrond heeft gestaan
de waakzaamheid van den bestuurder niet uit te schakelen,
hem dus het middel in de hand te geven, de automatische '

inrichting buiten werking te stellen door zelf actief in te
grijpen. Een registreerinrichting voor het in werking
komen van de automatische reminrichting hoort daarbij'' Principieel kan men de systemen onderseheiden in
mechanische, electro-mechanische, optische, acoustische
en inductieve systemen.

Alleen onder. de talrijke inductieve oplossingen zijn er
enkele die pripcipieel juist zijn. Om duidelijk te maken, wat
ik daarmede bedoel, kom ik weer op het oude chapiter
van dgn ,,ruststroom". De definitie daarvan zou algemeen
kunnên luiden: ,,het stroomlnos zijn z:an de bezseil'igingsin-
richting (bijo. aan een relais) behoort met den ,,onaeiligen"
toestand ooercen te komzn".

Nu zijn er wel systemen bij, die gedeeltelijk, sommige
zelfs voor een groot deel, aan dit desideratum beantwoorden.
Er zijn er echter slechts enkele, die aandezeneisch op de-
zelfde volledige wijze voldoen als ons automatisch blokstel-
sel en onze automatische overweg-beveiliging en die daarom
voor ons van belang zijn.

En dat zijn drie Amerikaansche en een Duitsch systeem,
welk laatste door de V.E.S. (S.u.H. Berlijn) naar één dier
Amerikaansche is ontwikkeld.

Met deze drie systemen bereikt men uit den aard der
zaak ook meer. IIet ruststroom-principe sluit als het ware
in zich een voortdurende contróle en die wordt omgezet
in een voortd.urende snelheids-contróle en -beheersching.

Met de eenvoudiger, minder principieele systemen werd
in den aanvang slechts bereikt het automatisch tot stilstand
komen bij het voorbijrijden van een onveiligen seinpaal,
hetgeeu- bij remwegen van l00O m en meer veel te laat is.
Daarom zocht men het beginpunt bij den voorseinpaal in
waarschuwingsstand. Dit is juist, rnaar nu beginnen de
moeilijkheden. Wat moet men doen bij den voorseinpaal:
ten iallen tijde automatisch remmen? Dan komen de
meeste treinen veel te vroeg tot stilstand, Op alle mogelijke
wijzen heeft men getracht deze moeilijkheid op te lossen:
door bijv. de automatische remming pas na een zekeren tijd
voorbij den voorseinpaal te doen intreden, echter hoeveel
en dat bij de verschillende snelheden der treinen?

Een andere poging rilas om bij een bepaalde lage snelheid
de rem weer te lossen.

Een belangrijke verbetering bracht de invoering van een
snelheidscontióle op 3 tusschengelegen punten van voor-
seinpaal tot hoofdseinpaal (intermittent).

En ten slotte de beslissende stap tot de permanente
snelheidscontróle van voorseinpaal tót hoofdseinpaal, in-
dien de voorseinpaal waarschuwt, dat de hoofdseinpaal

,,onveilig" toont (ook indien de voorseinpaal dooi plotseling
optredend gevaar na hBt reeds voorbijgereden zijn nog in
dien sland. zou komen).

Deze systemen worden, omdat er toch een voortdurend
automatisch verband tusschen toestand op'de baan en
den trein is; ook wel aangevuld met de ,,ca,b-signal.s", d,,z:
de kleine herhalingslichten op de loc. of in de cabine van
de seinpalen langs de baan.

fn het kort beschreven werken deze 3 systemen als volgt:
!. Het ,,two-sgteed" systeenx. Men maakt gebruik van

de reeds voor automatisch blokstelsel aanwezige stroom-
loopen door de spoorstaven. Het hierdoor rond de spoor-
staven opgewekte magnetische veld induceert stroomen in de
ontvangstspoelen op de locomotief, vóór de voorste loop-
wielen aangebracht, welke stroomen worden versterkt. De
versterkte stroomen bed.ienen een loc. relais. Bij binnenrij-
den van het gedeelte tusschen voor- en hoofdseinpaalvalL
dit relais af bij onveiligen stand van den hoofdseinpaal..

In combinatie met een snelheidscontróle-mechanisme
wordt van nu af de temming automatiseh beheerscht. Bii
dit systeem wordt continu de max. snelheid gecontroleerd-
en bij toegestaan rijden met beperkte snelheid in een bezet
blok (,,permissive signals") de ,,restricted speed".

2. Een soortgelijk .stelsel van een concurrent.
Behalve de spoorstroomloopen voor het automatisch

blokstelsel, wordt ook nog parallel door beide spoorstaven
een ,,bewakings"-stroom gevoerd. Er zijn hier 2 stel ont-
vangstspoelen, één stel voor de normale spoorstroomloopen
(bezet spoor), het andere voor den permanenten bewakings-
stroom tusschen voorseinpaal en hoofdseinpaal.

Overigens is dit stelsel gelijk aan het vorige.
IIet genoemde V.E.S.-systeem is ongeveer gelijk aan dit.
3. ,,Code"-systeem. (Dit is door hetzelfde conc€rn ont*

wikkeld als l).
De normàló spoorstroomloopen voor het automatisch.

blokstelsel worden hierbij, afhankelijk van den blok-
bezettingstoestand voor zich uit, een aantal malen per
minuut onderbroken (code). Men kan zoo tot zelfs 5 ver-
schillende codes geven, dus tot 5-blok-afstanden de snelheid
van den trein automatisch regelen. Deze codes worden
weer door de ontvangstspoelen op de loc. opgevangen,
versterkt en gedemoduleerd om de vereischte werking toL
stand te brengen. Dit stelsel lijkt het meest universeel,
echter ook het kostbaarst.

En dit brengt rnij tot het spreken over de mogelijkheid
van invoering op de N.S. Zeker verwacht ik dit, met welk
systeem dan ook, want op dit gebied is misschien nog veel
tegemoet te zien. Voor het oogenblik lijkt mij het ,,two*
speed'l.stelsel het meest aannemelijke prineipieel juist en
het minst kostbaar. Echter stel ik mij voor, dat het nog wel
even zal duren, omdat er zooveel noodigers voorloopig te
doen valt. Ik denk daarbij aan een strijd op dit gebied in
Amerika rond de dertiger jaren, toen de Interstate Commer-
ce Commission voor een belangrijk aantal mijlen invoering
van automatische treinbeheersching binnen 5 jaren had
voorgeschreven met verschillende systemen. Daarna txad
een betrekkelijke stilstand in en toen kort vóór den oorlog
op een congres in Amerika dit onderwerp en de resultaten
besproken werden, sprak men in meerderheid zich uit
voor het eerst besteden van de beschikbare gelden aan
verbetering van de beveiliging zelf: automatisch blokstelsel,
stationsbeveiliging (bezet spoor), enz. omdat daarmede in
eerste instantie belangrijker resultaten in a:fname van de
ongelukkenstatistiek werden verwacht.

Eerst daarna achtte men verdere uitbreiding van de
,,automatic traincontrol" aan de orde.

Ik ben hiermede aan het eind gekomen van mijn uiteen-
zqtting van de toekomstplannen van het Seinwezen en van
mijn voorloopige studie over seinbeelden in lichtseinen.

Mogen de resultaten het Seinweàen en de N.S. weer op
de vroegere hoogte van betrouwbaarheid terugbrengen, zoo-
datzij voldoen.aan de zoovegl grooter en zwaarder eischen:
van iret moderne bed.rijf: góote frequentie en groote
snelheid.
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