
Uitgeverij Kana en Train World nemen u mee op reis aan de hand van ongepubliceerde 

archiefdocumenten en een adembenemende iconografie, verfraaid met 

originele tekeningen van 2 meester striptekenaars, Li Kunwu en François Schuiten.

Dit boek laat u dit spannende en buitengewone avontuur ontdekken:

kolossale bouwwerken, hoogstaande technieken, historische gebeurtenissen…

 laat u meeslepen in het avontuurlijke verhaal van één van de grootste openbare werken 
van het begin van de 20e eeuw !

De jonge Belgische ingenieur Jean Jadot, 
die dan slechts 37 jaar oud is, zal deze 

faraonische werken gaan leiden waaraan 
gedurende zeven jaar tienduizenden 

mensen zullen werken.

Aan het begin van de 20ste eeuw sloegen 

Belgen en Fransen de handen in elkaar om 

in China de grootste spoorlijn van die tijd 

te gaan bouwen. Deze spoorlijn moest het 

noorden en het zuiden van het Rijk van het 

Midden met elkaar verbinden, van Peking 

tot in Hankow (het huidige Wuhan).

www.trainworld.be/nl/expo-china

Place Princesse Elisabeth 5, 1030 Schaerbeek, BE

Van 7 mei tot en met 10 oktober 2021 
zal in Train World – het museum van 

de trein in Brussel – een grote 
tentoonstelling plaatsvinden over het 

epos van de spoorlijn Peking – Hankow !
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DE AUTEURS VAN HET BOEK : Louis Gillieaux onderzoeker voor spoorweggeschiedenis; Jean Jadot ingenieur, kleinzoon en 
naamgenoot van Jean Jadot, die de leiding had bij de aanleg van de lijn; Charles Lagrange onderzoeker gespecialiseerd in de 

geschiedenis van China; Philip Vanhaelemeersch directeur van het Confuciusinstituut van Brugge;
Michelangelo Van Meerten econoom en historicus; Stéphane Disière specialist in spoorweggeschiedenis. 

DE ILLUSTRATOREN : François Schuiten en Li Kunwu.

- 1.214 km spoorlijn 
  

- 125 stations en 2.240 bruggen 
 

- - een spoorwegbrug van 3 km 
lang over de Gele Rivier, de 
langste brug ooit op dat moment

- de keizerin-regentes van China 
neemt voor de eerste keer de 
trein op de lijn Peking – Hankow
 

- - de lijn werd gedeeltelijk 
vernield tijdens de werken door 
de Bokseropstand

PEKING – HANKOW, EEN LIJN 
GEBOUWD DOOR BELGEN EN FRANSEN

EEN FRANS-BELGISCH SPOORWEGAVONTUUR IN CHINA !


