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se luukse kajuite gebruik. Vir al 
die gange is deurgaans van ok-
kerneuthout gebruik gemaak en 
Suid-Afrikaanse wolmateriaal is 
vir alle matte, gordyne en ander 
toebehore aangewend.

Binne-in die koninklike trein 
het die eindresultaat van weelde 
en luuksheid gespreek. In die sit- 
en eetsalonne is deurgaans 
roomkleurige kamstof-en-damas-
gordyne saam met groen sy ge-
bruik. Die matte was Royal Wil-
ton Braemar in beige. Die meu-
bels is spesiaal in Kaapstad 
volgens periodestyl ontwerp en 
vervaardig.

Die eetsalon is in twee dele 
verdeel met weelderige gordyne 
en het gespog met ’n tafel en 26 
gestoffeerde stoele. Damastafel-
doeke met die Unie se landswa-
pen in reliëf is gebruik en spesi-
ale porselein, silwer eetgerei en 
kristal is met die hand uitge-
soek.

Om die treine te trek is 16 
stoomlokomotiewe wat met die 
Unie se landswapen voor op die 
neuse gespog het, gebruik, waar-
van twee vir rangeerdoeleindes, 
een elektriese lokomotief en in 
Rhodesië (Zimbabwe) is twee 
stoomlokomotiewe gebruik.

Op die hoofspoorlyne was daar 
geen probleme om genoeg enjin-
krag aan die twee treine te ver-
skaf nie, maar op spoorlyne wat 
vertak, moes spesiale reëlings 
getref word omdat die treine 
baie swaarder as gewone treine 
was. Dus was twee lokomotiewe 
voor elke trein en een agter inge-
span om die swaarder treine te 
trek.

Spesiale watertenks vir ge-
bruik, sowel as wasgeriewe, is 
op beplande punte aangebring 
en daar is ook voorsorg getref 
dat die lokomotiewe genoeg wa-
ter kry.

’n Toetstrein met dieselfde ge-
wig is oor die beplande roete ge-
stuur om seker te maak alle ma-
sjiniste weet hoe om die aange-

waens is by die S.A.S. en H. se 
meganiese werkswinkels geheel 
en al gestroop en opgeknap. Die 
plan was om ’n Suid-Afrikaanse 
atmosfeer in die trein te skep 
met inheemse houtsoorte soos 
sapeli mahonie, witkastaiing, ki-
aat, iroko, mafamuti, berlinia en 
rooi- en witels. Daar was egter 
nie genoeg tyd om van hierdie 
hout in Suid-Afrika te versamel 
en na Engeland te verskeep waar 
die agt salonwaens gebou is nie. 
Daarom is vlamkastaiing en es-
doring eindelik in die besoekers 

versorgde, staal-spoorwaens is 
spesiaal uit Engeland bestel vir 
dié trein. Só ’n bestelling sou 
norwaalweg twee en ’n half jaar 
neem om te voltooi, maar in 
hierdie geval is die kontrakteurs 
slegs nege maande gegun.

Vyf van hierdie waens was ge-
spesialiseerde, luukse salonry-
tuie, terwyl die ander drie vol-
gens die Bloutrein-standaarde 
ontwerp is. Die bykomende ses 
waens vir die Wittrein is gekies 
uit bestaande voorraad, waaron-
der vier van die Bloutrein. Dié 

Toe Buckingham Paleis twee 
jaar ná die einde van die 
Tweede Wêreldoorlog laat 

weet koning George VI, sy vrou, 
koningin Elizabeth, en hul twee 
dogters, prinsesse Elizabeth en 
Margaret, is op pad om in die 
Unie van Suid-Afrika te kom 
toer, het getoë monargiste by-
kans in hulle Ear Grey-tee ver-
stik.

Terwyl die koning in die om-
trek was, sou hy en sy gevolg 
ook inloer by die Britse Protek-
toraat, Basoetoland (Lesotho), 
Swaziland en Betsjoeanaland 
(Botswana).

Selfs vir diegene wat hulle nie 
normaalweg met die doen en late 
van die koningshuis bemoei het 
nie, was dit groot nuus. 

’n Toer soos dié reël ’n mens 
nie sommer in ’n japtrap nie en 
die administrasie van die Suid-
Afrikaanse Spoorweë en Hawens 
(S.A.S. en H.) het reeds in Febru-
arie 1946 van dié planne geweet. 
Die koninklike gesin sou digby 
8 000 km (4 920 myl) aflê, meestal 
per trein. Derhalwe het derdui-
sende spoorwegwerkers, van die 
hoof-bedryfsbestuurder en ander 
senior personeel tot klerke, sta-
siepersoneel, aankopers, inge-
nieurs, sinjaalmanne, wielklop-
pers, ambagsmanne, loko-pas-
sers- en draaiers, spoortoetsers, 
treinskoonmakers en -wassers, 
treinbestuurders, masjiniste, sto-
kers en kondukteurs van dwars 
oor die Unie skouer aan die wil 
gesit.

’n Koning reis nie op enige 
hierjy trein nie en vir hierdie 
grootse geleentheid is drie spesi-
ale treine in gereedheid gebring. 
Die een was ’n goederetrein wat 
die 13 Daimlers waarmee die ko-
ninklikes en hulle gevolg sou ry, 
moes vervoer en die ander twee 
was vir passasiers bedoel.

Die loodstrein
Die eerste was die loodstrein wat 
vooruit gery het en gewoonlik ’n 
halfuur voor die koninklike 
trein by stasies sou stilhou. Die 
loodstrein het uit 13 waens be-
staan wat onder sjokoladebruin 
en bo ivoorkleurig geverf is. 
Daar was ’n dubbele eetsalon, ge-
naamd Kaaiman, ses dag- en-

Koning George VI, Koningin Elizabeth, Prinses Elizabeth en Prinses Mar-
garet word op Queenstown se stasie welkom geheet. 

Die prinsesse, die koningin en koning George VI kyk by die vensters van 
die Wittrein uit.

In 1947 het 
die Britse 
koningshuis se 
toer deur 
Suid-Afrika die hele 
land in rep en roer 
gehad. Dwars oor die 
ou Unie, ook in die 
Oos-Kaap, is partytjies 
en onthale gehou vir 
George VI en sy gesin. 
Agter die skerms het 
derduisende gewone 
mense bloed gesweet 
om sake te laat vlot. 
Die destydse Suid-
Afrikaanse Spoorweë 
en Hawens het ’n 
leeue-aandeel hierin 
gehad, skryf 
Deonette Haggard.

Die koninklike Wittrein op die 
spoor tussen Stutterheim en 
Queenstown.

Volstoom 
met ’n 

koninklike vrag

nag-salonrytuie, ’n uitkykwa, ’n 
luukse privaat salon, ’n poskan-
toorwa, ’n bagasiewa en ’n ver-
koelingswa met die nodige voor-
rade vir spyseniering.

Ses van hierdie waens is in 
Bloemfontein se werkswinkels 
opgeknap, en sewe in Pretoria.

Die loodstrein het verblyf vir 
die administrateur, die pers-
korps en ander spoorwegampte-
nare verskaf. Voorts was dit met 
al die geriewe toegerus wat die 
perskorps sou nodig kry om 
nuus van die koninklike toer wê-
reldwyd uit te dra. Elke kompar-
tement het ’n telefoon gehad en 
op die trein was ook ’n hoëspoed 
morsekode seintoestel vir tele-
grafiese werk. Daar was selfs ’n 
donkerkamer vir fotograwe.

Spesiale radio’s is geïnstalleer 
sodat die loodstrein en die trein 
waarin die koninklikes gereis 
het met mekaar in verbinding 
kon bly. Radio-ontvangers het 
uitgesoekte programme van die 
SABC ontvang in al die kompar-
temente van albei treine. Die 
luidsprekers in die komparte-
mente het ook gedien om open-
bare aankondigings te doen. 
Voorts is elke lokomotief op al-
bei treine voorsien van telefone 
om kommunikasie tussen die 
voetplaat- en ander personeel op 
die treine te vergemaklik.

Die koninklike trein
Die koninklike trein, bestaande 
uit 14 passasierswaens, was ’n 
“paleis op wiele” . Die koninkli-
ke trein is ivoorkleurig geverf 
en met ’n goue streep afgerond 
wat daartoe gelei het dat dit as 
die Wittrein bekend geword het.

Agt splinternuwe, luukse, lug-

HET JY GEWEET? 16 stoomlokomo-
tiewe is gebruik om die treine te trek. 
Twee was vir rangeerdoeleindes. Daar 
was ook een elektriese lokomotief en 
in die voormalige Rhodesië is twee 
stoomlokomotiewe gebruik.
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Graham Viney se boek, The Last 
Hurrah, oor die koninklike toer 
van 1947 word uitgegee deur Jo-
nathan Ball Uitgewers en is be-
skikbaar by boekwinkels land-
wyd.  

om te verseker hulle is fiks.
Die kelners was almal dieself-

de lengte en gewig en was deftig 
uitgevat in hul nuwe, swart en 
wit uniforms met strikdasse, wit 
handskoene en blink, gepoleerde 
skoene.

Verglansde vrugte is spesiaal 
gemaak en die Unie se beste wy-
ne en ander sterk drank is voor-
sien. Die beste fynproewersdisse 
was op die spyskaart en soms 
het die koningin wat die spys-
kaarte voor die tyd goedgekeur 
het die verskeidenheid disse ver-
minder.

Die tuinbouafdeling van die 
S.A.S. en Hawens was verant-
woordelik vir die plant van 
struike en blomme op al die sta-
sies op die roete. Die S.A. Spoor-
wegpolisiemanne met hul swart 
uniforms, wit of swart helms en 
wit handskoene was saam met 
die S.A. Polisie verantwoordelik 
vir die sekuriteit van die ko-
ninklikes terwyl hulle op spoor-
wegeiendom was en hierdie 
manne het hulle met onderskei-
ding van hul taak gekwyt.

paste lokomotiewe te bestuur en 
moeilike dele op die roete uit te 
wys.

Die S.A.S. en H. het ’n spyse-
nieringsafdeling met ’n trotse 
verlede en gedurende hierdie 
toer het hulle hul reputasie ge-
stand gedoen en hulself oortref.

Mnr. F.C.M Wilter was die 
spysenieringsbestuurder en die 
hoofsjef, Spiros Metaxas, en sy 
regterhand, die assistent-kok 
G.J. Denner, was agter die potte 
doenig in die koninklikes se lug-
versorgde kombuis op die Wit-
trein en by die vier amptelike 
wonings waar hulle met tye sou 
tuisgaan. Die personeel wat in 
die spyseniersafdelings op die 
treine gewerk het, het ’n voorge-
skrewe opleidingskursus gedoen 

Daar is met groot omsigtigheid gewerk 
om vars vrugte en groente en melk langs 
die roete te lewer. 

BO: Spiros Metaxas was die hoofsjef op die koninklike trein. 
INLAS: ’n Spyskaart van die loodstrein vol handtekeninge 
van die personeel.  

Op die loodstrein is plek gemaak vir die pers-
korps om hulle berigte te tik en versend en daar 
was selfs ’n donkerkamer vir die fotograwe. 

In die sitkamer was agtien stoele, twee rusbanke, ses klein tafeltjies, 
twee boekrakke, twee brugtafels en ’n radiogram. Sommige van die stoe-
le was met Petit Point-naaldwerkmotiewe gestoffeer en drie het selfs 
met ’n Springbokmotief gespog.

In die koninklike slaapkompartemente is sydekens en die luuksste linne 
gebruik. Foto: JOHNATHAN BALL UITGEWERS

13 DAIMLER MOTORS: Die koningsgesin verlaat Graaff-Reinet se stasie in 
een van die 13 Daimlers wat spesiaal in toegeboude waens op ’n afson-
derlike trein aangery is.
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>> Alle foto’s, tensy anders vermeld, is verskaf deur die Transnet Heritage Li-
brary Photo Collection via atom.drisa.co.za

HET JY GEWEET? 180 masjiniste 
en 180 stokers, 102 kondukteurs, 
96 spoorwegpolisiemanne, ’n Poli-
sie-offisier en 8 uitgesoekte onderof-
fisiere was verantwoordelik vir die se-
kuriteit op die wit-trein gedurende die 
toer.

 100 
Treinwassers moes sorg dat 
die waens van die koninklike 
trein sowel as die loodstrein 

(in die foto) volgens voorskrif 
op bepaalde stilhoupunte ge-

was word. 


