J,vd.Riet:
xag$lig loen
In de zestiger jaren gin-

gen vel-e ourlene gebouwen
tegen de grond. Oin in

Ëerde te blijven
we

b.v.

noemen

ce Oude Jcngens-

school, het kaPelletje
aan het St. AntoniusPlein

en het stationsgebouw aan
de Eerdsebaan.
Niets wijst er op dat clit
(stations) pa.nd, sluimerend gelegen aan een welhaast sporadisch gebruikte spcorweg, destijds
zulk een belangnijte teten was in het spoorweg*
wezen. Maar toen was ook
het aantal goederenstations en haltePlaatsen
voor neizigers aarizienlijk gnoter dan tegenwoondig. Tot.aair het begin van de tweede weneld*

oonlog werd het station
van Eerde ook als zodanig gebnuikt,
Als goederenstation annex overslagplaats voor

houtambachtsl-ieden uit
het naburige Wílbosch,
de klompenirrakens, en voor
aanvoer van bocmstammen
voon de houtzagerij die
Eerde toen rijk was.
Daarnaast maakte de Plaatseli jke Boenenbond ri jkelijk gebnuik van het
goederenstatj on vooral
wat betneft cie aanvoer

van kolen, kalk, kunstmest en andere benodigd*
heden, Af en toe vond
zelfs aanvoer plaats van
kleine hoeveelheden koloniale v7auen, zoals dat
heette, voor de plaatse-

eendle boen

{rein tlnlspoordo
lijke

mrdrlenstand.
De stoomtreinen r.eden
echter nie-b al}een af en
aan om het goederenvenvoer te verz-orgen, er was
bovendien een echt pemon

snelt-reinen op het traject Boxtel-Gennep, maar
deze ttdedentrEerde niet

om de

aan"
De beheerster van dit
alles was de.thans nog
in leven zíjnde Mevr.

ten en neizigens rnee...
Later kwamen er meer

het bejaardencenlnum en
weet nog volop te vertell-en over haar tlspoortijdt'

reizigers te laten
ín- en uitstappen, want
alle treinen stopten in
Eer"de, en af en toe moes-

J"A.M. v.d"Riet*van Grootet (90). Zij woont in

>

/let statronnetje van Eetde..

"9ndat in Eetde behalve
de statio nswet kzaanheden
aak nog een bewaakte ovetweg ryasr /noest ik deze
ook bijhouden en deze
werd bediend net de hand.
Toen ik op 26 ianuati
1938 in Eerrte kwan laq er
een duhbele sPoorliin net
daarnaast nag een raccordenent naar de goedetenloods. Behalve de oP- en
ovetslag van goederen
rnoest ik de aveÍweg bewaken, de reizigers ten
dienste staan, telefoan
en kloksein bedienen,
vaar naat ljefsÊ 17 trei-

;{

nen per dag.
Maar ik was qeen nieuweling in het vakt want

kwanen van het Naard
Linbutgse Sevenun en daar
had ik 30 treinen Pet

wij

dag. In Eerde kreeg ik
bij het woanhuis een bura net Jakettent een
wachtkanet, toiletten en
daar deed ik 12 uten Pet
clag dienst. Mijn nan nam de
resterende 12 uten vaot
zijn rekeniQg. fn tegenstelling net miin SeYenumse wachtPast lagen
bi j hex stat-ron Eerde

nag J2 wjsseJs die be-
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EERDE

diend moesten worden,
uiteraard net de hand,
naat de gtate vootuitgang was weL dat er in
Eerde telefoon op het
staÈr.on was, 0p miin
wachtpast in Sevenun

had ik dit niet".
Toch vierde de romantiek in die clagen hoogtij. Zo kende het stati.on Eerde nog het kloksein. Ëen metershoge klok,
buiten ergens op het
spooruregemplacement, werd
vanuit Schijndel of Veghel- bediend als eu een
trein voor Eende in aarttocht was. Er" was dus
spr:ake van een dubbele

veiligheid n.1. de klok
en de telefoon. l.nJas een

trein Eerde gepasseerd
dan r'las het taak voor de
dienstdoende anÈtenaar,/
arnbtenares in Eerde dat
naar de volgende halte
per: telefoon en klok werd
doorgeseind dat er een
stoomtrein in aantocht
was,

rs Avonds werd ook een
petr:oleumlanp op een hoge standaard geplaatsto
die middels een ladcier
te beneiken vtas en elke
morgen moest deze larnp
ween wonden verwijdend,
er rnoest toch ínrners

ÏOE}I

nachtverlichting, en zeken bij een b€hraakte ovenweg 2rJT1..,..
Tot 1940 kwamen en
slechts bij hoge uitzon-

dering ts nachts treinen. Tijdens de oonlogsjaren lc^lam hierin een
radicale wijziging en
vooral rnet het venstrijken van die oorlogsjaren,
want toen werden de lijnen vooraf bij nacht in-

tensief geb'ruikt

Duits

militair

met

vervcer.

Dit bnacht met zich mee

dat de taak van wachter'
en wachteres er niet ongevaarlijker op wer:d,
want .rooral i.n 1943 en
1944 loerden Engelse

jagers op de r:ails.

"Angstige namenten

heb

ik wei gekend toen de ondergrondse beweging in
septenbet 1944 's nachts
een mi litaire goederentrein nabij Eerde Jiet
ontsporen, naat gelukkig
js het goed afgelapen.
fa de oarlog ging het
heel wat rustiger aant
goederentreinen nach per'
sanentteinen stopten in
Eerde, het was alleen nog
de bewaakte overweg bedienen. De dubbele lijn
was inmiddels ook vervan;

EERDE TOE}I
Een daot noq een enkel
stet en het petsanenvervoer op de lijn nam ook
snej af tot dit in 1950
geheel werd apgeheven.
Nog even heb ik de overweg bediend middels een
rode vJag, maar ook dat
duurde niet lang want de
ovetweg werd herschapen
in een onbewaakte""
Slopenshanden nu.akten
1969 een einde aan

in

deze ttSta
Waar

in

de

wegrf

vooral het l-an-

...

delijk kar:akten op een

Nieuwerdi

jk n

echt plattelandsstation-

netje hoogtij viende
moest plaats gemaakt worden voor het snelverkeen.
De T 10 (Ëerdsebaan) imnrers wer"d aangelegd en
de Nederlandse Spoonwegen besloten tot afbnaak
daar

in het verleden di-

vense ongevallen en botsingen met de tnein hadden
plaatsgevonden. Het pand
bemoeili jkte nameli jk het
uitzicht voor de twee
goederentneinen die pen
dag bijna stapvoets de
OVeI'[^leg

pasSeerden.
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