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Het gevoel van de Tienertoer in het 

Spoorwegmuseum 

Wat dat is, Tienertoer? “Een gevoel. Lekker met de trein reizen. Gaan en staan waar 

je wil.” Zomaar één van de reacties uit de tentoonstelling ‘Tienertoer’ die vanaf 14 april 

te zien is in het Spoorwegmuseum. In 1969, dit jaar precies 50 jaar geleden, 

introduceerde NS voor het eerst de Tienertoerkaart. Het was direct een succes. Het 

Spoorwegmuseum blikt terug op de introductie van de Tienertoer en verzamelde 

tientallen bijzondere, ontroerende en grappige verhalen van tieners die, vaak voor het 

eerst, op reis gingen zonder hun ouders.  
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De kern van de tentoonstelling bestaat uit de verhalen van de reizigers zelf. Een 

oproep leverde tientallen reacties op. De filmpjes, dagboeken, foto’s en treinkaartjes 

van tienertoerders uit de jaren 70, 80 en 90 zijn te zien in de tentoonstelling. Erica en 

Inge gingen in 1988, 13 jaar oud, op Tienertoer. Inge: “Lol maken, jongens kijken. Met 

je eigen verdiende geld op pad. Erica: “Er moest iets van pretpark in zitten, iets van 

shoppen. En lekker ver weg.” Het museum kreeg de dagboeken van Erica en Inge in 

bruikleen. Peter van Hout ging in 1969 met drie vrienden op Tienertoer: “Ons doel 

was, we waren net droog achter oren, op zoek te gaan naar meisjes. Proberen contact 

te leggen.” In een filmpje vertelt hij hoe dit afliep. Chris Linssen over zijn Tienertoer in 

1977: “De vrijheid lonkte. We overnachtten bij familieleden door het hele land. Dus 

toch nog een beetje veilig.” Trudy Nijssen (1978): “Het was voor ons een hele 

belevenis om elke dag met de trein mee te kunnen naar plekken die we zelf konden 

kiezen. We hebben ook een keer een hele dag in de trein gezeten van Eindhoven 

naar Groningen en weer terug. Geweldig vonden we dat! Dan stapten we ergens uit, 

en stapten dan weer in de volgende trein.” Gerry Voskamp (1978 t/m 1980): “Het 

spoorboekje was onze ’Bijbel’. We plozen de dienstregeling na en schreven op hoe 

laat we waar wilden zijn, hoe vaak we moesten overstappen en op welk perron onze 

volgende trein zou staan.” Sandra van Middelkoop (1981): “We hadden nu eindelijk de 

kans om helemaal zelf op avontuur te gaan. En alles zelf te bepalen, inclusief het 

tijdstip van naar huis gaan na een avondje uit.” Erica Littooij (1988-1990): “Op 

vakantie gingen wij niet, dus voor ons was de Tienertoer onze vakantie. Hele 

middagen zaten we na schooltijd in de bollenschuur ons geld bij elkaar te 'pellen'. Het 

was het meer dan waard. Pretparken bezoeken, jongens kijken, shoppen op de Albert 

Cuyp en het Waterlooplein in Amsterdam. Maar ook lekker ver treinen naar het 

Zuiden, naar Valkenburg. Genieten van de Limburgse vlaaien, de grotten en de 

kabelbaan.” 

 

 

Tienertoer tentoonstelling in het Spoorwegmuseum  
YouTube  

 

De Tienertoerkaart 

Op 24 mei 1969 introduceerde NS voor het eerst de Tienertoerkaart. In dat eerste jaar 

konden kinderen en jongeren in de leeftijd 8 tot 20 jaar met de kaart, voor slechts 

twintig gulden, acht dagen lang onbeperkt met de trein door Nederland reizen. Tijdens 

de zomervakantie van 1969 kwam de verkoop van de Tienertoerkaart goed op gang, 

er werden maar liefst 85.000 kaarten verkocht. Het idee om nieuwe doelgroepen 

tijdens de rustige daluren de trein in te krijgen met goedkope kaartjes en 

abonnementen was al zo oud als de spoorwegen zelf. Al vanaf het prille begin boden 

de Nederlandse spoorwegmaatschappijen goedkope kaartjes aan voor mensen met 

een kleine beurs. De tentoonstelling toont met reclamemateriaal en bijzondere 
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affiches deze ontwikkeling bij de spoorwegen om ook minder draagkrachtige 

doelgroepen de trein in te krijgen. Met de Tienertoer richtte NS zich specifiek op een 

jongere doelgroep, dit waren tenslotte de reizigers van de toekomst. De Tienertoer 

werd door de Marketingafdeling van NS uitgebreid gepromoot met prachtige slogans. 

Werden tieners in de jaren 70 en 80 aangesproken met hippe slogans zoals ‘Liften 

voor een krats’ of ‘Tienertoer, zo zie je nog es iemand’. In de jaren 90 veranderde het 

jargon voor een doelgroep die niet graag als ‘tiener’ werd aangesproken. Engelse 

teksten zoals ‘Just another word for freedom’ deden hun intrede. Tussen 1969 en 

1994 maakten honderdduizenden jongeren gebruik van de Tienertoer, in 1991 werd 

het 3 miljoenste tienertoerkaartje verkocht. Vanwege de teruglopende belangstelling 

werd de Tienertoer in 1994 afgeschaft. In 2012 blies NS weer nieuw leven in de 

Tienertoer, die sinds 2016 Jongerentoer heet. 
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