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Beste Vrienden,
Voor u ligt de eerste digitale versie van de zo
vertrouwde “papieren” “VriendenDienst”. Zoals
we u tijdens de Jaarvergadering in Medemblik
hebben verteld willen we u frequenter informeren
over van alles en nog wat rond “ons”
Spoorwegmuseum speelt.
Voor nu veel leesplezier en tot ziens in het
Spoorwegmuseum!

De nieuwe tentoonstelling: “Sporen van
Smaragd”.
Op 10 augustus 2017 is het precies 150 jaar
geleden dat op Java de eerste trein in Indonesië
reed. Met de tentoonstelling ‘Sporen van
Smaragd, per trein door Nederlands-Indië’ blikt
het Spoorwegmuseum terug op de begintijd van
de spoorwegen in Indonesië dat ooit een
Nederlandse kolonie was.
Het waren Nederlanders die deze eerste
spoorlijnen bouwden en exploiteerden. Het
Spoorwegmuseum heeft een heel bijzondere
collectie foto’s, documenten en objecten uit deze
koloniale periode. Topstuk is het oudste

rijtuigmodel van het museum, een Indisch rijtuig
uit 1882. Dit model is speciaal voor de
tentoonstelling geheel gerestaureerd.
Het verhaal in de tentoonstelling wordt verteld
vanuit het perspectief van verschillende
betrokkenen, zoals een spoorwegmedewerker,
een ingenieur, een reizigster, een architect en
een onafhankelijkheidstrijder. Met een
ontdekkingskaart kunnen kinderen in de
tentoonstelling op zoek naar de verhalen over de
spoorwegen in het vroegere Nederlands-Indië. Er
is veel werk gemaakt om een tropische omgeving
te creëren hetgeen zorgt voor een aparte sfeer
rondom de tentoonstelling. “Sporen van Smaragd”
kan worden bezocht tot en met 10 november
2017. Er worden ook op de zgn. plusdagen
lezingen gehouden voor museumkaarthouders, in
juli en augustus 2017. Voor de Vrienden is er een
bijeenkomst gepland op 10 augustus 2017.
De Arend weer onder stoom.
Op een aantal dagen deze zomer zal de Arend
weer onder stoom worden gebracht en op zijn
eigen breedspoor heen en weer rijden. Dit is
gepland op de volgende rijdagen: 15-16 juli;

5-6 augustus; 2-3 september; 7-8 oktober. Op de
zaterdagen zal dat tussen 10.30 en 16.30 zijn, en
op de zondagen tussen 12.00 en 16.30 uur.

geven aan het museum. Nicole heeft brede
ervaring in zowel het bedrijfsleven als in de
museale wereld. Zo was zij onder meer algemeen
directeur van communicatiebureau
vdBJ/Communicatie Groep in Bloemendaal en
Hoofd Bedrijfsvoering van het Stedelijk Museum
in Amsterdam. Nicole Kuppens studeerde
Bedrijfskunde in Nijenrode. Juist de combinatie
van ervaring in het bedrijfsleven én de culturele
sector, was voor de Raad van Toezicht (RvT)
reden om haar te benoemen. Wij wensen Nicole
veel succes!

Vrienden nu ook op Facebook.

De Arend was de stoomlocomotief die in 1839 de
openingsrit reed tussen Amsterdam en Haarlem.
De Arend in het Spoorwegmuseum is een replica,
gebouwd in 1939 ter gelegenheid van de viering
van honderd jaar spoorwegen in Nederland. het
dezelfde als die van1839.

Aankondiging van de opening van de
Blokpost Arnhemse Straatweg.
Zoals te lezen was in de recente uitgave van de
VriendenDienst, hebben de Vrienden een grote
financiële bijdrage geleverd aan de restauratie
van de Blokpost. Welnu, voor deze blokpost is de
opening gepland op 2 september aanstaande,
waarvoor ook de Vrienden worden uitgenodigd.
Gedacht is aan een presentatie rondom dit mooie
object. Details volgen nog.

Blauwe Engel speelt belangrijke rol in een
musical.
Op 22 augustus gaat de Blauwe Engel DEI 41
naar Almelo. De motorwagen gaat een rol spelen
in de musical ‘Het verzet kraakt’. De musical gaat
over een bankoverval die in 1944 plaatsvond op
een filiaal van de Nederlandse Bank in Almelo.
De opbrengst was bedoeld om de deelnemers
aan de spoorwegstaking financieel te
ondersteunen. Hoewel de Blauwe Engel na de
Tweede Wereldoorlog gebouwd is, past hij wel in
het tijdsbeeld. Op 25 september komt de DEI
weer terug naar Utrecht.

De Vrienden zijn sinds de Jaarvergadering 2017
ook actief op Facebook. Bezoek onze Facebook
pagina regelmatig. En, als het u bevalt wat u
ziet/leest, “like” de diverse bijdragen! U kunt
uiteraard ook reageren met eigen proza. Dit is de
link: https://www.facebook.com/vriendennsm/
Tevens wordt druk gewerkt aan een nieuwe
Website voor de Vrienden en die zal een dezer
on-line gaan.
Uitnodiging Boekpresentatie.
Donderdag, 10 augustus om 13.30 uur is er de
boekpresentatie: “Sporen van Smaragd”, in de
museumhal. Hierbij zijn de Vrienden ook
uitgenodigd. Inloop vanaf 13.00 uur. Graag Uw
komst bevestigen via: rsvp@spoorwegmuseum.nl
Het boek is een sfeervolle en uitbundige reis door
het verleden van de spoorwegen in NederlandsIndië. Het is rijk geïllustreerd met historische
afbeeldingen, kaarten, modellen, affiches en
prachtige kwalitatief hoogstaande foto’s.
Voorafgaand en na afloop vertelt Restaurateur
Ruben Spelbos over de restauratie van een van
de Indische rijtuigmodellen en demonstreert dhr.
Voetberg zijn rijdend model van Locomotief 1622,
die als bijnaam de naam “Bergkoningin” kreeg.

Nieuwe leiding van het Spoorwegmuseum.
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In mei 2017 is Nicole Kuppens begonnen als
interim-directeur bij het Spoorwegmuseum. Zij zal
voor een periode van minimaal 9 maanden leiding
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