
 

Gezamenlijke verklaring van JH Anglade en partner / A. Ogier - Thalys / G. Pepy SNCF 

Brussel, 23 augustus 2015 - Jean-Hugues Anglade en partner hebben deze namiddag  Agnes Ogier, 

algemeen directrice van Thalys en Guillaume Pepy, president van SNCF, ontmoet. 

De getuigenis van Jean-Hugues Anglade en partner is onweerlegbaar en beschrijft met veel emotie wat 

ze meegemaakt hebben in rijtuig 11 van de Thalys, vlak naast het rijtuig waar de aanslag plaatsvond. 

Jean-Hugues Anglade, zijn partner en zijn twee kinderen hebben, samen met andere passagiers die in dit 

rijtuig zaten, dramatische momenten meegemaakt en zich “in de steek gelaten” gevoeld. Ze betreuren 

dat het cateringpersoneel dat zich in het rijtuig bevond en niet tot Thalys behoort, hen niet verwittigd 

heeft dat er geweerschoten in het andere rijtuig weerklonken en hen niet meenamen naar het uiteinde 

van de trein om hen veilig onder te brengen in het bagageruim waar ze beschermd zouden zijn. Agnes 

Ogier heeft Jean-Hugues Anglade en zijn partner bevestigd dat rekening gehouden zal worden met hun 

getuigenis bij het interne onderzoek dat door Thalys gevoerd wordt en dat de betrokken personen 

gehoord zullen worden om hun gedrag tijdens het drama te verklaren. 

Jean-Hugues Anglade en partner hebben erop gewezen dat hun getuigenis van zaterdag weerspiegelt 

wat ze in rijtuig 11 hebben meegemaakt en geen waardeoordeel is over het personeel van Thalys of de 

SNCF dat op die dag aanwezig was. 

Jean-Hugues Anglade en partner, Agnes Ogier en Guillaume Pepy hebben er nogmaals op gewezen dat 

de Franse controleur (Train Manager) en het andere personeelslid van Thalys (Train driver) die aanwezig 

waren in het rijtuig waar de aanslag plaatsvond, net als de 2 Amerikaanse reizigers en de Frans-Britse 

reiziger blijk hebben gegeven van heroïsch gedrag, dat alle dankbaarheid rechtvaardigt. Jean-Hugues 

Anglade heeft beslist hen persoonlijk op te bellen. 

Iedereen wenst nogmaals te onderstrepen dat het Thalys en SNCF personeel in Paris en Arras uitstekend 

werk heeft geleverd en zich erg beschikbaar heeft getoond. 

Er zullen over dit onderwerp geen verdere verklaringen meer worden afgelegd. 
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