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Houten rijtuigen bouwen, 
een kwestie van stug volhouden.

Pim van Schaik

Inleiding.
Het leukste en interessante is natuurlijk 
het bouwen van locomotieven (spoor 1).  
Maar ja op de baan alleen solo rijden, 
daar  ben je gauw op uit gekeken, er hoort 
natuurlijk een sleep rijtuigen of goederen 
wagens achter te hangen, zodat de lo-
comotief vermogen moet leveren en de 
exhaust slagen hoorbaar worden. 
Het op evenementen lenen van rijtuigen 
van mede stomers is een optie, maar vaak 
klopt dan het tijdperk niet waarin gereden 
wordt.  Vandaar dat ik eigen rijtuigen 
heb gebouwd voor mijn stoomgedreven 
locomotief de NS 1749. 
Het is mijn derde stoomgedreven loco-
motief welke in de testperiode zit van 
ongeveer een jaar, waarna hij wordt afge-
bouwd met optische zaken, zoals dummy 
veerpakketten, remwerk en het in de juiste 
kleur spuiten , nu had ik mooi de tijd om 
dit project op te pakken.

Tijdperk en de samenstelling.
Achter de NS 1749, zoals deze in de 
nadagen van het stoomtijdperk gereden 
heeft, passen het best houten rijtuigen, 
de meeste foto’s in de literatuur  geven 
ook dit beeld. 
Mijn uitdaging is dan ook geworden 3 
houten rijtuigen en 1 bagagerijtuig.  Dit is 
wel z’n beetje de minimale samenstelling, 
liever had ik nog meer rijtuigen, maar dit 
wordt al een hele klus.

Op zoek naar tekeningen.
Het boek “De erfenis” van Bert Steinkamp 
geeft natuurlijk een goed beeld van de 
rijtuigen door de vele foto’s maar originele 
tekeningen bevat het boek niet. 
Bij een zoektocht naar tekeningen kwam ik 
de “L. Derens  tekeningen  uit 1944“ tegen.  
Dit zijn goed gemaatvoerde  tekeningen 
naar originele NS tekeningen.  

De geschiedenis in het kort.
De rijtuigen zijn gebouwd door Beynes en 
Werkspoor,  in 1907 en in de jaren 1909 
t/m 1922 voor de HSM. van het type AB 
(1ste en 2de klasse), later bij de NS ge-
nummerd als 6231-6345.
De rijtuigen hadden 13;  1ste klas zitplaat-
sen en 31;  3de klas zitplaatsen, met een 
lengte over de buffers van 17.900 mm.  

De tekening bevat de aanzichten, plat-
tegrond en doorsneden. 
Bij navraag bleek dat ook het MIC de 
meeste van deze tekeningen heeft, maar 
ze staan niet in de catalogus. 

In een programma voor verbetering van 
het comfort van de 3de klas rijtuigen 
leidde er toe dat in 1939 een aantal zijn 
omgebouwd tot C rijtuigen (3de  klasse) 
welke vernummerd zijn tot 6231-6245. 

Wanden van het interieurEen onderstel
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De rijtuigen zijn in 1955-56 ter zijde ge-
steld en hebben allemaal de weg naar de 
sloper gevonden. Van dit type rijtuig is een 
geen enkele bewaard gebleven.
Vrijwel elke trein bestaande uit getrokken 
rijtuigen heeft  tenminste 1 bagagewagen, 
ongeschikt voor vervoer van “personeel  
vreemd aan den spoorwegdienst”  maar 
geschikt voor het overbrengen van goede-
ren in de vorm van ingeschreven bagage, 
van expres goed, van waardezendingen 
en niet te vergeten van dienstzendingen. 
Maar de bagagewagen is ook ingericht als 
verblijfplaats van treinpersoneel. 
Ook de bagagewagens zijn in 1956 ter 
zijde gesteld en hebben de weg naar de 
sloper gevonden. Enkele hebben hun le-
ven kunnen rekken als ongevallenwagen 
of gereedschapwagen.

De opbouw en uitvoering.
De draaistellen en het draagframe met 
buffers  is gemaakt van messing. De op-
bouw naar voorbeeld van het grootbedrijf 
uit hout, de bodemplaat 3 mm triplex en 
de wanden en het dak van vliegtuigtriplex 
dik 1,5 mm. 
De uitvoering is sober en vele kleine details 
zijn achterwege gelaten, de kunst van het 
weglaten, zodanig dat de beeldbepalende 
onderdelen aanwezig zijn, opdat de kijker 
toch het beeld krijgt van een mooi natuur-
getrouw rijtuig. 
Zo zijn de deurscharnieren, deurstoppers 
luchtslangen en seinijzers achterwege 
gelaten. Ook kunnen de deuren niet open 
en is de binnen inrichting summier. 
Alle binnenwanden met de openingen, dus 
zonder deuren en ramen zijn aangebracht. 
De banken zijn wel aangebracht, omdat 

deze bij de rugleuning voorzien zijn van 
grote “oren”, welke voor de ramen zitten. 
De draaistellen zijn van het type “Engelse 
draaistellen” , de wiegveren zijn weggela-
ten maar overigens geven ze een goede 
weergave van het grootbedrijf.
De deuren zijn opgelegd met fineer,  wel 
zijn aangebracht: de lijsten langs de bui-
tenramen,  deurkrukken en handrelingen,  
glas in de ramen,  de gasleidingen op de 
kopwanden en de klasse aanduidingen 
alsmede de belettering. De daken zijn 
bestrooid met zilverzand, zodat een goede 
imitatie van dakleer is ontstaan. Voorts 
zijn op het dak de water reservoirs voor 
het toilet en de vele torpedo ventilators 
en dakdoorvoeringen voor de gasverlich-
ting aangebracht. De rijtuigen zijn in het 
NS donkergroen gespoten, het onderstel 
zwart en het dak licht grijs.

Het bouwen.
Zoals de titel al aangeeft is het een kwestie 
van stug volhouden, dit komt door het 
vele repeterend werk, en dus niet erg 
inspirerend. 
Seriematig werken is het beste maar toch 
om een paar voorbeelden te geven, totaal 
240 stuks raam/deur openingen zagen 
met de figuurzaag,  32 stuks veerpak-
ketten, 64 stuks veerpakket hangers, 16 
stuks buffers, 98 stuks kopschotten van 
de banken etc.

Slot.
Nu de rijtuigen gereed zijn is het een mooi 
gezicht achter de NS 1749, het is een 
prachtige sleep  rijtuigen geworden met 
een totale modellengte van 2,25 meter, 
wat veel voldoening geeft. 
Een kwestie van stug volhouden.

Het mooie resultaat van “stug volhouden”.


