
 
   

  

 

   
  

  

14 september 2017 

Lezingen over Indonesië in 

Spoorwegmuseum  

In het kader van de expositie 'Sporen van Smaragd' over de spoorwegen in het 

vooroorlogse Nederlands-Indië organiseert het Spoorwegmuseum een aantal 

lezingen. Op 19 september geeft journalist en historicus Henk Hovinga een lezing 

over de dramatische aanleg van de Pakan Baroe-spoorweg tijdens de Japanse 

bezetting op Sumatra. Restaurator Ruben Spelbos vertelt op dezelfde dag uitgebreid 

over de restauratie van het oudste rijtuigmodel uit de collectie van het museum. Op 10 

oktober zal acteur en fotograaf Thom Hoffman ingaan op de geschiedenis van 

Nederlands Indië in relatie tot de ontwikkeling van de spoorwegen in de 19e eeuw. 

  

 

Dinsdag 19 september 11.00 uur 

  

 



Lezing Henk Hovinga over de Pakan Baroe-spoorweg. 

De aanleg van de 220 kilometer lange Pakan Baroe-spoorweg is lang een bijna 

vergeten oorlogsdrama geweest. Tijdens deze spoorwegbouw door een groene hel 

van tropisch moerasoerwoud op Sumatra bezweken bijna 2.500 geallieerde 

krijgsgevangenen, meest Nederlanders, aan uitputting, mishandeling, tropische 

ziekten en honger. Of verdronken zij tijdens de torpedering van twee 

transportschepen, afgeladen met dwangarbeiders. Nog veel groter was het dodental 

bij de geronselde Javaanse dwangarbeiders. Alleen al bij de torpedering van de Junyo 

Maru verdronken al ongeveer 4.000 van deze Javaanse werkslaven.  

Het was de Indonesiëspecialist Hovinga die in 1976 een eerste nog bescheiden 

boekje publiceerde op basis van getuigenissen van overlevenden. Inmiddels is de 

vijfde druk van 'Op Dood Spoor' het, ook in Engelse vertaling verschenen, 

standaardwerk van 320 pagina's en bijna 200 illustraties. 

 

Dinsdag 19 september, 14.00 uur 

Presentatie restaurator Ruben Spelbos 

Ruben Spelbos nam de restauratie van het Indisch rijtuig, één van de pronkstukken 

van de tentoonstelling ‘Sporen van smaragd’, voor zijn rekening. In een presentatie 

vertelt hij uitgebreid over dit bijzondere project. Wat komt er kijken bij een dergelijk 

restauratieproject en hoe heeft hij de restauratie aangepakt waarbij het unieke 

karakter van het rijtuigmodel behouden blijft? 

 

Aanmelden voor de lezingen van 19 september kan via 

www.spoorwegmuseum.nl/indonesie. De lezingen zijn gratis in combinatie met 

entreebewijs voor het Spoorwegmuseum (museumkaarthouders gratis). 

 

Dinsdag 10 oktober om 14.00 uur 

Lezing Thom Hoffman 

In het kader van de nieuwe tentoonstelling 'Sporen van Smaragd' geeft acteur en 

fotograaf Thom Hoffman een lezing over de geschiedenis van Nederlands-Indië in 

relatie tot de ontwikkeling van de spoorwegen in de 19e eeuw.  

Van september tot november 2015 was Thom Hoffman 'Cultural Professor' aan de 

Technische Universiteit Delft. Met een groep studenten deed Hoffman onderzoek 

onder de titel ‘Kromo Blanda – perspectieven op Nederlands-Indië’, met als doel te 

komen tot een website en beeldbank Nederlands-Indië. Uitgangspunt hierbij was de 

geschiedenis van Nederlands-Indië, en de rol van de 19de- en 20ste-eeuwse 

fotografie in het koloniale denken en handelen. 

Inschrijven voor de lezing van Thom Hoffman kan via 

www.spoorwegmuseum.nl/plusdag-oktober 
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