Beleidsplan SHBSS 2019 – 2020 en terugblik op activiteiten
Doelstelling van SHBSS
SHBSS is een stichting die zich inzet voor de nagedachtenis aan de werkers en slachtoffers van de
beide dodenspoorwegen die tijdens WOII zijn aangelegd in Zuidoost Azië: de Birma Siam spoorweg
en de Pakan Baroe spoorweg. Het woord “nagedachtenis” leggen wij breed uit. Dat bestaat niet
alleen uit een jaarlijkse herdenking van de slachtoffers maar ook het levend houden van dit
geschiedenisverhaal onder volgende generaties.
Accent 2019-2020
Het huidige bestuur is na de herdenking van 2015 aangetreden. Het accent van de activiteiten van de
stichting leggen we door de jaren heen steeds meer op het levend houden van de herinnering. We
proberen de vierde generatie te interesseren in de geschiedenis van beide spoorlijnen. Dat werkt
beter als er een verbinding kan worden gelegd met gebeurtenissen in het dagelijks leven van de
jongeren, of als er verbinding kan worden gelegd met de familie. Daarom stimuleren wijn de 2e en 3e
generatie op zoek te gaan naar het persoonlijke verhaal van de spoorwegwerkers in hun familie nu
die in sommige gevallen nog leven en er iets over kunnen vertellen. Voorover dat niet meer mogelijk
is kunnen bronnen helpen. Het persoonlijke verhaal noemen we dat, het was het thema van de
herdenking 2016 en het thema van de pelgrimsreis 2017.
Concrete activiteiten 2019-2020
Herdenking en reünie op Bronbeek
Uiteraard is de jaarlijkse herdenking bij het monument op Bronbeek en de gelijktijdige reünie van
veteranen de belangrijkste jaarlijks terugkerende activiteit. We houden de herdenking meestal de
zaterdag na de herdenking op 15 augustus. Ook in 2019 en 2020 zal er na de herdenking gelegenheid
zijn gezamenlijk een Indische lunch te gebruiken en zullen wij voor belangstellenden een interessant
middagprogramma bieden met lezingen of in 2019 zelfs een theatervoorstelling. Op het
herdenkingsterrein is de hele dag een stand van SHBSS bemand met informatie over de spoorlijnen
en een boekenmarkt.
Pelgrimsreis 2019
Onder het thema “het persoonlijke verhaal” organiseren wij, in samenwerking met TBRC in Thailand,
een pelgrimsreis langs de Thaise kant van de Birma Siam spoorlijn. Twee leden van het bestuur zullen
een reisgezelschap van ongeveer 35 personen begeleiden vanuit Kanchanaburi naar Sangklaburi aan
de grens tussen Thailand en Birma. Ook is voorzien in erediensten op de beide erevelden in
Kanchanaburi. Wij proberen deze reis elke twee jaar te organiseren. 2019 is na 2013, 2015 en 2017
de vierde reis die we organiseren.
Boeken
Elk jaar proberen we met een zelf uitgegeven boek de herinnering en geschiedenis van de spoorlijn
vast te leggen en over te dragen. In 2016 heeft de stichting het boek Bushido van Jan Cannoo
opnieuw uitgegeven. Ook huidige generaties kunnen daardoor zelf kennisnemen van dit indringende
verslag van een arts die tijdens de aanleg van de spoorlijn zijn werk probeerde te doen. In 2017
presenteerden we het boek van Martje Saveur “het koffertje van mijn moeder” over haar jeugd in
Indië. In 2018 hebben wij de dagboeken van de beide broers Entrop uitgegeven in nauwe
samenwerking met Marc Entrop, een achterneef beide heren. In 2019 presenteren we op de

herdenking de memoires van spoorweg veteraan Felix Bakker. In 2020 gaan de gedachten uit naar de
dagboeken van de Wargraves committees die na de oorlog de her begraving hebben uitgevoerd.
Nieuwe website
Eind 2016 is ons gebleken dat de oude website aan vervanging toe was. De navigatie was niet meer
van deze tijd en ook de achterliggende techniek qua beveiliging was niet meer up to date. In 2017 is
een nieuwe website gelanceerd waarmee wij weer enkele jaren vooruit kunnen. Op de website
kunnen bezoekers ook boeken en films vinden die hen in staat moet stellen de geschiedenis beter te
begrijpen.
Scholieren
De stichting wordt soms benaderd door leerlingen om informatie voor een spreekbeurt of een
werkstuk. Interesse waar we erg blij mee zijn. De vierde generatie is een generatie waar we ons
steeds meer op willen richten. In 2019 hebben wij het plan om standaard materiaal te ontwikkelen
die de kinderen op school kunnen gebruiken. Ook het uitlenen van een railway-spijker kan bij dat
pakket horen. Ook is de samenwerking met het Arentheem College in Arnhem versterkt. Kinderen
zijn in 2019 aanwezig bij de herdenking en SHBSS heeft gastdocenten geleverd aan de school.
Research groep
Als bestuur krijgen wij soms vragen van nabestaanden van spoorwegwerkers die op zoek zijn naar
het persoonlijke verhaal van hun vader of grootvader. Wij kunnen hen vaak met een paar snelle
stappen op weg helpen en ook de website biedt daartoe aanknopingspunten. We hebben als
stichting een paar deskundige vrijwilligers die kunnen helpen bij het zoeken.
Lezingen
Bestuursleden van SHBSS hebben afgelopen jaren bij diverse gelegenheden een lezing gegeven over
de spoorlijn, zoals voor de medewerkers van het Nationaal Archief en Stichting Nasi Idjo. Activiteiten
die wij de komende jaren graag voortzetten. Ook hebben vrijwilligers van de stichting een bijdrage
geleverd als gastdocent, onder andere op het Arentheem College.
Financiën
De kosten van de herdenkingen worden jaarlijks gedekt met subsidie van Comité 4/5 mei, het
Veteranenfondsen het ministerie van Defensie. Verder zijn wij afhankelijk van losse donaties.

