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Informatiebulletin van de Werkgroep Loc 1501/Stichting Klassieke
Locomotieven
1201 schittert in het Spoorwegmuseum!

Net als in 1951 poseert de 1201 voor de ereboog. Oude tijden herleven in het Spoorwegmuseum.
Na een grondige verbouwing is op donderdag 7 juli de geheel vernieuwde museumhal van het
Spoorwegmuseum te Utrecht geopend door museumdirecteur Marten Foppen. Tegelijk met deze is
ook het museumrestaurant ‘De Remise’ aangepakt. De vernieuwing van de museumhal werd
gerealiseerd met de hulp van de Stichting Goede Doelen van Nh1816.
In de grote museumhal (Wereld 4)
staan thans overzichtelijk opgesteld:
Hondekop 386
Rijtuig SS C 723
Rijtuig SS C 218
Stoomlocomotief 3737
DE1-motorrijtuig 41
Stoomlocomotief SS 13
Wagons Lits restauratierijtuig 4249
Motorrijtuig ZHESM 6
DDM1-rijtuig 6618
En… last but not least onze 1201 !

Enkele dagen voor de opening moest er nog heel wat gerangeerd worden om het materieel op de
juiste plek te krijgen. De 1201 naast de in Nederland oudst bewaarde gebleven stoomlocomotief
SS 13.
De nieuwe opstelling vertelt op speelse
en interactieve wijze het verhaal van
bijna twee eeuwen personenvervoer
per trein onder het motto ‘Treinen
door de Tijd’. Met deze presentatie
brengt het Spoorwegmuseum de
geschiedenis tot leven.
Onze 1201 staat thans opgesteld achter
een ereboog, zoals dat op 8 december
1951 ook was gebeurd toen de nieuwe
locomotief feestelijk werd
binnengehaald op het fabrieksterrein
van Heemaf in Hengelo. Binnenkort
worden ook de replica vlaggen van
Heemaf en Werkspoor op de neus van de 1201 bevestigd, net als bij de presentatie van de
locomotief in 1951. Toen daags voor de opening van de museumhal de 1201 niet meer verplaatst
hoefde te worden, hebben enkele vrijwilligers van de Werkgroep Loc 1501 de buitenkant van de
locomotief helemaal schoongemaakt en het stoot- en trekwerk ontvet en opnieuw geschilderd.
Naast de machine is een grote opstap neergezet, zodat de bezoekers een kijkje kunnen nemen in
één van de cabines.
Tot een half uur voor de opening is nog koortsachtig gewerkt om de laatste puntjes op de ‘i’ te
zetten.
Wij van de Werkgroep Loc 1501 hebben voldoening in de plezierige samenwerking met de collega’s
van het Spoorwegmuseum. Zo blijkt dat je samen mooie doelen kunt bereiken.

De hierbij geplaatste foto’s geven u een kleine indruk van de nieuwe situatie. Beter is het om de
fraaie museumcollectie in het algemeen en de 1201 in het bijzonder in levende lijve te gaan
aanschouwen!

De 1201 staat nu op een plek, waar veel donateurs van de Stichting Klassieke Locomotieven en leden
van de Werkgroep Loc 1501 hem graag wilden hebben! Komt dat zien… Komt dat zien….!
Bezoek onze website: www.werkgroep1501.nl

