
  
   

  

 

   
  

  

10 juli 2017 

Boekpresentatie ‘Sporen van smaragd’ 

in Spoorwegmuseum 

Woensdag 10 augustus 2017 is het precies 150 jaar geleden dat de eerste trein op 

Java reed. Ter gelegenheid daarvan presenteren het Spoorwegmuseum en W Books 

met trots het boek ‘Sporen van smaragd, per trein door Nederlands-Indië’. Het boek is 

een sfeervolle en uitbundig geschreven reis door het verleden, rijk geïllustreerd met 

historische afbeeldingen, kaarten, affiches en kwalitatief hoogstaande foto’s van de 

modellen die op dit moment in de gelijknamige tentoonstelling in het 

Spoorwegmuseum te zien zijn.  

  

 



  

Sporen van smaragd 

Een groot deel van het Indonesische spoor werd aangelegd door Nederlandse 

ingenieurs en geëxploiteerd door Nederlands spoorwegmaatschappijen. De sporen 

van het koloniale verleden zijn nog steeds terug te vinden in stations, woningen voor 

spoorwegpersoneel en kantoren die onder Nederlands beheer werden gebouwd. Het 

boek en de tentoonstelling tonen de gestage groei van het spoorwegnet op Java en 

elders in de archipel vanaf 1867, zowel door particulier Nederlands initiatief als door 

de investeringen van de Nederlandse staat. Die raakte er meer en meer van overtuigd 

dat goede spoorverbindingen de export en industrie van de kolonie konden stimuleren 

en bovendien van militair-strategisch belang konden zijn. De auteur van ‘Sporen van 

smaragd’ is Evelien Pieterse, conservator bij Het Spoorwegmuseum en tevens 

samensteller van de tentoonstelling. Het voorwoord is van Thom Hoffman. 

 

Opening tentoonstelling 

De tentoonstelling ‘Sporen van smaragd’ werd vrijdag 7 juli geopend in het 

Spoorwegmuseum en zal tot 10 november te zien zijn. Kijk naar het filmpje van de 

opening: https://youtu.be/Zhn6OLUxIL4 

 

http://mail.smart.pr/wf/click?upn=fnj7yyB5D8vlL4J74frJtJOtgRHLNgFeKRVzagJg25lC60UXi46nwlTrKHpaAjs4_ULM-2BGxUcX180uZPpAUIwD7BUVdrVo-2FFGNJztoMxWZsTaIkjdXCr0sbnvBkcBmvxT0bbxKqcW1Q6SwkvOD49DRSOpkmgOuwvN4EplM-2FoAL7hhi4qplyB59bM-2BLF4VOZVJyJ-2FemrppMjwpeChS91ga-2Bl6PFVI6mBAP5kToP9yxOlsRp2vbyPnCfYdQ2-2F7NYfYp4ydSYycZoTrxxT0z3QzL0UBjON-2FIiMguh7Le-2B3NRgai-2BsQW12HOLIoNcJx3YQftPKMyn3Q-2B65-2B2keRYklzVTmA2iYAsWsrFx-2FlQ9fl36w1NnXnfrcIGiyakufabdjEr8SdvLqPMguhPWxHdevHtYGMr41GVjGTqRQ79d-2BnFTQobPRW8f0q5OdesXV2151R76


 

Opening tentoonstelling 'Sporen van smaragd' in 
Spoorwegmuseum  
YouTube  

 

Boekpresentatie ‘Sporen van smaragd, per trein door Nederlands-Indië’ 

Donderdag 10 augustus 

Aan vang 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) 

Voorafgaand en na afloop vertelt restaurator Ruben Spelbos over de restauratie van 

één van de Indische rijtuigmodellen uit de collectie en demonstreert dhr. Voetberg zijn 

rijdende model van locomotief 1622, die als bijnaam de ‘Bergkoningin’ kreeg. 

 

Noot voor de redactie: 

 

Aanwezig zijn bij de boekpresentatie? Graag een mailtje naar 

e.d.rooij@spoorwegmuseum.nl 

 

Boekspecificaties 

Sporen van Smaragd, Per trein door Nederlands-Indië (1867-1949) door Evelien 

Pieterse (€ 24,95) 

978 94 625 8211 8, 144 pag., 24 x 31 cm, circa 190 afbeeldingen in kleur en zwart-wit, 

gebonden 

 

Over WBOOKS  

WBOOKS is uitgever van geïllustreerde boeken op het gebied van geschiedenis en 

kunst. De wortels van de uitgeverij gaan terug tot 1836. De boeken verschijnen veelal 

in samenwerking met grote musea, archieven en andere partners. WBOOKS is tevens 

uitgever van Museumtijdschrift, het grootste kunsttijdschrift van Nederland en het 

digitale platform museumtijdschrift.nl. 

www.wbooks.com 

 

Voor meer informatie, rechtenvrij beeld en interviewverzoeken kunt u contact 

opnemen met: 

Robin Kramer 

Redactieassistent/Redacteur 

marketing@wbooks.com  

038-467 340 

  

  

  Evertjan de Rooij 

PR & Communicatie 

+31 30 230 62 62 
+31 64 344 44 52 

Spoorwegmuseum 

Maliebaanstation 16 

3581 XW Utrecht 
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