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Tentoonstelling Tosti’s Truffels Treinen over eten en drinken op het spoor 

Een kopje koffie in de trein, een tosti in de stationsrestauratie of een luxe diner met truffels in de Oriënt 
Express. Het Spoorwegmuseum brengt alle verhalen over eten en drinken in de trein bij elkaar in de 
tentoonstelling Tosti’s Truffels Treinen. In de tentoonstelling toont het museum prachtige collectie, 
waaronder een aantal fraaie internationale restauratierijtuigen, serviezen, menukaarten, perronkarren, 
affiches, foto’s en nog veel meer. De tentoonstelling is aangepast aan de eisen van de 1,5 meter 
samenleving.  
Tosti’s Truffels Treinen: 23 juni t/m 15 november 2020 
 

  

Foto: WR 4249 Restauratierijtuig Wagon Lits 1943 (foto: Marleen Stoker) 
 
De ontwikkeling van de eet- en drinkcultuur op het spoor 
Eten en drinken is al van vanaf het allereerste begin van de spoorgeschiedenis verbonden met de 
trein. Toen in 1825 in Engeland de stoomlocomotief zijn eerste ritje maakte, werden de passagiers bij 
aankomst onthaald op hapjes en bier. In Nederland lag het eerste treinstation tegenover een herberg. 
Die was daarmee een voorloper van de latere stationsrestauraties. Lange tijd bleef eten en drinken 
iets wat alleen op het station te halen was, want in de trein zelf waren geen voorzieningen. Dat 
veranderde tegen het einde van de negentiende eeuw, met de uitvinding van luxe restauratiewagens. 
Die waren in eerste instantie alleen voor de elite, pas in de eerste helft van de twintigste eeuw 
kwamen zulke voorzieningen ook binnen bereik van de middenklasse. Tegenwoordig kunnen de 
meeste treinreizigers wel een kopje koffie betalen of op het station een broodje kopen. Dat moet nu 
wel vooral op het station gebeuren: chique restauratiewagens zie je in Nederland niet meer. Tosti’s 
Truffels Treinen toont met prachtige collectie deze ontwikkeling van de eet- en drinkcultuur op en rond 
het spoor. 

http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=6kSbbF03w41sgZWbN1878wgVsxbDBO-2B77Id-2FmnMWy3IrCZHfobNUBOwRbgo8-2B2im9jX9Pfv9UZtQ6L86MJ3ksnPms2-2BzejYODxxfPrnwg91-2FFamdzJaZbOqJn-2F4DQHtNBP1E_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5BhPI9kw6uHEHkCE4-2B03Rkait1oXwwxltnswl5QF6jG4AIrMaVSOwjaAnph2qv5a3qPoAdurrWzU8R8MFD0NcYzKZ-2B5TLj06pX1mBe4MEZesPtqr73o-2F9Dr8OXUq3k1lDq18vNvKclSrknGugfdQ6eBLIL6SErEckIzhgU22KqfrZHR7DR1SLmYkzjFdRgK0EBt-2FuhvhLhspJn-2F59zmE6ty11djfVy5vxOMe-2F-2B0ydacYPzVEP-2FwCwvOlK91XJMD7qa6oUzWqxGVlcDsD5RvynxCZaaogWvrU0iNqILaahkeDBWBuZpeI2siHRPzJJVwf33adIDfXZimLbC0nuNzXGCH-2B


 

  

Foto: koffieverkopers station Amersfoort 1948 (collectie Spoorwegmuseum) 
 
Creative Chef 
In de tentoonstelling worden een aantal thema's behandeld, waaronder de stationsrestauratie, 'snelle 
hap' over fastfood op het station, 'dineren als een vorst' over luxe dineren in de trein en 'Handen uit de 
mouwen' over het werken in een restauratierijtuig. Een bijzonder thema is de toekomst. Het museum 
heeft kunstenaar Jasper Udink ten Cate gevraagd over dit thema na te denken. Jasper is aanjager 
van Creative Chef Studio. Met zijn studio ontwikkelt hij betekenisvolle ervaringen, kunstwerken en 
zogenaamde foodperformances die een impact hebben op degene die het meemaken. Vanuit een 
achtergrond als chef ontwikkelt hij spectaculaire eetbare schilderijen, muziekmakende tafelkleden, 
futuristische tafels en bijzondere objecten. Speciaal voor het Spoorwegmuseum bedacht hij de 
‘hyperlocale treincoupé’. Een utopisch verhaal over hoe het zou zijn als je je eten gewoon zou kunnen 
oogsten in de trein. Het doel voor Jasper als kunstenaar is vooral kinderen na te laten denken over 
duurzaamheid: “Ik wil de kinderen een startpunt meegeven voor hun eigen fantasie of verhaal rondom 
duurzaamheid, ecosystemen en mogelijkheden van de natuur.”  
 
Restauratie rijtuig Plan D RD 
De inspiratie voor de tentoonstelling is de restauratie van het Plan D-restauratierijtuig uit 1951. Het 
rijtuig heeft schitterende interieurdetails en laat een mooi tijdsbeeld zien van de wederopbouw. De 
wagon stond jarenlang in het depot van het museum. Het rijtuig is nu gerestaureerd, mede dankzij een 
bijdrage van de Vereniging Vrienden van het Spoorwegmuseum, Stichting Goede Doelen Nh1816 en 
de BankGiro Loterij. Het zal, naast andere treinen uit de collectie zoals het dinerrijtuig van de Oriënt 
Express en restauratierijtuig WD 4249, één van de pronkstukken zijn van de tentoonstelling. 



  

Foto: interieur Plan D RD 1951 (collectie Spoorwegmuseum) 
 
Bruiklenen 
Van de eigen collectie krijgen het dinerrijtuig van de Oriënt Express uit 1911, het blauwe 
restauratierijtuig van Wagons-Lits uit 1943, rijtuig C218 van de Staatsspoorwegen uit 1874 en 
restauratierijtuig Plan D uit 1951 een plek in de tentoonstelling. 
 
De eigen collectie van het Spoorwegmuseum wordt voor de gelegenheid aangevuld met een aantal 
bruiklenen uit binnen- en buitenland. Deze restauratierijtuigen hebben stuk voor stuk dienst gedaan in 
beroemde treinen zoals de Trans Europ Express (TEE) en de Rheingold Express. Het 
Spoorwegmuseum biedt een eenmalige kans om al deze prachtige restauratierijtuigen bij elkaar te 
zien. De meeste rijtuigen zijn toegankelijk voor publiek. 

 Van de Miljoenenlijn in Limburg komt het Pullmanrijtuig. Dit vooroorlogse rijtuig deed dienst in 
de internationale trein Etoile du Nord tussen Parijs, Brussel en Amsterdam.  

 De Trans Europa Express (TEE) is nog zo’n beroemde internationale trein die sinds 1957 
diverse Europese steden met elkaar verbond. Van het DB Museum in Koblenz komt een TEE 
Speisewagen uit 1965. 

 De Belgische Spoorwegen leveren twee rijtuigen: het in de jaren 90 gebouwde 
restauratierijtuig Resto I10 en bar-disco rijtuig SR3. 

 Van de Freundeskreis Eisenbahn Köln krijgt het museum twee rijtuigen van de beroemde 
Rheingold Express: een keuken- en een panoramarijtuig. De Rheingold was de Duitse 
luxetrein die van Nederland langs de Rijn naar Zwitserland reed.  

 Van de Veluwse Stoomtrein Maatschappij krijgt het Spoorwegmuseum een Mitropa 
restauratierijtuig uit 1961 in bruikleen. Deze rijtuigen reden vanuit de DDR vooral naar andere 
Oost-Europese landen zoals Polen en Tsjechoslowakije. Daarnaast reden ze mee in de trein 
naar Hoek van Holland. 

http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=6kSbbF03w41sgZWbN1878wgVsxbDBO-2B77Id-2FmnMWy3IPP29VScOrgpL2oZ1dGZT8SVZ6HEKC-2BDFKgLMnqjV6BtiIPOgqUtwrlWUC1fFdqww-3DYonr_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5BhPI9kw6uHEHkCE4-2B03Rkait1oXwwxltnswl5QF6jG4AIrMaVSOwjaAnph2qv5a3qPoAdurrWzU8R8MFD0NcYzKZ-2B5TLj06pX1mBe4MEZesPtqr73o-2F9Dr8OXUq3k1lDq18vNvKclSrknGugfdQ6eBLoiB4Ma0iijJt6x5-2B63IImI1reUFzfdoh77-2BTb813h2kgGi9vTnOrIsSKAqqQBdpRCPwE8G-2Ftdpp9xFIMxossdMf-2FeKZmK-2B3DSoDB-2F08QYk5RBsXaRLBuNoG8zMq3LVfgLdv8-2BcXzSNCOUTYI0qJ6SwonoLb0-2FY84wYfV83xUICNAQdaeac9-2BNwIwFM-2F3GVPc


  

Panoramarijtuig Rheingold (foto: Freundeskreis Eisenbahn Köln) 
 

  

 
+++++++++++++++++++++++++++ einde bericht +++++++++++++++++++++++ 
 
Voor de redactie, niet voor publicatie: 
 
Vanwege de coronamaatregelen krijgt de tentoonstelling geen feestelijke opening. Op dinsdag 23 
juni om 10.00 uur gaat de tentoonstelling open voor publiek. 
Meer informatie over de tentoonstelling is ook te vinden op https://www.spoorwegmuseum.nl/ontdek/nu-

in-het-museum/tostis-truffels-treinen/ 

  
Persfoto’s zijn te downloaden via: 
https://flickr.com/photos/hetspoorwegmuseum/albums/72157712559122538 
 
De bruiklenen van het DB Museum, Freundeskreis Eisenbahn Köln en VSM arriveren op maandag 15 
juni, we verwachten de rijtuigen rond 19 uur bij het Spoorwegmuseum.  
Op dinsdag 16 juni worden de draaistellen van de gerestaureerde Plan D gewisseld waarvoor het 
rijtuig omhoog getakeld moet worden. Het hijsen zal in de ochtenduren plaatsvinden. Aansluitend ’s 
middags wordt het rijtuig het museum ingereden om geplaatst te worden in de tentoonstelling. 
 
Hoofd Collecties Peter-Paul de Winter zal bij alle activiteiten aanwezig zijn voor tekst en uitleg. 
Wilt u bij één van deze activiteiten aanwezig zijn, laat het weten aan 
e.d.rooij@spoorwegmuseum.nl (06-43444452). 
 
Pers heeft op vrijdag 19 juni (tussen 10.00 en 12.30 uur) de mogelijkheid een preview te krijgen met 
samensteller en conservator Tuur Verdonck. Een afspraak kan gemaakt worden via 
e.d.rooij@spoorwegmuseum.nl (06-43444452) 

http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=6kSbbF03w41sgZWbN1878wgVsxbDBO-2B77Id-2FmnMWy3IrCZHfobNUBOwRbgo8-2B2im9jX9Pfv9UZtQ6L86MJ3ksnPms2-2BzejYODxxfPrnwg91-2FFamdzJaZbOqJn-2F4DQHtNz2o0_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5BhPI9kw6uHEHkCE4-2B03Rkait1oXwwxltnswl5QF6jG4AIrMaVSOwjaAnph2qv5a3qPoAdurrWzU8R8MFD0NcYzKZ-2B5TLj06pX1mBe4MEZesPtqr73o-2F9Dr8OXUq3k1lDq18vNvKclSrknGugfdQ6eBLeQdKhw3MoXz3U-2BaZ70k1kwB5q4oxhKmWd33EOtH5qE9scKqB0hPILx8khUdEpgCgekkXhwIM94-2FA46EburUT37GFnW-2FHfj-2BzfJuwXT-2FKMYtyUVNZEnzDkavnh4lkMZf3BnI2i2I-2BYRen0VZlE4IljU55MiH2-2Fnbz5lrFmBpbhoWD7xYNYd9pIBc8-2BbQyw13M
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