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SAMENVATTING. — Tussen 1870 en 1914 was het jonge België een van de leidinggevende 

financiële en industriële machten van de wereld. In China werden honderden kilometers spoor 

en tramwegen aangelegd door Belgische ingenieurs, ondernemers en geldschieters. De 

drijvende krachten achter deze initiatieven waren het Westers superioriteitsgevoel en de 

koloniale dromen van koning Leopold II. 

We focussen op twee Belgische projecten in China, gezien door de ogen van betrokken 

ingenieurs: de aanleg van de spoorweg tussen Beijing en Hankou en het creëren van een tramnet 

en elektriciteitsfabriek in Tianjin. Dit alles is gebaseerd op onuitgegeven en recent ontdekt 

materiaal zoals een merkwaardig dagboek, briefwisseling en meer dan duizend tweehonderd 

fotografische glasplaatnegatieven uit die tijd. 
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SUMMARY. — A Belgium passage to China — Between 1870 and 1914, at a time when 

Belgium was one of the foremost financial and industrial powers in the world, hundreds of 

kilometres of rail and tram lines were built by Belgian engineers, entrepreneurs and the financial 

world in China. One of the driving forces behind these undertakings were the Western sense of 

superiority and the colonial dreams of King Leopold II.  

We are turning the spotlight on two Belgian projects, seen through the eyes of some of the men 

involved: the construction of the railway line between Beijing and Hankou and the creation of a 

tram network and power plant in Tianjin, based on unpublished and newly-found documents and 

pictures such as a fascinating journal, correspondence and more than one thousand two hundred 

photographic glass plate negatives. 
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