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Koninklijk bezoek 

 

 

>  Onderaan deze pagina staan enkele LINKEN naar vervolgartikelen. 

 

 

 

Leden van de Koninklijke Familie hebben in de loop der jaren meerdere keren een bezoek 

gebracht aan Rotterdam en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse Eilanden.  Soms was er een rol 

voor de RTM te vervullen.  De naam ‘C. Lelij’ werd soms ook gespeld als ‘C. Lely’. 

 

 

 

Bij onderstaande zes koninklijke bezoeken aan de Zuid-Hollandse en 

Zeeuwse Eilanden speelde de RTM een rol. 
 

 

Vrijdag 13 september 1907 – Koningin Wilhelmina bezoekt Schouwen 

- Hare Majesteit maakte een tramrit van Zijpe naar Zierikzee v.v. 

- Zie de bijgevoegde (ingekorte) verslagen 

 

 

April 1915  (1ste Wereldoorlog) – Koningin Wilhelmina bezoekt Ooltgensplaat 

- De vorstin bezocht Fort Prins Frederik van de Landmacht.   

- Zij arriveerde met de ss Minister C. Lelij (met de koninklijke standaard in top !) te 

Ooltgensplaat, en vertrok later ook met een “tramboot” huiswaarts.  Het betrof een puur 

militair bezoek, niettemin verwelkomde burgemeester W.M. van der Harst (of was het J.G. 

van Putten ?) Hare Majesteit hartelijk en werd er plaatselijk flink gevlagd 

 

 

Maandag 27 october 1947 – Prinses Juliana bezoekt Flakkee 

- Prinses Juliana en haar prins-gemaal Bernhard reisden met de ss Minister C. Lelij van 

Hellevoetsluis naar Middelharnis v.v. en bezochten vrijwel alle dorpen op Flakkee 

- Zie bijgevoegd uitvoerig verslag 

 

 

Maandag 5 juli 1948 – Prins Bernhard bezoekt Piershil 

- De prins bezocht molenbouwer Bosman (kleine metalen molens) 

- Bij het vertrek van de prins van de Steegjesdijk passeerde net de RTM-tram (zie foto) 

 



 

Maandag 15 november 1971 – Koningin Juliana opent de Haringvlietdam 

- De vorstin reisde met het Ford-museumbusje van Vermaat naar de Haringvlietdam en stelde, 

samen met minister Willem Drees Jr., deze in gebruik 

 

 

Vrijdag 21 juni 2013 – Koning Willem-Alexander bezoekt RTM-museum 

- Op vrijdag 21 juni 2013 brachten koning Willem-Alexander en koningin Máxima een 

bezoek aan het RTM-museum te Ouddorp.  Ze maakten een rit met rijtuig 417 uit 1913 .   

 

 

 

De koninklijke familie bracht tot 1980 minstens een dozijn bezoeken aan de 

regio, waarbij de RTM (helaas) geen rol vervulde. 
 

 

Maandag 1 april 1922 – Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana bezoeken Brielle 

- Bezoek aan de feestelijkheden t.g.v. 350  jaar bevrijding van Brielle 

 

 

Maandag 25 april 1936 – Koningin Wilhelmina bezoekt Flakkee 

- Bezoek van koningin Wilhelmina en prinses Juliana 

- Aankomst per torpedojager ‘Nautilus’ in de tramhaven Middelharnis 

- Vertrek per torpedojager vanuit de haven van Stellendam 

 

 

Donderdag 26 april 1951 – Koningin Juliana bezoekt Oostvoorne, Rozenburg, 

Spijkenisse 

- Koningin Juliana neemt de sluizen bij de Brielse Maas in gebruik 

 

 

Do 5, vr 6 en za 7 februari 1953  – Prins Bernhard bezoekt Watersnood-gebied 

- Prins Bernhard bezocht (per helikopter) Zonnemaire, Dirksland, Herkingen, Middelharnis, 

Melissant, Stellendam, Goedereede, Zijpe, Bruinisse, Ooltgensplaat en Willemstad 

 

 

Woensdag 11 februari 1953 – Koningin Juliana bezoekt Bruinisse en Zierikzee 

- De vorstin bezocht het Watersnood-gebied en sprak met overlevenden 

 

 

Maandag 21 juni 1954 – Koningin Juliana bezoekt Strijen en Mookhoek 

- Nadere informatie ontbreekt 

 

 

Dinsdag 14 mei 1957 – Koningin Juliana brengt streekbezoek aan Voorne-Putten 

- Koningin bezocht Nieuwenhoorn, Zwartewaal, Hellevoetsluis, Nieuw-Helvoet, duinen bij 

Oostvoorne, Oostvoorne en Brielle 

 

 



Dinsdag 10 april 1962 – Prins Bernhard bezoekt Zierikzee 

- De prins verzorgde de officiële opening van Scheepsmotorenfabriek Smit-Bolnes 

 

 

Dinsdag 1 september 1964 – Koningin Juliana bezoekt Numansdorp 

- Koningin Juliana bracht een bezoek aan de Haringvlietbrug in aanbouw 

- De burgemeester van Numansdorp ontving de vorstin op het raadhuis 

 

 

Wo 15 december 1965 – Koningin Juliana opent de Oosterscheldebrug 

- Met het inwerpen van een zilveren rijksdaalder tolgeld opende koningin de 

Oosterscheldebrug, nu: Zeelandbrug 

 

 

Woensdag 18 juni 1969 – Koningin Juliana bezoekt Oostvoorne 

- Nadere informatie ontbreekt. 

 

 

Woensdag 6 october 1971 – Prinses Beatrix bezoekt Hoeksche Waard 

- Prinses Beatrix en prins-gemaal Claus bezochten Goudswaard, Mijnsheerenland en Oud-

Beijerland 

- Te Goudswaard kreeg het prinselijk paar poffertjes geserveerd 

- In Oud-Beijerland sprak het paar met jonge medewerkers van Koni Schokbrekers 

- Te Heinenoord werd het Streekmuseum bezocht 

In Strijen werd gedineerd bij Snikkers Handelsmaatschappij in het gezelschap van leden van 

de Streekjeugdraad en ouderen 

- Leerlingen van de tuinbouwschool in Klaaswaal boden een mand met suikerproducten aan 

 

 

Zaterdag 1 april 1972 – Koningin Juliana bezoekt Brielle 

- Bezoek aan de feestelijkheden t.g.v. 400  jaar bevrijding van Brielle 

 

 

 

De volgende twee bezoeken, die geen relatie met de RTM hadden, mogen  

niet onvermeld blijven. 
 

 

Donderdag 27 april 1809 – Koning Lodewijk Napoleon bezoekt Flakkee 

- De koning bezocht Ooltgensplaat 

- Eerste koninklijk bezoek aan Flakkee ooit 

 

 

Vrijdag 4 october 1811 – Keizer Napoleon bezoekt Hellevoetsluis 

- Nappie bezocht o.a. het beroemde droogdok van Jan Blanken 

 

 

 

Bij twee koninklijke bezoeken maakten de hoge gasten een rit met een 

paardentram.  Anders dan verwacht mocht worden, blijken het geen ritten 



te zijn geweest met behouden (RTM-)paardentramrijtuigen, maar ritten 

met ‘Jan Plezier’-koetsen (op luchtbanden !). 
 

 

Maandag 30 april 1984 – Koningin Beatrix viert Koninginnedag in Den Haag 

- Rit met ‘paardentram’ van Grote Kerk naar de Koninklijke Schouwburg 

 

 

Maandag 15 october 2001 – Willem-Alexander bezoekt Rotterdam per tram 

- Kroonprins Willem-Alexander en zijn verloofde bezochten meerdere Rotterdamse wijken 

- Rit per ‘paardentram’ door Vreewijk, naar Beukendaal 

- Rit per ‘paardentram’ van Schiemond naar Delfshaven 

 

 

 

Bij wijze van uitsmijter brengen wij u nog één koninklijk bezoek onder uw 

gewaardeerde aandacht: 
 

 

Zaterdag 28 maart 1908 – Koningin Wilhelmina bezoekt Allan & Co, Rotterdam 

- HM heeft op deze dag de Allan Stoommeubelfabriek aan de Oudedijk bezocht. 

 

 

 

 
 

Prins Bernhard (op de koninklijke rug gezien) te Piershil.   

Op de achtergrond passeert de RTM.  5 Juli 1948 . 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 



 
 

Koning Willem-Alexander stapt uit het koninklijk rijtuig  

(zie kroontje !), RTM-museum Ouddorp.  21 Juni 2013 . 

 

 

 

Bronnen: 
- Informatie bezoek koningin Wilhemina aan Oolgensplaat: Met dank aan Bram Kap, Stichting Menno van 

Coehoorn. 

- Afbeelding 67a.1: Bernhard te Piershil - Fotograaf: Fam. Bosman.  Coll. Henk van den Heuvel.  Bron: 

https://piershil.com/bosman/1948-bezoek-van-prins-bernhard/ . 

- Afbeelding 67a.2: Willem-Alexander te Ouddorp - Fotograaf onbekend.  Bron: 

http://www.archiefedwardbary.nl . 
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