
 
   

  

 

   
  

  

28 september 2017 

Prinsen en prinsessen gezocht 

Spoorwegmuseum opent ‘Vorstelijk reizen’ met gratis entree voor 

verklede kinderen 

Op 4 oktober opent het Spoorwegmuseum ‘Vorstelijk Reizen’ waarbij de koninklijke 

collectie van het museum centraal staat. Kinderen die deze dag verkleed als prins of 

prinses komen hebben gratis entree tot het museum. ‘Vorstelijk Reizen’ toont de 

koninklijke collectie van het museum en vertelt met collectiestukken, video, audio en 

acteurs het verhaal van de lange historie van het koninklijk reizen per trein. Op 7 en 8 

september zendt RTV Utrecht het programma ‘Koninklijke Klasse’ uit waarin 

conservator Evelien Pieterse uitgebreid ingaat op de band tussen het Koningshuis en 

de trein. 
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Tegenwoordig reist het Koningshuis slechts sporadisch met de trein. Dat was vroeger 

wel anders. Koningen en koninginnen gingen veelvuldig op reis en gebruikten daarvoor 

hu eigen salonrijtuigen. Het Spoorwegmuseum bezit een prachtige koninklijke collectie. 

Naast de koninklijke treinen zoals salonrijtuigen 1, 8 en 9 is ook de koninklijke 

wachtkamer één van de bijzondere plekken in het museum. Plekken die historie 

ademen. Bezoekers die straks langs de koninklijke stukken lopen, zullen merken dat er 

iets aan de hand is. Er komen geluiden uit de rijtuigen en je kunt meeluisteren met het 

treinpersoneel. Het zijn ‘flashbacks’ uit het verleden, korte fragmenten waarin het 

treinpersoneel praat over het werk. Op deze manier krijgt de bezoeker een idee wat de 

gang van zaken was in de koninklijke trein.  

 

De acteurs van het Spoorwegmuseum kruipen in de huid van koninklijke personages. 

Zij spelen nieuwe voorstellingen bij Salonrijtuig no.1 van koningin Anna Paulowna. Ook 

bij de koninklijke wachtkamer is reuring. Er staan twee apparaten tegen de muur. Dit 

zijn zogenaamde ‘chronoscopes’, waarmee je door de muur heen en terug in de tijd 

kan kijken. Bezoekers gaan mee terug naar het jaar 1914. In mei van dat jaar brengt 

koning Christiaan X van Denemarken een staatsbezoek aan het Nederland van 

koningin Wilhelmina. Door een zenuwachtige stationschef verloopt dit bezoek niet 

geheel vlekkeloos. 

 

Opening 

Op woensdag 4 oktober om 16.00 uur opent het Spoorwegmuseum ‘Vorstelijk 

Reizen’. De acteurs van het Spoorwegmuseum spelen voor het eerst de nieuwe 



voorstellingen. Kinderen die verkleed komen als prins of prinses hebben de hele dag 

gratis entree tot het museum. 

 

 

Voor de redactie 

 

Pers is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de opening. Graag aanmelden via 

e.d.rooij@spoorwegmuseum.nl 

 

Persfoto 

 

 

Documentaire over koninklijke treinen op RTV Utrecht 

 

In het weekend van 7 en 8 oktober zendt RTV Utrecht de DocU: Koninklijke 

Klasse uit. Al vanaf het begin van de spoorwegen in Nederland is er een 

bijzondere band tussen het Koningshuis en de spoorwegen. In deze DocU nemen 

we een kijkje in enkele koninklijke rijtuigen. Met uniek historisch 

beeldmateriaal, maar ook beelden van de huidige koninklijke trein. 

 

 De trein is niet meer uit het dagelijks leven weg te denken. Toen in de 19e eeuw de 

eerste treinen gingen rijden was dit niet alleen prettig voor de gewone burger. Ook 

koningen en koninginnen zagen al snel de vele voordelen van dit nieuwe 

vervoersmiddel. Ging het vervoer tot die tijd met een koets of trekschuit, een trein was 

veel sneller en comfortabeler. Bovendien waren de vorsten veel meer zichtbaar voor 

hun onderdanen. Uiteraard stapten ze niet in bij het gewone volk, ze hadden hun eigen 

rijtuigen. 

  

In deze documentaire neemt Evelien Pieterse, conservator bij het Spoorwegmuseum, 

de kijkers mee in de geschiedenis van het vorstelijk reizen per trein in Nederland. Zo 

kan de kijker genieten van oude beelden van het gezin van koningin Juliana en prins 

Bernhard dat met de trein aankomt in hun zo geliefde Oostenrijkse skidorp Lech. Ook 

een replica van salonrijtuig no. 1 (SR1), de trein die speciaal voor de weduwe van 

koning Willem II, Anna Paulowna, werd gebouwd, is te zien. Maar hoogtepunt van de 

documentaire is misschien wel het kijkje in de huidige koninklijke trein, de SR10. De 

trein waar de koninklijke familie afgelopen Koningsdag nog mee naar Tilburg afreisde.  

Het programma is mede mogelijk gemaakt door Stichting Spoorwegmuseum.  

De DocU: Koninklijke Klasse is op 7 en 8 oktober te zien op RTV Utrecht. Daarna is de 

uitzending terug te kijken via rtvutrecht.nl/gemist. 

RTV Utrecht is de omroep voor de stad en provincie Utrecht. 
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Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie via 

telefoonnummer: 030 – 8 500 600 of e-mail: communicatie@rtvutrecht.nl. Indien u geen 
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persberichten meer wenst te ontvangen van RTV Utrecht dan kunt u dit laten weten via 

communicatie@rtvutrecht.nl 

 

  

  

  Evertjan de Rooij 

PR & Communicatie 

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

  
 

 

Spoorwegmuseum 

Maliebaanstation 16 

3581 XW Utrecht 

 
www.spoorwegmuseum.nl 
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