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Jongensdroom wordt werkelijkheid
INTERVIEW
MICHIEL DERMOIS
3 Storingsmonteur uit Beilen knapt historische trein
op

’’

Het was
een van
top tot
teen
vernield
hoopje
roest

Door Pauline den Hartog Jager
Amersfoort Oude treinen, heel
wat jongensharten gaan er sneller
van kloppen. Zo ook die van Michiel Dermois (18) uit Beilen. Jarenlang had hij een wens: een oude
trein voor het nageslacht bewaren
en opknappen. Die droom is uitgekomen. Michiel knapt met een
groep vrijwilligers een Plan Utreinstel op. Een tijdrovende hobby,
waar hij al ruim 1500 uur in heeft
gestoken.
Vanaf het perron op station
Amersfoort kun je de ’Rode Duivel’
zien staan, zoals de rode DE-IIItrein uit 1960 in de volksmond
wordt genoemd. De trots van Michiel, die als storingsmonteur bij
NedTrain werkt. Tussen de geelblauwe treinen is de trein een
vreemde eend in de bijt, maar volgens Michiel maakt dat hem juist
zo speciaal. "Ik werk elke dag met de
geel met blauwe treinen. Deze trein
is een stukje Nederlands erfgoed."
Drie jaar geleden. In de nacht van
21 op 22 februari 2009 sluipen jonge
vandalen het terrein van de HIJSM
in Haarlem op, waar een aantal historische treinen staat. Ze breken in
bij drie Plan U-treinstellen en bewerken ze met hamers en messen.
De jongens vernielen alle ruiten,

scheuren de banken stuk en maken
alles kapot wat ze maar kapot kunnen krijgen. De schade bedraagt
enkele honderdduizenden euro’s.
In die tijd loopt de dan 16-jarige
Michiel rond met het idee om een
oude trein op te knappen. Samen
met een mede-treinfan zou hij een
trein van de NS krijgen, maar dat
gaat niet door. Op een dag wordt hij
gebeld door HIJSM. "Jullie willen
graag een treinstel, wat dacht je
van deze?" Ze krijgen een van de
verwoeste treinstellen aangeboden.
"We schrokken toen we hem zagen," zegt Michiel. "Het was een van
top tot teen vernield hoopje roest.
Maar we zagen er een hoop in, dus
we namen hem." In augustus 2010
wordt de Stichting DE-III opgericht, met als doel de trein weer te
laten rijden.
De passie voor treinen zit er bij
Michiel al van jongs af aan in. "Mijn
opa was al een treinfan en hij wilde
graag een kleinzoon die ook gek
van treinen was." Lachend: "Dat is
iets te goed gelukt. Vroeger was ik
blij met een klein elektrisch treintje, nu met deze trein." Hij vindt het
jammer dat de jonge generatie
minder met treinen heeft. "Die
houdt meer van computerspelletjes. Maar wat is nou leuker. Auto’s
besturen op de computer of een
trein in het echt te rijden?"
Door de cabine van de machinist
lopen we langs de enorme draaiende motor van de trein. De ruimte
ruikt naar uitlaatgassen en voelt
aan als een sauna. Iets verderop in

de instapruimte van de trein hangen foto’s aan de wand. "Zo zag hij
er in 2009 uit", wijst Michiel op een
foto. De ramen zijn dichtgeplakt, de
trein is beschadigd en bespoten
met graffiti.
Michiel loopt door langs de oude
wc’s naar de tweede klas van de
trein. Het lijkt alsof de tijd vijftig
jaar terug is gedraaid. Boven de
roodleren banken hangen metalen
bagagerekken en in de tafels en
stoelleuningen zitten asbakjes. "Alle banken waren kapot en overal
lag glas", zegt Michiel. De nieuwe
banken, ramen en andere onderdelen hebben de vrijwilligers bij elkaar moeten schrapen. Dit
was niet mogelijk geweest zonder
sponsors en donateurs.
Sinds februari kan de trein weer

zelfstandig rijden. Bijzonder, want
alle elektrische voorzieningen in de
trein waren aangetast door vocht.
Michiel glimlacht. "Dat geeft zo’n
kick. Klinkt misschien raar, het
gaat immers maar om een trein die
een klein stukje rijdt. Maar het is
een jongensdroom die uitkomt. Je
bent er anderhalf jaar mee bezig
geweest. Ik heb ook twee keer overwogen om ermee te stoppen. Op
een gegeven moment liep het vast
en zag ik geen vooruitgang meer."
Over een half jaar moet de trein
voor het eerst na jaren stilstand aan
het publiek worden getoond. Maar
of Michiel ooit echt klaar is met de
trein? "Nooit. We verzinnen altijd
wel wat. Het blijft ons kindje, en zo
moeten we hem ook behandelen.
En hij moet blijven rijden."
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