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De ware Adler

Inleiding
De 19de eeuw is vol contrasten. Dat is in
Thalgau niet anders. Men koestert zijn
middeleeuwse kathedraal en burcht. Maar
men streeft óók naar modern, naar de
vooruitgang. De 19de eeuwse romantiek is
een reactie op de industriële revolutie.
Tegenover de zucht naar ‘toen’ staat de de
komst van treinen en fabrieken.
In Thalgau houdt de romantiek lang stand.
Hier komt de trein pas laat aan, niet voor
1844. Maar de eerste Duitse trein, de Adler,
rijdt al in 1835 tussen Fürth en Neurenberg.
Hiervan is een diorama met 220 figuren en
de Adler opZ. Dat diorama komt nog ter
sprake. Eerst maar eens kijken hoe de Adler
opZ er is gekomen.
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Aankomst van de Adler, in Fürth door J. J. Lechner 1835

Historie
De Adler is de eerste locomotief op Duits
normaalspoor. Toch wordt al in 1816 een
stoomwagen gemaakt door de Koninklijke
Pruisische IJzergieterij, de Krigar-loc. Hij
trekt op proef een wagentje met 8000 pond,
maar wordt nooit een succes. In Engeland
legt men in 1830 de eerste ijzeren wegen
aan.

De locomotief was van het type Patentee
1A1. De cijfers zijn loopassen, de A staat
voor één aangedreven as. Hij had een
tender 2’T2, een 2-asser met 2 Ton kolen.

In Duitsland wordt uitgerekend het agrarische Bayern in 1835 de eerste met een
ijzeren trekpaard op rails. Neurenberg heeft
dan 47.000 inwoners, Thalbrück nét 5.000.
Het zijn overigens vooral gewone paarden
die treinen trekken op de Bayerische
Ludwigsbahn van Neurenberg helemaal
naar Fürth, 6km.. Een jaar lang trekt de
Adler personenrijtuigen, maar in 1836 rijdt
ook de eerste goederenwagen.
De Adler werd in 1835 geleverd door Robert
Stephenson & Co te Newcastle, Engeland.
Officieel reed hij voor het eerst op 7 dec.
1835, maar er waren al eerdere proefritten
geweest waarbij de rijtuigen te zwaar
bleken.
op

Z De ware Adler

pag. 4

www.op-zet.nl

Ontstaan
Voor de Bayerische Ludwigsbahn zocht
Georg Plattner in 1833 nog een geschikte
locomotief. Hij vroeg offertes aan de
Londonse firma Braithwaite & Ericsson, aan
Suse & Libeth en aan Robert Stephenson &
Co te Newcastle (opgericht 1823). De loc
moest een gewicht van tien ton kunnen
trekken over de 6km van Fürth naar
Neurenberg in 8 tot 10 min. Hij moest met
hout kunnen worden gestookt.

Platner en Mainberger in Neuwied bij
Keulen om rails te bestellen. Ze vergaten
Aken en gingen door naar Keulen. Daar
spraken ze consul Bartls die hen de
Belgische firma Cockerill in Luik aanbeval.
De heren reisden naar België en ontdekten
daar dat deze firma nog nooit een locomotief had gebouwd! Maar daar hoorden ze
ook dat Stephenson in Brussel vertoefde.

Stepenson's bod
Stephenson bood een 2-assige loc aan
zoals die van de Liverpool en Manchester
railway. Die woog 7,5 - 8 ton. Een lichtere
machine zou te weinig wrijving hebben en
was bovendien duurder. Men vroeg tóch
wat twee lichte locs van 6,5 ton zouden
kosten. Stephenson rekende 1.800 pound,
maar dan wél met toebehoren.

Het contract
Op 1 mei kwamen ze daar aan, juist voor de
opening op 5 mei van de spoorlijn Brussel –
Antwerpen. In die dagen sloten ze een
contract met Stephenson over een loc met 3
assen, type Patentee, zes ton zwaar en
voor 750-800 pound. Op 15 mei was het
contract rond. Daarbij werd nog een tender
en onderstellen voor een personenrijtuig en
een goederenwagon besteld. Later rekte
Stephenson de prijs nog een beetje op naar
900 pound en beloofde de loc eind juli naar
de haven van Rotterdam te verschepen.

De Duitse firma Holmes & Rolandson in
Unterkochen bood toen een stoomwagen
aan van 2-6pk voor 4.500 gulden. Maar die
onderhandelingen liepen vast. Er kwam
nóg een aanbod van Josef Reaullaux uit
Eschweiler bij Aken. April 1833 waren
op
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Vervoer van de adler
In Neurenberg en Newcastle leefden ze blijkbaar op
verschillende voet. Stephenson entte de spoorbreedte op
de Stockton-Darlington Railway,
op 5 voet – 2 x ½ spoorstaaf,
op 4 voet 8,5 inch,
op 1435mm.
Nu bleken de al gelegde rails bij Neurenberg 5/8ste inch te
smal. Alles moest worden aangepast. Toen de Adler met
toebehoren aankwam had hij:
1.140 pound, 19 shilling en 3 pence gekost.
Tegenwoordig zou dat pak weg 250.000 pound zijn.
Hij zat in meer dan 100 delen in 19 kisten. Ze werden veel
te laat, pas op 3 sept. 1835 naar Rotterdam verscheept.
Voor de reis Rotterdam-Neurenberg kwam er nog 700
franc en 1.160 gulden bij. De Ludwigsbahn kreeg voor
elkaar de invoerrechten te omzeilen door hem als onbekend product te declareren. Na veel gedoe werd dit pas op
26 sept 1835 toegestaan.
Zo ging het met de boot van Rotterdam naar Keulen waar
de zaak wegens laag water stagneerde. Met trekpaarden
werd het gevaarte nog een stuk stroomopwaarts gesleept
maar kwam pas op 7 okt. te Keulen aan. De rest ging met
paarden en wagens. Daar brak nog een staking uit zodat
een andere transporteur moest worden gezocht. Pas
op 26 okt.1835 bereikte men Neurenberg.
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In de werkplaats
In de werkplaats van Johann Wilhelm
Spaeth werd hij in elkaar gezet. Daar waren
meegereisde ingenieurs bij betrokken,
maar ook experts als smid Stern & Zn uit
Thalbrück. De heer William Wilson zou de
machine bedienen. Andere Britse (Ierse)
onderdanen kwamen mee voor de bouw
van rijtuigen en wagens.
Op 10 nov. 1835 kondigde de directie van
de Ludwigbahn aan dat het nu gauw ging
gebeuren, maar het kostte nog bijna een
koortsachtige maand werk voor de rijtuigen.
De onderstellen bleken namelijk te zwaar.
De Duitse constructeur Denis had bedacht
dat ze zowel door paarden als door de loc
getrokken moesten kunnen worden. Ze
moesten dus lichter.

Persbericht Neurenberger Zeitung

Proefritten (bovenstaand persbericht)
Op maandag namiddag werd op de NeurenbergFürthse spoorweg met de stoomwagen een proefrit
naar Fürth en terug gemaakt. De zodanige koude
der atmosfeer maakt bij het gebruik van deze
kunstige machine de uiterste voorzichtigheid
raadzaam, zodat bij het beproeven der snelheid de
beweging in acht moest worden genomen. Hoogst
imposant echter was al de aanblik van deze door een
onzichtbare kracht zich bewegende kolos, die onder
begeleiding van een groot aantal toeschouwers
rustig zijn spoor daarheen wandelde.

op
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Zo werd het een spoedopdracht voor de
firma’s von Spaeth, Gemeiner en Manhard.
Dan zou wagenmeester Stahl de bovenbouw erop zetten. Door de tijdsdruk werden
drie rijtuigen door de firma Stein gebouwd.
Denis dreigde de hele opdracht aan de
Britten te geven als er niet werd doorgewerkt. Door de arbeiders af te beulen
werden nét voor de opening negen rijtuigen
voltooid, twee alvast als 3de klasse, vier als
2de klasse en drie als 1ste klasse rijtuigen.

Houtvonk schroeide de winterkleding van de passagiers
Proefritten
Op 21 okt. was er al een remproef geweest
met een rijtuig waarin 23 personen, getrokken door één paard. Denis rem bleek te
werken zonder het paard te vermorzelen.
Op 16 nov. was er een stiekeme proefrit van
Neurenberg naar Fürth met de stoomloc.
Door de hevige kou was de snelheid
beperkt. Op 19 nov. werden vijf rijtuigen vol
in ruim 12 minuten vervoerd. Op de terugweg was er weer een remproef en één met
snel in- en uitstappen. Bij die proeven bleek
ook dat door de houtstook vonken de
kleding van passagiers schroeiden. De
proefrit kostte hen 36 Kreuzer, maar dat
werd aan armenzorg besteed.

pag. 7

www.op-zet.nl

Constructie locomotief
Het houten chassis van de Adler was met
blik bedekt. De twee horizontale cilinders
hadden één drijfas naar de middelste
drijfwielen. Deze hadden geen wielflens om
scherpe bochten te kunnen maken. De
eerste gietijzeren spaken waren in hun
velgen gevat, maar zeer breekbaar. Dus
kwamen er gesmeedde spaken die aan de
velg werden geklonken. In die holle spaken
zat hout dat meer veerkracht had. De
locomotief zelf had geen remmen. Een
schroefspindel remde de twee rechter
wielen van de tender. Er was een starre
verbinding tussen loc en tender. Ook de
buffers waren van hout en bekleed met leer.
De U-vormige waterkast lag om de brandstof voorraad heen. Dat was eerst hout en
later steenkool.

De krukas van de Adler uit 1935
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Constructie rijtuigen
Het bouwen van de rijtuigen had heel wat
voeten in de aarde. Van de eerste rijtuigen
bleek het Britse onderstel zó zwaar dat geen
zwoegende Adler ze van hun plek kreeg.
Om een blamage te voorkomen weigerde
de heer Wilson zijn stoomros te riskeren.
Het gevolg was dat alle rijtuigen lichter
moesten worden herbouwd. Zo werd die
eerste rit wéér uitgesteld. Tenslotte op 7
december 1835 is het eindelijk gelukt om de
hele trein in beweging te krijgen.

Railkoetsen
De rijtuigen werden als gewone koetsen
gebouwd, maar op een onderstel van ijzer.
Twee-assige coupérijtuigen met driemaal
een aparte koetsopbouw werden typisch
voor de eerste Duitse treinen.
Pas in 1842 werden speciale rijtuigonderstellen ontwikkeld, afgekeken van de Great
Western Railway.
Postkoetsgeel
Alle rijtuigen werden uitgevoerd in postkoetsgeel. De 3de klasse volksrijtuigen
hadden natuurlijk geen dak en drie bakken
met acht tot tien zitplaatsen. Er zaten geen
deuren in, maar poortjes.
De 2de klassers hadden een dak van
zeildoek en deuren. De open ramen kregen
daar gordijnen, eerst van zijde, later van
leer. In de even brede, duurdere klasse
rijtuigen waren ruimere zitplaatsen: gewoon
één persoon minder per bank.
De 1ste klassers waren bekleed met kostbare blauwe stof en kregen ramen. De deurgrepen waren verguld en alle beslag was uit
messing. Verschil moest er zijn, niet waar...
Het enige nog bewaarde 2de klasse rijtuig
nr. 8 werd in 1838 en 1846 omgebouwd. Hij
is 5.740mm lang, weegt 5 ton en biedt 24
zitplaatsen. Hij rijdt niet meer maar is te zien
in het Verkehrsmuseum van Neurenberg.
Door heel Europa was de postkoets geel (postzegel uit 2013)

1ste klasse rijtuigen werden bekleed met kostbare blauwe stof
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E

en uitvoerig Berigt van
den Adlers eersten Reis

Deze vroege Morgen reeds zijn enkele Wagens
bij Wijze van Proeve door eenige Paarden voort
getrokken in den Richting der grote Stad Neurenberg. Het is aanschouwelijk met welk Gemak de
Rossen hunne verlichte Last over den Railstaven
kunnen voortbewegen.
Vroeg in den Morgen is men dan het stalen Ros,
den Adler beginnen te stoken. Dit vereist vele
Stonden daar den Ketel om eenige Prestatie te
kunnen leveren een zekeren Druk moet hebben.
De Britse Heer Machinist Wilson is af en aan
bezig het Gevaarte op zijne Reis voor te bereiden
terwijl den door hem met Gebaren geïnstrueerde
Stoker al maar Hout in eene Stookruimte werpt.
Allengs groeit den Menigte volks die zich op den
Stationshof van Fürth verzamelt om het Wonder
van een zich van zelf voort bewegend Voertuig te
kunnen aanschouwen.

Topsnelheid
van de
Adler
solo
is
65km/u
op
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Met vertrouwde Paardenkracht worden eenige
der Wagens met draaiende Schijven achter den
Adler gemanoeuvreerd. Het is nauwelijks voor te
stellen dat het mogelijk zou zijn voor één enkelen
Stoommachine om al deze vier, vijf Wagens zelfs
maar één Voet te verplaatsen. Toch beweert de
Heer Wilson dergelijke Reeksen Voertuigen te
hebben voort bewogen, louter door de Expansie
kracht van warm gestookt Water! Welaan, wij
moeten het afwachten, onze Scepsis bedwingen
tot de juiste Stonde..
Waar komt den Adler vandaan? Groot was onze
Verbazing toen in de Loods van de Smederij 19
reusachtige Kisten werden geopend. Uit twee der
Kisten tooverde men ijzeren Wagenwielen die zo
zwaar zijn, dat men zich onmogelijk kan voorstellen dat ze vanzelf naar Neurenberg zouden rollen.

Eerste rit
Op 7 dec. 1835 rijdt de Adler officieel zijn
eerste ritje van 6,05km in 9 minuten met 200
eregasten en wat Ierse arbeiders voor het
vuile werk. De 26-jarige William Wilson is
machinist. Na twee en vier uur worden nog
meer proefritten gemaakt, nu met 9 wagens
en 192 gasten. De snelheid is maximaal
24km/u om de loc te sparen. Daardoor
wordt de reistijd 14 minuten. De topsnelheid
van de Adler solo is 65km/u (40 miles). Voor
de gewone ritten worden nog steeds paarden gebruikt, want de kolen zijn duur.
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Uit lange Buizen die te voorschijn kwamen tooverde men eene Stookpijp. In eene enorme ijzeren
Kookkeetel zal het water worden opgewarmd tot
Stoom door een Kachel die eraan is gekoppeld.
De eigenlijke Spil van het geheel zijn, naar men
zegt, twee Buizen die men ‘Zuigers’ noemt. Deze
zuigen echter niets! In plaats daarvan zullen ze
door den Stoomexpansie in Lengte toenemen en
zal deezen Beweeging door hefbomen in den draaiende Beweeging der Wielen worden omgezet. Al
deze Zaken werden door de heer Wilson, middels
eenen Tolk aan den Prominenten uitgelegd. De
heeren hebben met gematigd Vuur, soms ook met
eenige Scepsis gereageerd..
Maar nu staat hij daar te sissen en te blazen, dien
duivelschen Machine. Nu en dan laat den Machinist den Fluit stoom afblazen hetgeen een zodanig
Gerucht produceert dat den Meenigte toegelopen
Lieden almaar groeit. Daarmee neemt ook den

opgewonden Stemming toe en de Geruchten dat
het wellicht niets wordt of dat den Keetel zal
ontploffen bij den eerste beweging. Twee Wets
dienaren manen tot Stilte wanneer den Meenigte
wordt toe gesproken door eenige Prominenten.
Den Spanning stijgt als hét Moment aanbreekt.
Er volgt een luid Gesis, nog een Stoomfluit en
dan.. het is werkelijk ongelofelijk.. zet zich den
Machine in Beeweging, rukt en trekt van den
eene na den anderen Wagen de kettingen strak!
Vrouwen bedekken hunne Ooren met beide
Handen.
De Meenigte deinst geschrokken terug. De hele
Rij Wagens zet zich onder luid Gejuich van al het
aanwezige Volk in Beweeging. Prominenten
staan met hunne roode Hoofden opgewonden
wuivend in hunne Wagens.

Eerste goederen
De eerste goederen worden op proef al in
1836 vervoerd, in 1839 in geregelde dienst.
Volgens een verhaal zouden de biervaatjes
van Lederer de eerste goederen zijn geweest, maar eigenlijk waren het koeien. In
1845 was er al intensief goederenverkeer.

op
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Den Adler stoot afwisselend Sis- en Plofklanken
uit terwijl de Wielen steeds sneller gaan draaien.
Den geheelen Trein, want zo noemt men deze Rij,
beweegt zich langzaam, maar steeds sneller naar
den Einder van ons Blikveld. Kinderen, enkele
Knaapen en enkele Zwerfhonden, rennen mee en
zelfs een paar Ruiters die proberen de suizende
Vaart der Trein bij te houden. Naar men beweert
zou deezen Machine met zijne heele Sleep wagens
in minder dan den halven Reistijd eens Paards
ter Plaatse van Neurenberg moeten aankomen..
Op de Stationshof van Neurenberg staat al net zo
een Meenigte, groter nog, het is eene Stad. Een
Gejuich gaat op: Daar-istie-al! Hoe is dat nu
mogelijk. Is men vroeger vertrokken. Neen, maar
men is nog simpelweg gewend aan den Reistijd
van eene Paardenkoets, een dikke halve Stonde.

Het is 1836 en de Adler doet al een dik half
jaar dienst. Op station Fürth wordt nog
altijd keihard gewerkt, om de dienstregeling in elk opzicht vlekkeloos te laten
verlopen. Men heeft in de Stationshof een
zogenaamde Kohlenbanz ingericht. De
kolen worden aangevoerd met paardenwagens. Zo is men op het idee gekomen om
diezelfde wagens te gebruiken voor het
transport van vee en andere goederen. De
firma Lederer laat in deze tijd zijn eerste
biervaten met de trein vervoeren. De
paarden grazen tegenwoordig op een
veldje bij de poort.
op
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Na eenige Minuten dendert het Gevaarte nog
maar stapvoets binnen. Machinist Wilson draait
den Stoomkraan tijdig dicht, want de Wagens die
nog geene Remmen hebben duiken traag met
slappe Kettingen op elkander tot eene compacten
Rij die den Tender moet afremmen, eene lange
Remweg.
Wonderlijk genoeg brengt den Stuurmans Kunst
van den heer Wilson den Trein op nagenoeg den
juisten Plek tot stilstand en luid palaverend
stroomen de eerste echte Treinreizigers eenigs
Zins door de Vonken geschroeid den Meenigte
tegemoet, om opgewonden Verslag te doen van
den hoogen Snelheidstrein die hen hier zonder
Paarden bracht.

Het vervoer per trein is nog steeds een
evenement hoewel er een zekere dagelijkse
routine is ontstaan.
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Nu het reizen per trein reeds geen schokkend nieuws meer is en ook de gewone man
een kans krijgt om modern te reizen groeit
bij de elite het gemis aan de beslotenheid
van het vroegere rijtuig. Men wenst een
plek om zelfbewust op stand te reizen.
Daarvoor zijn de 1ste klassewagens immers
ontwikkeld. Er bestaan drie soorten
wagens: ruime gesloten 1ste klasse coupé’s
op een stevig houten onderstel en met het
uiterlijk van een twee- of drielingkoets. Dan
iets kleinere en minder luxe 2de klasse
wagens, weliswaar met een dak van zeildoek, maar zonder ramen. De 3de klasse
heeft nog het meeste weg van een open
bakwagen met een paar ruwhouten banken. Het instappen is vergemakkelijkt door
zijpoortjes zonder deuren, maar dat is dan
ook alles, verder is het heel Spartaans.
Opvallend is het hoge onderstel dat met
trapjes de tamelijk lage coupé’s bereikbaar
maakt. Daar de coupés niet mochten raken
aan de grote wielen zijn ze daar noodzakelijk nogal ver boven geplaatst.

De onderverdeling in rijtuigklassen is
overigens niets nieuws, maar was ook voor
het reizen per postkoets al gangbaar. Toch
heeft de komst van de trein er nog wat aan
veranderd, namelijk het in- en uitstappen:
De postkoets met zijn diverse reisklassen
stopt nog steeds keurig bij een speciaal
daarvoor ingericht halte aan het station.
Het gewone volk, vaak van lokale boeren,
komt aan met de gemene postkoets. Dat is
soms niet meer dan een boerenkar waarin
mensen, goederen en zelfs vee worden
opgetast. De elite reist natuurlijk per eigen
koets en zo ontstaat zelfs bij de ingangen
aan het station een zekere verdeling naar
klassen. Wie niet rijk is moet verder lopen
en zelf zijn bagage zeulen.
Hoe het op de Stationshoff in zijn werk gaat
kun je vinden in de infobladen over de
Stationshoff Fürth dat eerder vermelde
diorama behandelt.

Gesloopt

Wagen nr 8 staat in het DB museum te Neurenberg

op
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Na 22 jaar trouwe dienst werd de Adler in
1857 afgedankt. Hij was inmiddels samen
met de Pfeil de zwakstste loc van Europa en
minder zuinig dan nieuwere locs. Nog één
jaar werd de loc als stoommachine gebruikt,
maar in 1858 verkocht aan een Augsburgse
ijzerhandel en zonder meer gesloopt.
Alleen wagen nr. 8 bleef bewaard, omdat
koning Ludwig I er in 1836 mee zou hebben
gereisd. De enige bekende foto van de
Adler in 1851 in het Neurenbergse stadsarchief laat een rank koetsje zien dat geheel
afwijkt van de latere uit 1935:
pag. 13
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Twee Adlers?

foto uit 1851, Neurenbergs stadsarchief

zoek de verschilletjes!

Hoe meer je over de Adler te weten komt,
des te merkwaardiger wordt hij. De gegevens uit verschillende bronnen spreken
elkaar nog al eens tegen en ook een aantal
foto’s blijkt van elkaar te verschillen.
Soms had hij 18 tot 21 pk aan boord, maar in
andere opgaven 41 pk (paardekrachten).
De reissnelheden verschillen van 24-28
km/u tot die in 1935: 35km/u. Kortom het lijkt
net over twee verschillende Adlers te gaan.
Dat blijkt ook zo te zijn! Er zijn twee verschillende ‘originele’ Adlers, één uit 1835 en één
uit 1935. Deze laatste is de opgepepte
superversie van de eerste, de replica die
men onder het nazibewind voor propaganda gebruikte bij de viering van de 100-jarige
spoorwegen. Die had 41 pk aan boord en
bijna tweemaal de stoomdruk van de oude
(4,2 atm. resp. 6 atm.). Hij weegt 15,2 ton en
de oorspronkelijke maar 11,4 ton.

Adler naar tekening van Stephenson.

op
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. en deze is uit 1935

Op de oudste en enige foto van 1851 ziet de
tender er dan ook uit als een slank koetsje,
de Adler zelf is vrij lang en de dekhoogten
zijn gelijk. Op die van 1935 is de lokomotief
zelf gedrongener, de tender zwaarder en
moet de stoker naar de tender een opstapje
maken. Ook de wielen zien er veel robuuster uit.
Hieronder heb ik twee vergelijkbare tekeningen gemaakt met links de Adler uit 1835
en rechts die van 100 jaar later. Zoek de
verschilletjes zou ik zeggen. Hint begin bij
de schoorsteen.

zoek de verschilletjes!
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In het Verkehrsmuseum, te Neurenberg,
staat een model van de originele Adler dat
feilloos herkenbaar is als die van 1835.

foto te
uit Neurenberg
1850..
model

Tender en lokomotiefvloer zijn gelijk etc.
Rechts nog een prentje dat de Adler van
1935 weergeeft. Kijk en vergelijk!

zoek de verschilletjes!

zoek de verschilletjes!

..en deze is uit 1935
prentje uit 1935

Afbeelding uit het boek ca 1840
'De eerste Duitse spoorwegen'
Van Fritz Traugott Schulz.

Vroege afbeeldingen van nieuw spoorwegmaterieel laten zien hoe moeilijk het was
een realistische voorstelling van zaken te
geven. (Zie afb, Schultz)
C. Selzer geeft in zijn voorstelling van 1904
(rechtsonder) een zeer juist beeld van de
Adler terwijl kunstenaars van voor die tijd
nog geen vaste afbeeldingsroutine hebben
voor dit splinternieuwe verschijnsel.

Afbeelding uit het boek van F. T. Schultz rond 1840

Afbeelding van C. Selzer uit 1904

Zodoende correspondeert de voorstelling
van Selzer sterk met de foto van de Adler uit
1851: De proporties van de locomotief en
de gelijke vloer met de tender kloppen
duidelijk meer met de eerste Adler dan met
die van 1935, want die latere Adler was er
simpelweg nog niet.
Nu werd het boek van Frits Traugott Schultz
in 1935 uitgegeven en zo zijn die onjuiste
weergaven waarschijnlijk als bron gebruikt
voor die Reko-Adler van 1935.
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Links de Baureihe 05, rechts de super-Adler uit de 30er jaren

Super Adler 1935
Bij de oprichting van het Verkehrsmuseum
Neurenberg werd in 1925 de reconstructie
van de Adler gepland. De eerste bouwtekening kon men niet meer bemachtigen, maar
men puzzelde naar vermogen een Adler in
elkaar. In 1929 gaf men het plan op door de
economische crisis. Nu keek de Deutsche
Reichsbahn in 1933 vooruit naar haar 100jarig jubileum en liet de Adler in de AW
Kaiserslautern reconstrueren. Maar de
president van de Reichsbahn Dorpmüller
wilde de Adler tijdens de Rijks partijdagen
als propaganda gebruiken voor de ‘nieuwe
tijd’. Hij zou dan als stoere dwerg tegenover
de gigantische Baureihe 05 worden gezet.

Poster ter gelegenheid van 100 jaar Duitse Spoorwegen (1935)

Opgepept ontwerp
Men greep terug naar de tekeningen van
1925, maar het ontwerp werd opgepept. Hij
kreeg een zwaardere ketel, extra dwarsbalken en stalen spaakwielen. Op 81 km
proefspoor bleek hij gemiddeld 33,7km/u te
rijden, ook op hellingen terwijl de oude Adler
alleen een recht spoor van Fürth naar
Neurenberg bereed met 24km/u. In 1935
konden bezoekers van de jubileumtentoonstelling er 2 km mee rijden. Machinisten
waren Dorpmüller zelf en een gauleiter,
Streicher. In 1936 werd de super Adler
overgebracht naar Stuttgart en naar de
Olympische spelen te Berlijn. In 1938 werd
hij tussen Berlijn en Potsdam ingezet voor
het eeuwfeest van het Pruisische spoorwezen. Daarna stond hij in het museum te
Neurenberg uit te hijgen.
.
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Parade Adlers
In 1950 werd een Adler als feesttrein voor
het 900-jarig bestaan van Neurenberg op
een Straßenroller door de stad gereden. Die
Adler zelf stond zwijgend te pronken, want
er zat geen motor in. Hij was in opdracht van
de DB te München gemaakt, louter voor
tentoonstellingen en beurzen. Nu staat
deze niet rijdbare replica nog steeds opgesteld als tweede Adler in de buitenhal van
het Verkehrsmuseum te Neurenberg.

werkzaamheden nodig, nu voor het eeuwfeest van het Beierse Spoorwegmuseum en
het Verkehrsmuseum Neurenberg. Drie
zondagen in okt. 2000 maakte de afgestofte
super Adler ritten en nam deel aan de grote
parade op het rangeerstation Neurenberg.
In de jaren daarna werd hij bij meerdere
gedenkritten in Duitsland ingezet. Daarna
kreeg de super Adler weer rust in het
Verkeersmuseum... tot 17 okt. 2005.

In 1960 werd de Adlertrein van 1935 voor
het 125-jarig bestaan van de Duitse spoorwegen ingezet op het traject van Neurenberg naar Fürth. De binnenkant van de
wielen waren afgedraaid om op het tramspoor te passen.
In 1984 werd de Adler van 1935 weer uit de
kast gehaald. Deze keer ging het om 150
jaar spoorwegen, maar nu moest de AW
Offenburg hem weer rijdbaar maken voor
normaalspoor. De wielen werden met laswerk opgedikt. De ketel werd volgens de
moderne veiligheidsnormen getest. Zo nam
de Adler, die inmiddels zo’n beetje voor
origineel werd versleten, deel aan de tentoonstelling in Neurenberg en tal van andere evenementen in Hamburg, Konstanz en
München. Op 22 mei 1984 kon je zelfs mee
met de jubileumrit tussen Neurenberg en
Neurenberg-oost, geen wereldreis, maar
toch leuk.
Tussen 1985 en 1999 stond de Adler stil.
Daarna waren weer uitgebreide restauratie

op

Z De ware Adler

Eerstedagenveloppen en munten met afbeelding van de Adler
ter gelegenheid van het 125 en 150 jaar Duitse Spoorwegen.
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Modellen
Sinds 1964 rijdt op het spoortje van de
dierentuin te Neurenberg een Adler op
halve schaal (1:2). Die werd voor dat jaar
gemaakt door het leerlingbedrijf van MAN.
De mini Adler vertrekt van de ingang en rijdt
dan naar de kinderdierentuin. Hij werd in
2009 voor de bouw van het dolfijnenbekken
stilgelegd, maar sinds 2012 rijdt hij op een
nog uitgebreider traject van een kilometer.
De parkspoorbaan van Görlitz heeft ook
een Adler, op 600mm smalspoor. Deze
Adler rijdt op diesel.

Op schaal H0 brengt Märklin in de 1970er
jaren een model uit van de Adler dat duidelijk is afgeleid van die turbo replica uit 1935!
Er zit een reusachtig sleepcontact onder.

Ik droom van zoiets opZ, maar dat is natuurlijk onmogelijk. Toch is er rond 1990 al één
kleinseriebouwer die er in slaagt een te
maken, zij het zonder motor. De RailexAdler is onder Z-fanaten toch een soort
icoontje geworden. Maar ook dat icoontje is
weer de super Adler van 1935. Voor mij was
de prijs een bezwaar en ik had rond 1990
nog veel betaalbaars te kiezen.
Voor een TV-miniserie ‘de ijzeren weg’ werd
in 1985 een rijdbare replica gemaakt. De
stoom werd met koolzuurdamp gemaakt en
de aandrijving was een Renault 5, die als
tender was aangekleed.

op
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Maar het bleef een beetje kriebelen want
mijn interesse ging juist uit naar periode I,
de romantiek der Eisenbahnpioniers. Bij mij
smolt de zucht naar ‘toen’ inmiddels samen
met de komst van de trein, de échte Adler.
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Herbouw Adler 2007
In de ronde loods met 24 locs van BW
Neurenberg-west, het depot van het
Verkehrsmuseum, brak brand uit. De ‘Adler’
werd zwaar beschadigd. Hierdoor werd hij
vanaf dat moment nog méér als de échte
Adler gezien. Het wrak werd in vier uur tijd
met een autokraan uit de puinhoop gelift en
op een dieplader naar BW Meiningen
gebracht om te worden hersteld. De ketel
was noch redelijk in tact doordat daar nog
water in zat. Maar van het houten frame was
niets meer over en al het dunne metaal was
gesmolten. Toch besloot men hem weer op
te lappen. Weer ging men niet uit van de
originele proporties, maar van die super
Adler uit 1935. In okt. 2007 was hij weer als
nieuw, een huzarenstuk.

schoorsteen niet volgens het recept van
1935 gemaakt, maar in zijn oorspronkelijke
vorm en hoogte. De krukas vormde wél een
probleem. Die kon niet in het stoomlocbedrijf van Meiningen worden gesmeed. Dit
werd dan ook uitbesteed aan de Sächsische
Schmiedewerke in Gröditz die tevens de
wielbanden maakte.
Daar staat hij dan weer in het Neurenbergse
museum, sinds eind 2007, met een ‘oud’
3de klasse rijtuig uit 1935 en twee nieuwe uit
2007. In het museum staan ook de Adler
replica van 1950, de 2de klasse rijtuigen uit
1835 en 1838 en het rijtuig nr. 8 uit 1846. Dat
rijtuig van de Ludwigsbahn komt niet meer
op de rails. In april 2008 reed de ‘nieuwe
Adler’ weer eens tussen Neurenberg en
Fürth. In mei volgden nog ritten naar
Neurenberg, Koblenz en Halle a/d Saale. In
het jubileumjaar 2010 werden er op het
terrein van de het DB-museum Koblenz
ritten met bezoekers gemaakt en in juni
tussen Neurenberg en Fürth.

Het houten chassis werd geheel nieuw
gebouwd uit 8 tot 12 jaar oud essenhout.
Dat is elastisch genoeg om de schokken
tijdens het rijden aan te kunnen. Al dat
moois werd weer met metaal bekleed. Het
tenderframe werd van hard eikenhout
gemaakt. Een 3de klasse wagen die elders
opgesteld en dus onbeschadigd was werd
het voorbeeld voor de nieuwe koetsrijtuigen. Ze werden door een wagenbouwer in
Meiningen gemaakt. Het kostte zeker een
miljoen, maar twee ton werd door het
publiek opgehoest. De directeur van het
DB-museum te Neurenberg stelde dat alle
details voor de reconstructie compromisloos moesten worden uitgevoerd. Er zou
zelfs nog preciezer volgens de historische
tekeningen worden gewerkt. Zo werd de
op
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de ware Adler
Uit pure tegendraadsheid wil ik nu net weer
die andere Adler maken, die slanke uit
1835, die eigenlijk een Engels koetsje was,
een grotendeels houten rijtuigje waarin de
heer Stephenson zijn vrolijk pruttelende
kooktoestel had geplaatst.
Hoewel ik gewoonlijk de overtuiging ben
toegedaan dat je het beste materiaal kunt
gebruiken dat dicht staat bij de werkelijkheid, hier dus metaal, heb ik deze keer een
andere keuze gemaakt. Ik ga het van
fotokarton doen omdat de Adler zo nietig
wordt en ik dan de details nog kan printen.
Nu is dit ook al eens gedaan, maar dan toch
weer die latere van 1935, op veel grotere
schaal en met een wel erg slanke ketel..

Nu moet van elk onderdeel een zogenaamde uitslag worden gemaakt ofwel een
projectie naar het platte vlak zodanig dat je
elk onderdeel kunt uitsnijden en naar drie
dimensies kunt vouwen of vormen. Een
noodzakelijke tussenstap is de exploded
view, het uit elkaar plaatsen van de onderdelen.

Exploded view van de Adler opZ

Karton model van de Adler uitgegeven door Schreiber Bogen
artnr: 72215 gebouwd door Maxl
www.der-lustige-modelbauer.com

Het is vrij schokkend om voor het eerst te
constateren hoe klein een exploded view op
Z-grootte uitpakt. In eerste instantie lijkt het
niet mogelijk om daar een bouwplaat van te
maken.. En toch kan het.

tekenen
Ik begin met een vectortekening. Nu zijn er
zeer veel afbeeldingen van allerlei Adlers,
maar aan drie combineerbare aanzichten
valt haast niet te komen. Eindelijk duikt er
een op in de eerste Bayern Report (Merker
Verlag) uit Helmholz/Staby, die Entwicklung
der Lokomotive. Hoewel het hier weer om
die Reko Adler gaat kan ik hem met behulp
van de oude foto toch reconstrueren. Dat
levert uiteindelijk een voor-, zij- en bovenaanzicht op in de juiste maten van schaal Z.
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Boven en vooraanzicht van de uitgetekende Adler van 1835
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de Adler bouwplaat
Hieronder is hij dan toch, de bouwplaat op
ware grootte.. Er is een te groot aantal
wielen afgebeeld om ze in meerdere lagen
te kunnen opbouwen. Bovendien is rond
knippen nogal lastig.

Mijn bouwplaat van de Adler op ware grootte.

idee
Spaakwielen voor puristen.
Voor de echte puristen gaat er natuurlijk
niets boven echte spaakwielen en aan die
kwaal lijd ik ook. Daartoe neem je twee
soorten koperdraad, diameters 0,25mm en
0,5mm. De dikke gebruik je voor wielbanden, van de andere snijdt je spaken. Rol de
dikke draad een paar maal om een ronde
staaf van 5mm. Dit levert straks wonderlijk
genoeg wielen van 6,25mm op, precies
juist. Snijdt uit deze spiraal met een breekmesje twee cirkeltjes schuin af, zodat geen
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kopse overgang ontstaat. Fatsoeneer de
twee ‘cirkeltjes’ tot ze er mooi gesloten
uitzien.
Nu de spaken: Snijdt de volle diameter
5,25mm af voor de eerste twee spaken en
lijm die midden in het wiel. Snijdt de spaken
daarna af op 2,4 mm en lijm ze straalsgewijs
midden aan de eerste tot een spaakwiel
ontstaat. De naaf kan voor en achter nog
worden verstevigd met papieren cirkeltjes
van 1mm. Ga ook zo te werk voor de nóg
kleinere achter- en voorwieltjes.
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Bouwen
Begin linksboven en snijdt de hele stookketel uit (zwart). Snijdt van 1,5mm dik
karton een vulstuk in de grootste vorm en
lijm de stookketel er als een doosje
omheen. Die vier rondjes linksboven nog
even laten zitten.
De groene ketel daarnaast uitsnijden en
rond rollen om een dun staafje (ca 3mm,
ronde sleutelvijl). Rol om dit staafje een
paar lagen dun papier en lijm dit tot een
kokertje dat dik genoeg is als lijmbasis
voor de ketel. Goed de diameter uitmeten
alvorens de ketel er omheen te lijmen.
Nu de hele rookkamer ernaast uitsnijden,
hetzelfde behandelen als de stookketel.
Links erboven is een kleine rechthoek. Die
wordt als basis voor de schoorsteen
boven op de rookkamer gelijmd. De iets
grotere rechthoek erboven ongemoeid
laten. Daarnaast bevindt zich de schoorsteen. Deze uitsnijden en om een stukje
koperdraad 1,0mm lijmen. Dat stukje moet
iets korter zijn dan de schoorsteen, zodat
hij er straks nog een beetje hol uitziet. De
schoorsteenkrans wordt rond gelijmd en
dan écht precies midden op de bovenkant
van de schoorsteen gelijmd. De tender
(groen) laten we nog ongemoeid en gaan
verder met het rode chassis (links).
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chassis
Eerst het chassis ruim uitknippen en aan
de achterzijde de vouwlijntjes rillen in de
zij-, voor- en achterkanten. Nu zeer
voorzichtig en precies uitsnijden. Ook de
witte versteviging erboven uitsnijden en
onder het chassis plakken, zo dat de
kanten nog omlaag gevouwen kunnen
worden en de ketelsteunen omhoog. Dat
is dan ook de volgende stap. Nu de
hoeken van het chassis lijmen. Dan gaan
we monteren:
montage
De zwarte stookketel aan de groene
stoomketel lijmen en die weer aan de
rookkamer. Zorg dat de rookkamer en
stookketel allebei precies rechtop staan
anders wordt het een rare Adler. Nu wordt
het lastig: Lijm dit geheel ín het chassis op
de (witte) versteviging, aan de voorbalk en
aan de cabinevloer.
Let op: de stookketel ligt dus ín het chassis
en niet er bovenop. Als de zaak precies
goed zit de ketelsteunen vastlijmen aan de
ketel en daarna maar even uitblazen.
Nu komt de schoorsteen aan de beurt. Die
wordt er precies in het midden loodrecht
op gelijmd. Blijf corrigeren tot’ie perfect
staat! Wie mentaal gezond wil blijven plakt
nu gewoon de kartonnen wieltjes erin,
slaat Spaakwielen voor Puristen over,
en gaat dan naar het detailleren.
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Detailleren
Een chassis met stookketel en een schoorsteen op wielen heeft al aardig wat weg van
een locomotief, maar het wordt pas écht wat
door de details. spatborden komen nu het
eerst. Rol ze om een dun potlood tot ze nét
de diameter hebben die om de wielen past.
Vouw met een platte pincet het middelste
lipje recht omlaag naar het chassis.

Ik heb de Adler op deze schaal inmiddels
tweemaal gebouwd. Eén staat in een
vitrine, de ander speelt de hoofdrol op het
diorama van station Fürth. Hoe alles daar in
zijn werk gaat kun je lezen in de infobladen
Stationshoff Fürth, deel 1 en 2

stoomdom
Een goudkleurig strookje van 2,5 mm
oprollen tot de juiste diameter en dan tot
een buisje lijmen. Dat buisje wordt midden
achter de schoorsteen precies recht op de
ketel gelijmd en dan van boven voorzien
van een druppel lijm. Die krimpt tijdens het
afbinden tot een dekseltje dat met verdere
druppeltjes lijm kan worden opgedikt tot de
gewenste bolling. Het veiligheidsventiel rol
je op dezelfde manier maar rondom een
dunne koperdraad. De lampen snijd je uit
een plakje koperdraad, maar wie er microledjes in wil zal buisjes moeten rollen uit
0,05mm messing.
Handels, de omkeerhevel, chassisstangen
en hekjes maak je van zeer dun koperdraad. Daarna moet je de hele zaak nog
netjes in de verf zetten en afwerken.
Wie de heer Wilson wil laten sturen is voor
de ombouw op een Preiserfiguurtje aangewezen. Hij kan met zelf hardende
boetseerklei in zijn machinistenplunje
worden gepakt en daarna met acrylverf
worden gedetailleerd. Mocht je na deze
uiterst lastige exercitie nog psychisch in
orde zijn dan kan dit het resultaat zijn.
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