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Uit de werkplaats
Pieter van der Ham, Gerard de Graaf

Zoals al is te lezen in het voorwoord, heeft de coronacrisis 
gezorgd voor twee maanden achterstand in de werkzaamhe
den. Maar ook nu we weer begonnen zijn, liggen er beperkin
gen. Een groot deel van onze medewerkers is boven de 70 en 
behoort tot de risicogroep en dat heeft consequenties voor de 
bezetting. Gelukkig is er ook goed nieuws te melden: de provin
cie ZuidHolland stelt geld ter beschikking voor het sluiten van 
de spoorlijn rond het meer.  
 

Stoomlocomotieven 
De wielen van stoomlocomotief 7 zijn onlangs op de in eigen 
beheer gemaakte nieuwe assen geperst. De komende maanden 
worden de wielstellen verder gereed gemaakt waarna ze in het 
frame worden gehangen en begonnen kan worden aan het drijf
werk.  
In de loop der jaren zijn de injecteurs van onze stoomlocomotie
ven langzaam maar zeker minder betrouwbaar geworden. Water 
trekken lukt, maar daarvoor is kunst en vliegwerk soms onont

beerlijk. Eigenlijk werken alleen de injec
teurs van onze Henschel onder alle 
omstandigheden nog uitmuntend. De 
injecteurs van de O&Klocs geven vooral 
bij warm weer veel problemen. Dit voor
jaar hebben we de injecteurs van loc 4 
laten reviseren in het Duitse Meiningen. 
Ze zijn inmiddels weer gemonteerd, maar 
we hebben ze nog niet kunnen testen.  
De werkzaamheden aan tramlocomotief 
607 en de nieuwe ketel voor stoomloc 6 
hebben een periode stil gelegen en zullen 
deze zomer weer worden opgepakt. 
 
Motorlocomotieven 
Diverse motorlocomotieven zijn in een 
vergevorderde fase van revisie en komen  
in de loop van dit jaar in dienst en kunnen 
dan waarschijnlijk direct een plek krijgen 
in de nieuwe motorlocomotievenloods. 
Een project dat nog wel de nodige tijd 
gaat vergen, is de revisie van onze loc 23 
(Diema 1717/1953). Ze maakt al sinds 
1985 deel uit van onze collectie en is 
altijd intensief gebruikt. Motor en ver
snellingsbak worden nu onder handen 
genomen. Het frame krijgt een grote 
schoonmaakbeurt en wordt daarna 
geverfd. De beide cardanassen zijn 
onlangs uitgenomen en worden gede
monteerd en schoongemaakt. De olie
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Ruben Fuit draait een van de wielstellen van loc 7 af. Het achterste wiel bevatte een scheur en heeft daarom 

een verstevigingsring gekregen. Foto: Gerard de Graaf.
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De drie wielstellen van loc 7. Het middelste stel heeft geen flenzen om een 

soepele loop door bochten mogelijk te maken. Foto: Pieter van der Ham.

Een van de in Meiningen gereviseerde injecteurs. Foto: Gerard de Graaf.

Het frame van motorloc 23 krijgt een opknapbeurt. Foto: Pieter van der Ham.

keerringen worden vervangen en de olie ververst. De cabine en 
motorkap zitten al weer strak in de lak. 
 
Rijtuigen en wagens 
Hoeveel GTMgoederenwagens zijn we aan het restaureren? 
Wie trouw Smalspoor leest, zou kunnen denken dat het er meer 
zijn, want diverse nummers passeerden de revue. In werkelijk
heid restaureren we nu één bak. Aanvankelijk dachten we van 
doen te hebben met de GSTM 15, een postbagagewagen van 
onbekende maker uit 1900, later vernummerd in GV 15. Nieuw 
onderzoek wees uit dat we te maken te hebben met de GSTM 8,  
een postbagagewagen van Werkspoor uit 1897. Die werd in 
1915 vernummerd in DP 8, maar verloor haar postafdeling in 
1933 en werd toen de GTM GV 8. Zo reed ze vele jaren in Oost
Gelderland. Omdat wij de wagen in haar laatste toestand terug
brengen, dus zonder postafdeling, noemden we haar in de laat
ste uitgave van Smalspoor de GV 802. Dat nummer had ze vol
gens Dijkers in 1953 gekregen. Sam de Lange wees ons er op dat 
dit nummer waarschijnlijk nooit is aangebracht. De vernumme
ring was vooral administratief in een periode waarin de directie 
van het bedrijf nogal rommelde met materieel. Om die reden zal 
de wagen bij ons voortaan als GTM GV 8 door het leven gaan. 
Het hele rijtuigpark heeft dit voorjaar een grote controle onder
gaan waarbij zaken als wielstellen, veren en oplegging uitvoerig 
zijn gecontroleerd en waar nodig hersteld. Een operatie waaraan 
veel uren zijn besteed.  
 
Gebouwen 
De zijgevels en kopgevels van de Tweede Motorlocomotieven 
loods zijn gereed. In de komende maanden wordt het dak aan
gebracht dat net als bij de eerste loods wordt gedekt met rode 
dakpannen. Inmiddels worden in eigen beheer alle deuren 
gemaakt en worden voorbereidingen getroffen voor het leggen 
van het spoor en de aanleg van alle installaties.  
Aan veel gebouwen wordt groot onderhoud gepleegd. Verreweg 
de grootste klus is een schilderbeurt van ons station. Qua verf
werk het meest complexe gebouw in het Buitenmuseum.  
Het Binnenmuseum is in de afgelopen periode coronaproof inge
richt. In de filmzaal is een nieuwe film te zien die is gemaakt 
door Wim Goddyn van RTV Katwijk. 
 
Spoorlijn 
De bestaande spoorlijn is gecontroleerd en wissels en overwe
gen krijgen onderhoud.  
Tot en met maart is nog grondwerk verricht op het zanddepot in 
verband met de aanleg van het ontbrekende deel van de lijn 
rond het meer. In de werkplaats worden 2600 hellingplaten van 

een extra gat voorzien en in de Weg en Werkenloods worden 
1300 dwarsliggers gezaagd en geboord. Op het remiseterrein 
wordt hard gewerkt aan het maken van aanpassingen aan de  
16 meter lange spoorbrug. Belangrijk nieuws is dat de provincie 
ZuidHolland geld ter beschikking stelt voor het maken van de 
landhoofden en het plaatsen van de brug. De bedoeling is dat de 
spoorbrug nog dit jaar wordt geplaatst. Wij hopen de spoorlijn 
volgend jaar in gebruik te kunnen nemen. 
 
Werken aan de toekomst 
Hoewel het nu een kwestie is van overleven, werken wij door 
aan projecten voor de toekomst. We hopen dit jaar nog te kun
nen beginnen met de eerste werkzaamheden voor een uitbrei
ding van het Buitenmuseum. Voor de mijngang is al een deel van 
de benodigde betonelementen toegezegd. Zodra er groen licht 
komt van de gemeente Katwijk, kunnen we starten met het 
grondwerk. 
Ook de plannen voor de herinrichting van de bestaande muse
umhal en de bouw van een tweede hal worden verder uitge
werkt. Wij werken hierbij nauw samen met de gemeente Katwijk 
en het naast ons gelegen restaurant Brasserie Buitenhuis. 
De gemeente Katwijk is inmiddels begonnen met een opwaarde
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ring van het parkeerterrein voor ons museum. Als eerste is een 
nieuw parkeerterrein met zo’n 100 parkeerplekken aangelegd 
langs de Ommedijkseweg. Direct na de zomervakantie pakt men 
het bestaande parkeerterrein aan, waarbij een fraai plein met 
groen ontstaat voor ons station. Het strand is vergroot en er 
komen betere voorzieningen voor het publiek. 
Wie langs de Ommedijkseweg rijdt, heeft ook zicht op ons nieu
we hek met daarop onze naam. Door de aanleg van de 
Rijnlandroute en de verschuiving van de Ommedijkseweg raak
ten wij een stukje terrein kwijt. Als compensatie is er door de 
projectorganisatie COMOL5, die verantwoordelijk is voor de aan
leg van de Rijnlandroute, nu gezorgd voor een fraai en stevig 
hekwerk. 
 
Ontwikkelingen in Indonesië 
Toen in december 2016 het bericht afkwam dat de Indonesische 
minister van BUMN (Staatsondernemingen) de langdurige bruik
leen toestond van twee stoomlocomotieven van Du Croo & 
Brauns, was onze euforie groot. We stelden ons voor het trans
port ergens in 2017 te doen, maar het liep anders. In het kielzog 
van de toenmalige Minister van OCW reisden we op uitnodiging 
van de Indonesische ambassade in 
februari 2017 af naar Indonesië in de ver
wachting de bruikleenverklaringen te 
kunnen ondertekenen. Ter plekke bleek 
dat de brief van de Indonesische Minister 
van BUMN weinig meer was dan een 
intentieverklaring. De rest moesten we 
zelf maar regelen met de beide groepen 
van suikerfabrieken in Semarang en in 
Surabaya en met de toezichthouder op 
het ministerie. De verhouding tussen het 
ministerie en de staatslandbouwonderne
mingen PTPN IX en X, waar we mee te 
maken hebben, is te vergelijken met die 
tussen de Nederlandse Staat en NS. De 
staat bezit de aandelen maar het bedrijf 
bepaalt zelf de bedrijfsvoering. Al moet 
daarna veel alsnog gefiatteerd worden 
door de toezichthouder op het Ministerie 
van BUMN.  
Nu moest dus alsnog met beide onderne
mingen onderhandeld worden of ze de 
locomotieven aan ons wilden uitlenen, 

De wanden van de Tweede Motorlocloods zijn geplaatst. Foto: Pieter van der Ham.

Het houtwerk van ons station krijgt een grote onderhoudsbeurt. Foto: Pieter van der Ham.

een proces dat veel tijd in beslag nam. Een van beide onderne
mingen wilde een absurd bedrag per jaar voor de bruikleen 
(waarmee het de facto huur werd) en de toezichthouder keurde 
de bruikleen van een loc af met het argument ‘jullie hebben de 
andere al’. Die hadden we helaas nog lang niet. Conservator 
Gerard de Graaf, die dit project trekt, vroeg daarop wat de reac
tie van de onderneming zou zijn als we de loc zouden kopen in 
plaats van bruikleen (wat we ook het liefst wilden) en het ant
woord daarop was positief. Ook de toezichthouder op het 
Ministerie van BUMN in Jakarta reageerde positief op het omzet
ten van bruikleen in koop.  
In oktober 2019 was er met beide groepen fabrieken consensus 
over de aankoopbedragen, maar allerlei interne administratieve 
procedures en de angst voor de schijn van corruptie, vertraag
den de verdere afwikkeling aan Indonesische zijde. In de 
Indonesische ambassadeur en zijn staf hebben we gelukkig trou
we bondgenoten. Onze trouwe steun en toeverlaat Widoyoko 
vond een oude Indonesische zakenrelatie, op hoog niveau werk
zaam bij de staatsondernemingen en met een prima netwerk, 
bereid zich voor onze zaak in te zetten en dat heeft als resultaat 
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dat op het moment van schrijven de verkoop aan ons van de 
Mallet door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd en nu 
bij de toezichthouder bij het Ministerie ligt. De finale beslissing 
zal worden genomen in de algemene aandeelhoudersvergade
ring van PTPN X.  
Ook de verkoop van de KlienLindnerlocomotief vordert, maar 
verloopt iets langzamer. Bij PTPN IX houd men vast aan strakke 
bureaucratische regels, die tijd en geduld kosten.  
Tot heden hebben de donateurs een bedrag van bijna € 6.500 
overgemaakt, enkele Vrienden van Du Croo & Brauns zegden 
bijna € 25.000 toe en er was een toezegging van Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Door de lange duur van het project moet deze 
intussen opnieuw aangevraagd worden. We hopen op een zelfde 
(of groter!) bedrag. Zodra we eindelijk de facturen hebben voor 
beide locs en de exportvergunning rond is kunnen we het trans
port nogmaals gaan begroten en weten we wat we nog tekort 
komen. Tot die tijd hopen we te mogen blijven rekenen op uw 
steun. 
Tot slot: wat gaat er nu precies komen? We hebben afspraken 

voor de koop van een KlienLindnerloc (Sumberhardjo loc 10, 
D&B 29/1924) en een Mallet (Merican loc 205, D&B 115/1927), 
een locomotieftender, een gesloten goederenwagen, een zeven
tal suikerrietlorries zodat we een ensemble kunnen vormen en 
tot slot een Simplex railfiets model JV. Die laatste lag verstopt in 
gras bij suikerfabriek Tasik Madu. Daarnaast reserveonderdelen 
van schrootlocs die aan onze locs ontbreken.  
De hoop dat we de locs in ons jubileumjaar kunnen vervoeren 
bestaat, maar intussen hangt ook veel af van de situatie rond het 
virus dat de wereld in zijn greep heeft. Zou het pas in 2021 zijn, 
dan zijn we ook tevreden. Onze organisatie heeft vele langlopen
de problemen uiteindelijk succesvol weten op te lossen, we zijn 
er vast van overtuigd dat ons dat hier ook lukt!  
Veel steun is in de voorbije jaren ontvangen van de zijde van de 
Indonesische ambassadeur in Nederland, zijne Excellentie I Gusti 
Agung Wesaka Puja. Zijn ambtstermijn begon in 2016 en is in 
juni geëindigd. Hij gaat genieten van een welverdiend pensioen. 
We zijn hem zeer dankbaar voor alle hulp en bijstand.  
Terima kasih banyak Pak Puja! 

Project repatriëring Du Croo & Brauns stoomlocomotieven 
 
De Republiek Indonesië heeft besloten twee Du Croo & Brauns 
stoomlocomotieven aan ons te verkopen. Het zijn een 90 pk 
sterke vierassige Klien-Lindner (29/1924) en een 80 pk sterke 
BB Mallet (115/1927). Een grote wens wordt hiermee vervuld! 
Veel dank zijn wij verschuldigd aan alle betrokkenen aan 
Indonesische zijde voor het in ons gestelde vertrouwen om dit 
gedeelde culturele erfgoed in ons museum te kunnen tonen! 
Jaren geleden is ons voor transport en rijvaardig herstel al een 
bijdrage toegezegd door het Prins Bernhard Cultuurfonds, 
maar er is meer geld nodig.  
Daarom doen wij een beroep op allen dit transport mogelijk te 
maken door een krachtige donatie op de bankrekening van 
ons Donateurfonds ING Bank: NL71 lNGB 0002 7459 76 onder 
vermelding van ‘stoomlocomotieven Indonesië’.

Du Croo & Brauns 115 uit 1927 in Doornroosjeslaap op 10 oktober 2014 bij de 

Suikerfabriek Merican, Kediri. Foto: Gerard de Graaf.

Vanaf de de A44 is nu duidelijk te zien wat zich achter dit hek bevindt. Foto: Pieter van der Ham.


