
Uit de werkplaats
Kees Plug

Ons rijseizoen is inmiddels begonnen en na 10 rijdagen zijn 
er nu ruim 2500 bezoekers langs geweest. Dat is niet alleen 
ruim meer dan in de voorgaande twee jaren, maar zelfs meer 
dan in de pré-coronaperiode. Er is dan ook wel wat te zien. 
We krijgen veel complimenten 
over het totaal vernieuwde 
Binnenmuseum. Ook de 
spoorlijn rond het meer is 
gesloten. We zijn nu bezig om 
de baan goed te onderstoppen. 
En in de werkplaats vordert de 
restauratie van de stoomlocs 6 
en 607 gestaag.

Stoomlocomotieven
De voortgang aan stoomloc 
6 is voor iedereen duidelijk 
zichtbaar. Roel Koolen en 
Look van Wendel de Joode 
hebben de locomotief een 
prachtige frisgroene kleur 
gegeven. Roel heeft ook het 
originele biezenpatroon weer 
aangebracht naar ontwerp 
van Orenstein & Koppel. 
Tegelijkertijd worden de 
vlampijpen vastgerold in de 
ketel. Ook het werk aan onze 
tramloc 607 vordert gestaag. 
Hier wordt momenteel veel tijd 
besteed aan de revisie van de 
appendages.

Binnenmuseum
Razend enthousiast zijn onze bezoekers over het vernieuwde 
Binnenmuseum. Dat heeft dan ook een totale metamorfose 
ondergaan van een losse verzameling diorama’s en materieel 

Vanaf de tussenverdieping kijken we op een sfeervol dorpsplein. Foto: Kor Elzenga.

Roel Koolen brengt biezen aan op het machinistenhuis van stoomloc 6, 9 april 2022. Foto: Kor Elzenga.
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met summiere toelichting tot een thematisch ingericht museum 
waar de geschiedenis van het smalspoor en de rol die het door 
de tijd heeft gespeeld door beeldmateriaal en duidelijke teksten 
wordt toegelicht.
De oude, wat sfeerloze voorhal heeft plaatsgemaakt voor een 
knus binnenterrein van het complex van Hermannus Oving jr., 

fabrikant en verhuurder van smalspoormaterieel vanaf 1875. Op 
het binnenterrein staat een oude Jung motorlocomotief uit zijn 
verhuurpark. Door de geopende deuren loop je zo de werkplaats 
binnen waar vroeger de kipwagens werden geassembleerd. 
Vanuit zijn kantoor boven de werkplaats heet meneer Oving je 
van harte welkom.

Een blik in de werkplaats van Oving. Voor de deur een ZL114motorloc van Jung. Langs de wand diverse oude gereedschappen als een draaibank en een boorkolom. 
Foto: Kor Elzenga.

Langs de andere wand staan de stellingkasten met onderdelen voor onder andere kipwagens. 
Foto: Kor Elzenga.

Aleksander Grocz figureert als 
‘meneer Oving’. Foto: Pieter van der Ham.
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Op de bovenverdieping brengen foto’s de geschiedenis van het smalspoor in beeld.  Foto: Kor Elzenga.

Omdat nu alle diorama’s naar de tussenverdieping zijn verhuisd, 
is er op de begane grond veel ruimte vrij gekomen waar we 
ons materieel kunnen opstellen. Het tramstel van de Gelderse 
Tramwegen heeft daar een centrale plaats gekregen. Je ziet het 
al staan als je het museum binnenloopt. Op die centrale plek, 
een idee van Rob Bosman van Noorderlicht Architekten die 
verantwoordelijk was voor het inrichtingsplan, komt het stel 

Achter in de 
werkplaats 
leidt een trap 
(er is overigens 
ook een lift) 
naar de tussen
verdieping. 
Daar hebben 
de meeste 
diorama’s 
die vroeger 
beneden 
stonden 
een plaats 
gekregen. 
Langs de 
wanden 
illustreren 
foto’s met 
toelichting de 
geschiedenis 
van het 
smalspoor. 
Enkele 
bijzondere 
wagens uit 
onze collectie 
en monitoren met bewegende beelden versterken de beleving. 
Niet onvermeld mag blijven dat René van der Donk ons op een 
grandioze wijze heeft ondersteund door hiervoor de materialen 
beschikbaar te stellen. Wim Goddijn heeft ons fantastisch 
geholpen met het maken van de filmpjes die op de diverse 
monitoren vertoond worden. Jora Vision heeft ons geweldig 
ondersteund met de inrichting van de expositie.

Even verderop staat een HaWetuinderslorrie als illustratie van het gebruik van smalspoor in de tuinbouw. Foto: Kor Elzenga.
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De nieuwe kindercorner, ook de oude was al een hit, is in ruimte en mogelijkheden sterk uitgebreid. Foto: Bert Hensen.

veel beter tot haar recht dan op de oorspronkelijke plek langs de 
noordwand van de museumhal.
Links daarvan, langs de wand, de koffiecorner in de vorm van 
een oude marktkraam. Meteen daarachter de kindercorner. We 
hebben er alles aan gedaan om deze kindercorner tot een sterke 
troef van ons museum te maken. De kleurige modulebakken 
voor de houten treinen zien er strak uit. De LGBbaan, ook in 
het oude museum al een hit, staat nu op kinder(tafel)hoogte, is 
dubbelsporig gemaakt, en ziet er nu ook kleurig en aantrekkelijk 
uit. Voor meer speelplezier zijn er huizen en diverse accessoires 
beschikbaar. Langs het plafond van de kindercorner loopt de 
LGBspoorlijn die vroeger in de voorhal al een succes was. Het 
geheel wordt afgemaakt door een fraaie achterwand ontwikkeld 
door Jora Vision en geproduceerd door Forma Zeefdruk. Ouders 
en grootouders kunnen de spelende kinderen vanaf het nieuwe 
dorpsplein gadeslaan. Ook het dorpsplein is onherkenbaar 
veranderd. De oude trottoirtegels zijn vervangen door een 
meer authentieke klinkerbestrating. Een monsterklus, voor 

het hele plein waren zo’n 
12.000 klinkers nodig die 
met kruiwagens naar binnen 
zijn gekruid en handmatig 
gelegd. Een paar oude 
straatlantaarns en de al eerder 
gerestaureerde GTW-bakfiets 
maken het plaatje compleet.
Achter de kindercorner 
hebben we een educatiehoek 
ingericht. Hier zijn door Forma 
Zeefdruk op de wanden 
diverse bouwtekeningen en 
blauwdrukken aangebracht 
die Gerard de Graaf heeft 
geselecteerd.  
In dit deel komen in een 
vitrine onderdelen van 
locomotieven en modellen 
van stoommachines te 
staan. Aan een grote tafel 
kunnen workshops worden 
gegeven of kunnen kinderen 
interactieve spelletjes doen 
via een computer. Ook de 
oude opengewerkte ketel van 
stoomloc 6 heeft hier een plek 
gekregen.

Vanuit de educatiehoek loop je zo de filmzaal binnen. Hier vallen 
de mooie paarse bioscoopstoelen op die we hebben gekregen 
van de Stadsgehoorzaal uit Leiden.

Op de sporen 1 en 2 in de museumhal staan nu complete 
treinen die de ruime toepassing van het smalspoor in beeld 
brengen. Naast onze Maffei-stoomlocomotief met een paar 
kipwagens, heeft ook de Waddenexpres van Rijkswaterstaat 
hier een mooie plaats gekregen. De wagens werden vroeger 
gebruikt om het materiaal aan te voeren dat nodig was voor de 
landaanwinning langs de Friese Waddenkust bij Ferwerd. Verder 
staat hier nog een trein van de Purit, het laatste Nederlandse 
bedrijf dat smalspoor gebruikte in de veenwinning en een trein 
van Steenfabriek De Vlijt uit Winterswijk. De Vlijt was de laatste 
Nederlandse steenfabriek die smalspoor gebruikte voor de 
kleiaanvoer. Op 5 december 2000 stopte men daar definitief 
mee. Daarmee is deze locomotief de laatste in Nederland die bij 
een steenfabriek in actieve dienst was.

In de educatiehoek is er ruimte voor het geven van workshops of het spelen van 
interactieve computergames. Foto: Kor Elzenga.

Ook de opengewerkte stoomketel heeft hier een plek gekregen. Foto: Kor Elzenga.
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De bouw en inrichting van de 
museumhal is mede mogelijk 
gemaakt door een financiële 
ondersteuning van Fonds 1818 
(€ 98.000) en de Stichting ZaBaWas 
(€ 10.000). Hoewel dat lang niet 
het door ons begrote bedrag 
was, hebben we een jaar geleden 
toch besloten om te starten in 
het vertrouwen dat ook andere 
benaderde fondsen met een bijdrage 
over de brug zouden komen. Dat 
bleek echter niet het geval. Het 
financiële gat is deels opgevangen 
door het ontwerp waar mogelijk 
te vereenvoudigen, maar vooral 
door manifeste en belangeloze 
ondersteuning door onze sponsors 
(ze zijn hierboven al genoemd). 
Iedereen hartelijk dank daarvoor!

Spoorlijn
In Smalspoor 133 viel te lezen dat we met de aanleg van 
de spoorlijn gevorderd waren tot de brug en dat aan 
de andere kant het aansluitende wissel was ingebracht. 
De afgelopen maanden is er veel werk gaan zitten in 
het tussenliggende tracé. Omdat de grond over een 
deel van het tracé nogal drassig is, hebben we eerst 
een drainageleiding aangebracht. Vervolgens is het 
zandlichaam aangelegd. Daarbij hielp het niet dat onze 
kraan door pech een aantal weken niet kon worden 
ingezet. Gelukkig hebben we de kraan zelf kunnen 
herstellen, waarna het laatste deel van het zandlichaam 
kon worden aangebracht. Om de achterstand in te lopen, 
hebben we hulp gehad van onze sponsor de firma Van 
der Holst & Zoon die ons een extra kraan en trekker met 
bakwagen ter beschikking stelde.

Op zaterdag 19 maart is het bed van steenslag gestort en 
verdicht vanaf het aansluitwissel bij de Voorschoterweg tot 
circa 25 meter voor de brug. In de weken daarop zijn de 
dwarsliggers uitgelegd en zijn de spoorstaven bevestigd. In 
mei is het spoor onderstopt en afgewerkt met ballast. Het 
streven is om in juli met passagierstreinen rond te kunnen. 
Daarvoor zal nog een serie van proef- en instructieritten 
voor het treinpersoneel plaatsvinden.

Nieuwe aanwinsten
Van onze donateur Herman Helling kregen wij twee door 
hem gebouwde modelbouwsets. Het zijn een tuinderstrein 
en een turftrein. Het zijn fraai gebouwde modellen die een 
plaats krijgen in ons vernieuwde Binnenmuseum. Herman 
Helling bouwde eerder een diorama met een zandtrein 
van de Amsterdamse Ballast Maatschappij dat inmiddels 
een mooie plaats heeft gekregen op de tussenverdieping 
van de museumhal.

Aan de noordkant van de museumhal is het industriële smalspoormaterieel opgesteld. 
Op de voorgrond stoomloc 9  
(LinkeHofmann 2174/1920). 
Op het linker spoor de ‘Waddenexpres’ 
en de kipwagentrein van  
Steenfabriek De Vlijt.
Foto: Kor Elzenga.

Johan Ouwehand aan het werk bij het sluiten van de lus rondom het meer. Foto: Kees Verhoef

S M A L S P O O R  1 3 4  2 0 2 2 – 2 7



Loc 9 van Suikerfabriek Sumberhardjo in actie op 26 mei 2015. Foto: Petr Patočka.

In april 2022 was ik na 2,5 jaar afwezigheid weer in Indonesië 
voor het repatriëringsproject van de beide Du Croo & Brauns 
stoomlocomotieven. Tijdens COVID-19 waren onze belangen 
daar uitstekend behartigd door drs. Eddy Setio Hardono, die 
daarvoor een dikke pluim verdient. Hoe is het gelopen?

Twee andere locs
Omdat de afwikkeling van de bruikleen nogal wat tijd in beslag 
nam en, redelijk onhandig voor ons, mensen voortdurend van 
positie wisselden, kwamen de stoomlocomotieven 10 van 
Suikerfabriek Sumberhardjo en 205 van Suikerfabriek Merican 
in het gedrang. Beide kregen een andere bestemming. De 
laatste werd naar Suikerfabriek Kedawung overgebracht, die 
nu een museum wordt. We hadden in het verleden al gekeken 
naar een ‘plan B’, en konden toen we daar door de nieuwe 
CEO van staatslandbouwbedrijf Perkebunan, de heer drs. 
Doni Gandamihardja, toe uitgenodigd werden meteen twee 
gelijkwaardige machines voorstellen. 

Locomotief 9 van de Suikerfabriek Sumberhardjo

Fabrikant: Du Croo & Brauns, Weesp

Fabrieksnummer: 81

Bouwjaar: 1925

Type: Dn2t, Klien-Lindner

Vermogen: 90 pk

Spoorwijdte: 700 mm

Lengte over buffers: 5700 mm

Grootste breedte: 2320 mm

Maximale hoogte: 3175 mm

Gewicht dienstvaardig: 17.300 kg

Maximum snelheid: 30 km/u

Onze keuze viel nu op loc 9 met losse tender van Suikerfabriek 
Sumberhardjo en loc 214 van Suikerfabriek Pesantren Baru.

Gesloten goederenwagen voor het vervoer van suiker van Suikerfabriek Merican. 
Foto: Gerard de Graaf.

De Simplexrailfiets model JV van suikerfabriek Tasik Madu (750 mm) vormt een 
mooie aanvulling op onze Simplexcollectie. Foto: Gerard de Graaf.

Nieuws uit Indonesië!
Gerard de Graaf
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Stoomloc 214 van Suikerfabriek Pesantren onder stoom op 18 september 1997. Foto: Gerard de Graaf.

Locomotief 214 van de Suikerfabriek Pesantren

Fabrikant: Du Croo & Brauns, Weesp

Fabrieksnummer: 159

Bouwjaar: 1928

Type: BB Mallet

Vermogen: 80 pk

Spoorwijdte: 700 mm

Lengte over buffers: 6700 mm

Grootste breedte: 2300 mm

Maximale hoogte: 3120 mm

Gewicht dienstvaardig: 18.500 kg

Maximum snelheid: 25 km/h

Een stapel niet meer gebruikte suikerrietlorries. Foto: Gerard de Graaf.

aan de Handels Vereeniging Amsterdam ten behoeve van haar 
Suikerfabriek Koenir. Tevens komen er een vijftal suikerrietlorries, 
een gesloten wagon voor vervoer van suiker en een Simplex
railfiets model JV naar ons.

Afspraken
Met de CEO van de holding van Perkebunan, drs. Doni 
Gandamihardja, hadden constructieve gesprekken plaats 
in Jakarta op 14 en 25 april jl. Het resultaat is dat genoemd 
materieel op basis van langdurige (en verlengbare) 
bruikleenbasis naar ons komt. Als alles goed gaat komen de 
bruikleendocumenten medio mei binnen. Afgesproken is tevens 
dat we het materieel in oktober transporteren naar Nederland. 
We zijn Pak Doni Gandamihardja uitzonderlijk dankbaar dat 
we nu spijkers met koppen konden slaan. Dank is tevens 
verschuldigd aan Zijne Excellentie Mayerfas, ambassadeur van 
de Republiek Indonesia en de transportattache drs. Mokhammad 
Khusnu. En niet te vergeten onze trouwe steun en toeverlaat 
ir. Widoyoko in Amsterdam!

Du Croo & Brauns Genootschap
We zijn enorm blij met de door donateurs en sponsors al 
geleverde financiële steun. Dat was ook nodig, want in het 
voortraject zijn al de nodige kosten gemaakt. We weten nu 
waar we aan toe zijn. Het transport naar Nederland gaat met de 
kennis van nu € 60.000 kosten. Ambitieus als we zijn willen we 
voor de Mallet zo snel als mogelijk een nieuwe ketel bestellen, 
waarmee € 70.000 gemoeid is. Totaal gaat het dus om de som 
van € 130.000. We hopen op uw steun te mogen rekenen!

Voor wat hoort wat! Bij een bedrag vanaf € 250 bent u aanwezig 
bij de feestelijke aankomst van de locomotieven en wordt u 
jaarlijks genodigd voor een Du Croo & Brauns bijeenkomst. Bij 
een bedrag van € 500 resp. € 1000 mag u een halve resp. een 
hele dag zelf, onder begeleiding, met een dan beschikbare 
stoomlocomotief rijden. Bij een bedrag van € 2500 herhaalt zich 
dat en rijdt u in de toekomst ook een dag met een Du Croo & 
Brauns stoomlocomotief in ons museum.

Uw bijdragen ontvangen we graag op NL 71 INGB 0002 7459 76  
o.v.v. Du Croo & Brauns. Vermeld s.v.p. ook uw mailadres en 
adresgegevens, zodat we u t.z.t. kunnen uitnodigen.

Loc 9 is een KlienLindner, door Du Croo & Brauns onder 
fabrieksnummer 81 in 1925 nieuw geleverd aan Suikerfabriek 
Klampok. Wanneer de locomotief naar Sumberhardjo verhuisde, 
weten we niet; het ketelboek is onvindbaar. Loc 214 is een 
BB-Mallet, in 1928 met fabrieksnummer 159 nieuw geleverd 
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