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Colofon

De website op-zet.nl en de daarbij behorende PDF’s verschijnen
kosteloos als uitgaven van niet commerciële aard voor hobby-
vrienden van spoor Z, 1:220. Zij geven primair de visie van de
redactie weer. Voor citaten van derden is de redactie niet
aansprakelijk.

Commentaar, aanvullingen en correcties zijn welkom, maar aan
eventuele fouten kunnen geen claims worden ontleend. De
redactie behoudt zich het recht voor wel of niet te rectificeren.

Geheel downloaden en afdrukken van de PDF’s bij de website op-
zet.nl (op eigen kosten) is toegestaan, mits niet voor commerciële
doeleinden. Geheel of gedeeltelijk kopiëren hiervan naar andere
websites is niet toegestaan.

Citaten, afbeeldingen of (deel)uitgaven van de website op-zet.nl
en PDF’s mogen alleen worden gebruikt voor niet-commerciële
doeleinden, mits met voorafgaande schriftelijke toestemming van
de redactie van opZ. .

Er zijn twee soorten historie in dit infoblad:
In de rollen lees je hoe de treinen historisch
naar Thalbrück kwamen. In de platte tekst
gaat het over mijn eigen historie. Al een
halve eeuw werk ik aan mijn modelbouw
wereld. Zo ontstond de wereld opZ, het land
Thalgau en vele modeltreinen op die schaal
die mettertijd naar mijn modelstation van de
hoofdstad Thalbrück reden. Je kunt hier één
van de twee verhalen kiezen of ze allebei
lezen. In ieder geval wens ik je toe dat je aan
dit infoblad net zoveel plezier beleeft als ik.

De infobladen van opZ vormen samen een
reis door de historie en het land van de
Thalgau. Het is 1866 en inmiddels is de
Thalgau ingelijfd bij Bayern. Bij je rondreis
door het land is het stationshotel van
Thalbrück steeds weer een basis. Vanuit je
luxe kamer zie je de treinen aankomen op
allerlei sporen. Dan rolt een merkwaardig
drietal groene BOB-rijtuigen Thalbrück
binnen, die daar op een zijspoor blijven
staan. Toch eens zien of je kunt ontdekken
wie daarmee reist...
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      Georgs pronkrijtuig

        Meer Z gewenst



Al sinds 1970 bouw ik treinen op
verschillende manieren. Eerst van
karton met een dopje van een balpen
als ketel en kartonnen rails. Dan koop
ik Märklin, maar dat is voor mij niet
genoeg. Het assortiment is dan nog
beperkt. Al gauw begin ik de wagons
die ik dubbel heb te veranderen. Ik
maak een hele serie bierwagens met
logo's die ik uit catalogi knip.
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Daarnaast verzamel ik plaatjes van
modellen die ik graag opZ zou zien.
Rond 1992 breekt de bloeitijd van
Miniclub aan. Z is dan al lang een
modelschaal die serieus genomen
wordt. Er verschijnt zelfs een hoftrein
van Railex. Maar toch ontbreekt er
nog veel in mijn verzameling dat ik
graag  zou hebben. Zelf bouwen blijft
dus een belangrijk hoofdstuk opZ.

Mijn allereerste gebouwde én gekochte Z-locje

Meer  gewenstZ

Een wagon veranderd in een bierwagen

Een aantal bierwagens die ik zo’n 30 jaar geleden veranderde met logo’s uit catalogi



 Door de tijd heen ontwikkelde ik een aantal
 bouwmethoden voor materieel op schaal Z.

 Bouwen uit scrap,
 zoals van karton met een pennendopje.

 Tekenen van Bayerische locs
  en  bouwen in messing,
 zoals ‘AII longboiler’  Graf Odulph, 1848.

 Tekeningen afdrukken
 en  bouwen in fotokarton,
 zoals het pronkrijtuig van
 Friedrich IV van Pruisen.

 Bestaand Märklin materieel veranderen
 of er andere treinen uit bouwen,
 zoals die schöne Württembergerin,
 (Br18 ) maar nu in glansblik uitvoering.4

Inmiddels weet je al heel wat over de
historie van de treinen in Thalbrück. Die
begon al in 1820 bij de mijntransporten
voor Napoleon met de paardenbaan. In
1837 wordt de Thalgau Eisenbahn
Gesellschaft (TEG) opgericht en dat
resulteert uiteindelijk in de eerste treinen
die in 1847 op het nieuwe station van
Thalbrück aankomen.

vier methoden opZ
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In 1848 wordt ook de  Thalgau Bergbahn
(TBB) aangelegd. Pas in 1880 bezoekt
koning Ludwig II van Bayern Thalbrück
en nog later komt de Orient Express. De
tabel spoorwegperioden op pagina 7
maakt duidelijk dat alles zich hier in
Epoche 1 afspeelt. De tabel met stoomloc-
typen toont welke locs je eigenlijk ziet.

Terugblik

1

2

3

4



Ik vond gegevens over een AII longboiler in
Robert Zintl's boek die Alte Bayerischen
(deel 1, p28) en verwerkte ze prompt in het
historische verhaal. Ik nam de schets over
en werkte hem uit tot een detailtekening.
Ook vond ik hier en daar nog foto's.

Maar dan, net na de voltooiing van het
nieuwe station komt er een gloednieuwe
Thalgause locomotief binnenstomen op
spoor 1. Daar werden er dit en vorig jaar
dertien van gebouwd door de firma's
Maffei en Keβler, maar deze veertiende,
Graf Odulph, is van  de firma Stern alhier.
Het is een 1A1-locomotief, maar de TEG
noemt hem een AII-loc. Hij oogst de
bewondering van alle reizigers want het is
een zogenaamde longboiler, dat is een
Britse vinding. Door zijn lange stoomketel
worden de hete rookgassen beter benut
voor de stoomproductie.

Later in 1860 wordt deze longboiler
omgebouwd tot een CI-loc, omdat het
goederenvervoer is gegroeid. In 1883
wordt hij na 35 jaar dienst uitgerangeerd.

Foto AII Longboiler (rond 1860!)

Bayerische locomotief Graf Odulph, 1848

De eerste locomotief in Thalbrück

Tekening van de loc Thalfluss opZ

in messing
Graf Odulph

Tekening AII Longboiler
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De allereerste stoomloc die vanaf 1847 in
Thalbrück wordt gestationeerd is de IB
Thalfluss. Hij lijkt al lang niet meer op het
concept van George Stephenson. Het
nieuwe station Thalbrück nadert dan zijn
voltooiing. Hierover meer in het infoblad
Treinen naar Thalbrück 1.



Tekening voor het messing model opZ Messing model van de AII Graf Odulph

stoomloctype AII asindeling
bufferlengte (inc. tender)
dienstgewicht (bruto)
maximale snelheid
diameter drijfwielen
keteldruk
stookrooster  oppervlak
verdampings oppervlak
tender
kolenvoorraad
watervoorraad

1A1 n2
12,5m
21,9T
42km/u
1524mm
6,0atm
0,83m2

71,0m2

2  T 4,2
2, T ......5

...... 4,24m3

Gegevenstabel AII

Het chassis is gevouwen uit messing plaat
0,15mm. Ik heb een 'Märklin wieldiameter
database' waaruit ik als donorloc een oude
Br41 kies (8827). De loopwielen zijn van
MTL, 3,6mm kunststof, maar ze moeten
nog spaken krijgen. Die druk ik af op foto-
karton en knip ze uit met een gaatjestang.

De verticale stookketel is een op maat
geschuurd eiken latje. De stoomketel is van
messing, met een zelf gedraaide messing
schoorsteen. Vroeger soldeerde ik deze,
maar nu gebruik ik twee componentenlijm.
Ook de tender is van messing plaat 0,15mm
en heeft weer dezelfde Microtrains-wieltjes.

De cilinders zijn uit 1,2mm aluminium buis,
de drijfstangen uit messing strip en de
hekjes uit zilverdraad 0,25mm. Buffers,
lampen, koppelingen en remstangen zijn
allemaal van dun messing. De hele loc
wordt nog beschilderd en krijgt echte kolen.

Messing en zo
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Deze tabel kun je downloaden van site (tipZ) net als de tabel van de stoomloctypen.



In het jaar 1853 bezoekt de koning
van Pruisen eindelijk Thalbrück
met zijn hofrijtuig. "Zal ik, of zal
ik niet?" Zijne Majesteit sprak al
tussen 1848 en 1849 revolutionair
de wens uit om tijdens zijn reis,
omdat hij de absolute monarchie
wilde versterken, ook de Keulse
dom en het nieuwe station te
Thalbrück te gaan bekijken.

Eerst zoek ik de documentatie over het
hofrijtuig. Het is moeilijk te vinden, alleen op
de website over de Länderbahn Preussen
staat een tekening van zijn pronkrijtuig.

Friedrichs pronkrijtuig

Maar hij kan er niet komen met
zijn hofrijtuig! Het duurt nog tot
1852 voor Maximiliaan II von
Bayern door Europa reist met een
verbouwde hoftrein die op alle
sporen past. Derhalve vindt pas
in 1853, een jaar erna, het overi-
gens informele bezoek van de
Pruisische koning plaats. Zijn
hofrijtuig is dan al tien jaar oud.

Friedrich Wilhelm IV
van Pruisen, 1853

De Keulse dom in 1853
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Schets van Friedrichs pronkrijtuig van 1848

Over de kleur vind je al helemaal niks, maar
die is te herleiden uit andere rijtuigen in die
tijd, zoals die van de sultan van het
Ottomaanse rijk. Dat hemelse blauw was
mode en dat is de kleur die ik hem dan ook
maar geef.

Station Thalbruck in aanbouw



Het informele bezoek van Friedrich
van Pruisen is eigenlijk een visite
aan de familie van zijn vrouw,
Elisabeth Ludovika von Bayern.
Heinrich Heine ziet in hem een
voorname geest met veel talent,
maar een slechte regent. Net als
Ludwig II wordt Wilhelm gezien
als een romantische fantast met
idealen uit al lang vergane werelden,
maar anders dan de Bayerische koning is
hij Frankofoob. Zijn droom is om Oosten-
rijk bij het Roomse Rijk te houden en
daarom weigert hij ook de keizerskroon.

Het tekenen van de bouwplaat is buiten
gewoon lastig vanwege de vele details. Het
verloopt uiteindelijk in vier fasen.

Het onderstel is samengesteld uit drie
draaistelletjes van MTL, waarvan twee met
een koppeling. Van het interieur had ik
alleen een plattegrond. Toch heb ik het
interieur gemaakt om mezelf een idee te
geven hoe zo'n rijtuig er van binnen uitzag.
Het rijtuig is getekend in de stijl van
Bayerische hofrijtuigen en afgedrukt op
fotokarton.
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Friedrich Wilhelm IV bestijgt de
troon in 1840 na de dood van
Friedrich Wilhelm III. Die had
hoegenaamd geen interesse in
spoorlijnen. De nieuwe koning
geldt als spoorvriendelijk, maar wil
geen Staatsspoor zoals alle pioniers
en bedrijven wensen. Maar men

plant wel alvast een zuidelijke spoorlijn
van het Pruisische Halle brutaalweg
dwars door het koninkrijk Hannover naar
het Pruisische Minden...

Plattegrond van Friedrichs pronkrijtuig

Karton en zo

Friedrichs pronkrijtuig met interieur opZ
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Koning Georg V
van Hannover, 1865

Aankomst Georgs pronkrijtuig

Ook hier begint de bouw van het pronkrijtuig
met het verzamelen van documentatie. Er is
heel wat af te leiden uit het aquarel van de
ontwerper J.H.Witte, maar de uiteindelijke
uitvoering wijkt nogal af. Het interieur vond
ik in het boek “... auf der Schiene“ van
Heinrich Krohn, over de geschiedenis van
de firma Talbot te Aken, p71. Over hoe het
interieur er uit  vond ik geen materiaal.zag
Dus heb ik dat ook weer getekend in de
Barokke  stijl van rijtuigenBayerische hof .

Aquarel van J.H.Witte

Georgs pronkrijtuigD e Köni g l i c he n H an nove r is c he n
Eisenbahn Gesellschaft bestond van 1843
tot 1866. Nog nét voor dat jaar rolt de
hoftrein van koning Georg V het station
van Thalbrück binnen, alweer voor een
informeel bezoek. Maar in het jaar 1866 is
het gedaan. Tot dat jaar zijn Rheinland en
Westfalen nog altijd gescheiden van de
rest van Pruisen. Nu wordt het probleem
simpelweg opgelost door de annexatie
van Hannover en Kurthessen. Zo kwam
het spoornetwerk, toentertijd 800km in
handen van Pruisen, waarmee ook dit
pronkrijtuig. Friedrich heeft dat niet meer
beleefd. Hij overleed in 1861.

In 1853 als Friedrich Thalbrück bezoekt
wordt in het koninkrijk Hannover ook een
hoftrein gebouwd. Die is voor koning
Georg V.  Het ontwerp is van Eduard J.H.
Witte. Hij presenteerde het in de vorm
van een aquarel, maar helaas was de
koning blind. Zijn pronkrijtuig overtreft
dat van Pruisen, maar is dan al enigszins
ouderwets. Toch is men er in de Leipziger
Illustrierte van 4 februari 1854 nog vol lof
over:
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Ik vond van de definitieve uitvoering van het
Hannoverse rijtuig ook weer een tekening.
Die werd uitgangspunt voor mijn ontwerp.
Daarin moest alles natuurlijk worden aan
gepast opZ (1:220). Als je de tekening naar
Z verkleint blijven lijndikten gelijk zodat de
tekening dicht loopt (zwart). Lichte details
worden altijd kleiner afgedrukt, de donkere
groter. Je moet alles net zolang aanpassen
en afdrukken tot alle details leesbaar zijn.

Ook moet je voor de bouw rekening houden
met de materiaaldikte van 170g fotokarton.
Het uitsnijden van de ramen is in dit geval
geen sinecure, want veel onderkanten zijn
afgerond. Voor het bochtjes snijden moet je
dus een behoorlijk vaste hand hebben. De
twee boogramen knip ik deels uit met een
gaatjestang, de onderkant snijd ik recht uit.

Kartonnen rijtuigen uit latere perioden, spuit
ik na het uitsnijden altijd met mat vernis.
Maar deze klassieke rijtuigen werden
glanzend gelakt. Dat was een kunst op zich.
De print op glanzend fotokarton blijft dus zo.

De ramen verglaas ik met inkjet sheet. Het
onderstel is gemaakt uit drie draaistelletjes
van MTL, een heel gepriegel. Ik lijm de
bovenbouw erop en werk dan de randen
van het frame af. De treeplanken maak ik
van dun messing, want karton wordt krom.
De dakarmaturen, lampen en de kroon zijn
van gedraaid koperdraad en dergelijke, net
als de ornamenten boven de buffers.

Tekening Salonrijtuig

Mijn ontwerp van het salonrijtuig

Mijn tekening aangepast voor schaal Z

Interieur in Barokke stijl

Printkunst

Het resultaat opZ

Het interieur opZ
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Koning Ludwig II
van Bayern, 1866

In 1848 erft de zoon van koning Ludwig I
Maximiliaan II zijn hoftrein. Hij laat deze
in 1852 verbouwen en geschikt maken
voor de eerste lange afstandsreis door
Europa. Zijn zoon, koning Ludwig II erft
de hoftrein in 1864 en laat hem opnieuw
verbouwen en uitbreiden. In 1866 maakt
hij een rondreis door het Frankenland,
maar Thalbrück bezoekt hij officieel pas
veel later in 1880, hoewel...

In 1866 wordt Niederthalgau ingelijfd bij
het koninkrijk Beieren, een zware schok
voor de inwoners. De jonge koning,
Ludwig II, net 21, lijkt er niet om te malen.
In dat jaar bezoekt hij de restauratie van
het kasteel Pierrefonds, bewonderaar als
hij is van Franse kastelen.

Toch rolt er dat jaar ook een merkwaardig
drietal groene 1ste klasserijtuigen het
station van Thalbrück binnen, die daar
een hele dag op een zijspoor blijven staan.

De hoftrein van Ludwig II is een joint venture
van Railex en Märklin uit 1992 met nog een
latere uitbreiding. Nog steeds is het een
meesterstuk. Maar er was ooit een extra
keukenrijtuig dat nooit opZ is uitgegeven.
Hij staat nog wel bij mij op de planning om te
worden gebouwd uit een tweede set. Uit de
rest van die set ga ik mogelijk nog andere
hofsalonrijtuigen bouwen.

De tekening hierboven is van het 4-assige
koningsrijtuig voordat hij werd voorzien van
draaistellen.

P.pronkrijtuig van Ludwig II

De hoftrein van Ludwig II

Tekening keukenrijtuig



Deze BOB-salonrijtuigen staan bij mij op de
planning om te worden gebouwd. Er gaat
een vrij grondige studie aan vooraf om de
juiste versies daarvan te kunnen tekenen.
Het maakverhaal van deze hoftrein volgt
nog later wanneer ik hem ook inderdaad ga
bouwen. Het sluit aan bij de artikelenreeks:
De heer Adler & Mevrouw Taube.
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Alleen opmerkzame gasten zullen het
hebben ontdekt: dit merkwaardige drietal
groene 1ste klasserijtuigen zijn van de
Beierse Oost Baan en niemand weet wie
ermee reist... Uit één ervan schrijdt een
dame van adel onder begeleiding van een
tweetal dienaressen, op weg voor een
huurkoets naar de Elisabethdom en voor
een visite aan haar naamgenote Elise von
Thalbrück. Wie goed is in gezichten zal
haar vinden lijken op keizerin van
Oostenrijk, Sissi in de volksmond. Zij leidt
een rusteloos leven en is bijna altijd op
reis... Maar wie reist er met die andere
twee rijtuigen?

BOB-Salonrijtuigen zijn zeer ruime
wagens met comfortabel gepolsterde
meubelen en een uitgebreide luxueuze
inrichting. Ze werden, naast de officiële
hofrijtuigen voor de Allerhoogste Heren,
in dit tijdperk aangeduid als “1. Classe
Rytuigen met Salon“ en werden zo door de
Bayerische OstBahn ingezet. Volgens het
oudste ontwerp van ca 1858 onder koning
Maximiliaan II, heeft zo’n rijtuig twee
salons, zoals ook gebruikelijk bij die van
de Koninklijke Beierse Staats Baan.

Opvallend is dat er geen slaapplaats is
voorzien, maar Ludwig II laat er later wel
een intercom in bouwen. Dat is geen
telefoon, maar een overgangsbrug om in
een ander rijtuig te komen... Lees er meer
over in de artikelenreeks:
De heer Adler & mevrouw Taube.

BOB- salonrijtuigen

Tekening BOB-rijtuig A1

Tekening BOB-rijtuig A2

Tekening BOB-rijtuig A3

Tekening BOB-rijtuig A3f

Foto BOB-rijtuig A3f Mijn tekening BOB-rijtuig A3f
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Er is behoorlijk wat informatie over de BIX,
want het was een populaire machine. Ik heb
hem uitgetekend, daarna uitgesplitst in
aparte onderdelen en gebouwd van 170g
fotopapier. De wielen zijn gemaakt uit
metaaldraad in verschillende dikten. Deze
was behoorlijk moeilijk te bouwen en alleen
als vitrinemodel, maar ik koester de wens
om hem ook als rijdend model te bouwen.
De wielen zijn 1870mm. Dat is opZ 8,50mm,
wat ook precies de diameter is van een
(donor) S3/6 en andere Pacifics.

In principe kan ik dus een S3/6 van Märklin
als donor gebruiken voor de twee drijfassen
en de voorloopas. Die van de tender komen
weer uit oude bananenwagens. Lastig bij de
bouw is dat de drijfwielen de cabine door-
snijden en dat de voorloop- en drijfwielen
zeer dicht op elkaar zitten. Gelukkig heb ik
nog even tijd om dat uit te puzzelen.
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Op spoor 2 staat een Bayerische BIX met
de naam Muenchen stoom af te blazen. In
1874 werden er in Bayern 104 van die
eerste echte sneltreinlocs BIX gebouwd
(een 1B loctype). Vijftien jaar lang zijn ze
dé sneltreinloc in alle Duitse landen.
Sommigen blijven wel een halve eeuw in
dienst. Hoewel ze Brits aandoen bepalen
ze voor een groot deel het imago van de
Bayerische Staatsbahn.
Het is een krachtig, bijna legendarisch
trekpaard en ook geliefd in ThalBrück. De
BIX Muenchen krijgt Thalbrück als thuis-
basis. Hij heeft de tot dan toe grootste
drijfwielen, 1870mm, wat voortaan de
norm is bij Bayerische sneltreinlocs (zoals
later de S3/6). Met zijn korte wielbasis
leunt hij wat ver voorover, maar zo past
hij op de 12m-draaischijf.

Tussen 1909 en 1925 worden ze afge-
dankt. Maar enkele BIX-en krijgen nog net
daarvoor Reichsbahn nummers 34.7421
t/m 34.74 .  De 1000ste loc van de firma40
Maffei, genaamd 1000, staat in het Duitse
Museum in München, maar is helaas
doorgesneden. In het Neurenbergs
Verkeersmuseum staat een model  1:10:

Bayerische BIX1874

Bouw van de BIX

Mijn tekening van de Bayerische BIX

Schets van de Bayerische BIX

foto van de Bayerische BIX als voorbeeld
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stoomloctype AII asindeling
bufferlengte (inc.tender)
dienstgewicht (bruto)
maximale snelheid
diameter drijfwielen
keteldruk
stookrooster oppervlak
verdampings oppervlak
tender
kolenvoorraad
watervoorraad

1B n2
13,96m
21,9T
   90 km/u
1870mm
10,0atm
1,6-1,8m2

87,7-91,0m2

3T10,5
5T .....
... 10,5m3

Gegevenstabel loc BIX ontwerp Degmayer

Mits regt onderhouden zyn zij steeds
eene Oog Streling als zy in hun groen
Kleed met gepoetst Dryfwerk en
hunne schoone Beierse Lantarens,
glanzend bronzen Schriftplaaten en
den bevalligen Tender uyt het
Stookhuys koomen voor eene Dienst
aan den Hofrein des Konings. (1889)

In 1883 komt de BIX voor het eerst met een
experimentele Oriënt Expresstrein door
station Thalbrück. Deze luxe trein heeft een
rijdend restaurant. In Thalgau worden door
de komst van de Oriënt Express ook de
Sternwagens beroemd als uitvinders van
‘smullen op het spoor’. Tegen 1890 is het de
normaalste zaak van de wereld dat de
Oriënt Express Thalbrück aandoet... Over
de eerste Orient Express te Thalbrück werd
in Treinen in Thalbrück 1 al verteld.

De Oriënt Express

Citaat:



Thalbrück is als knooppunt een stad van
betekenis geworden voor internationale en
lokale treinen op normaal- en smalspoor.
Het wordt tijd dat de Duitse keizer Wilhelm
het belang van deze plaats eens zelf in
ogenschouw komt nemen. Natuurlijk is het
weer geen officieel staatsbezoek en dus is
een rijtje van zes rijtuigen wel genoeg.

Op zekere dag dreunen zes splinternieuwe
keizerrijtuigen langs het hoofdperron van
Thalbrück. Nog maar twintig jaar tevoren
parkeerde koning Ludwig II daar zijn
hoftrein om het staatsieschip St Alexandra
te dopen. Over dat bezoek kun je uitgebreid
lezen in het infoblad Schip op schaal 1.
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Eerst zocht ik naar tekeningen, foto's en
formaten, wat nog behoorlijk lastig is.
Vervolgens zocht ik een aantal drie-assige
draaistellen. Eigenlijk bleken alleen die uit
de platte wagen Ssym46 bruikbaar, de
vierassige komen uit andere  slooprijtuigen.

Uiteindelijk slaagde ik er in de verschillende
rijtuigtypen redelijk opZ uit te tekenen. Die
splitste ik weer uit in onderdelen voor een
bouwplaat. Ik bouwde een prototype dat ik
huilend afdankte omdat het toch nog te
groot uitviel. Bovendien had ik voor de
daken metallic karton gebruikt dat krom
trok. Ik rekende ze nog eens om naar 1:220
en bouwde één prototype helemaal af. Pas
toen ik daar alle kinderziektes uit had ging ik
door met de rest.

De hoftrein van
Kaiser Wilhelm, 1900

Keizerskroon Wilhelm II op elk hofrijtuig - wapen van Preussen

Bouw van de hoftrein

Hofsalonrijtuig des keizers opZ
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Al in 1889 werd bij Breslau Wagenbau AG
een eerste Hofsalonrijtuig gebouwd voor
keizer Wilhelm II. Toen dat rijtuig was
voltooid was hij zo enthousiast dat hij er in
1890 nog wat liet bouwen en in 1891 nóg
meer. Nu had hij dus al een complete trein,
maar daar bleef het niet bij. Er kwamen ook
nog twee bagagerijtuigen. Ze hadden vaste
maten, alleen de bagagerijtuigen waren wat
langer. Ze kregen nummers die ze ook
behielden als er nog rijtuigen werden
toegevoegd, want keizer Wilhelm II had de
smaak helemaal te pakken. In de volgende
twee jaar kwamen er niet minder dan
twaalf:

 bouwjr   Titel
  1  1889         Hofsalonrijtuig des Keizers
  2  1890   Hofsalonrijtuig der Keizerin
  3  1890   Hofgevolgrijtuig der heren
  4  1890   Hofgevolgrijtuig der dames
  7  1890   Hofrestauratierijtuig
  8  1890   Hofkeukenrijtuig
  5  1891   Hofgeleiderijtuig der heren
  6  1891   Hofgeleiderijtuig der dames
  9  1891   Hofbagagerijtuig
10  1891   Hofbagagerijtuig
11  1891   Reserverijtuig der Keizer
12  1891   Hofrestauratie/keukenrijtuig
                omgebouwd net voor 1906 naar:

# assen
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6

lengte mm
18.600
17.800
17.800
17.800
17.800
17.800
17.800
17.800
18.600
18.600
17.800
17.800
18.800

Hofbagagerijtuig nr 9 1891

De lengte van de hofbagagerijtuigen 9 en 10
werd niet expliciet aangeduid, maar gezien
de normalisatie zullen ze even lang zijn
geweest als de hofsalonrijtuigen. Nu kun je
er als keizer niet op uit met een paar simpele
koffertjes. Dus werden er in 1893 nog maar
eens twee extra hofbagagerijtuigen aange-
schaft. Die waren bijna identiek, maar
vermoedelijk 20cm korter dan de eerdere
twee:

 bouwjr   Titel
13  1893   Hofbagagerijtuig
14  1893   Hofbagagerijtuig

# assen
6
4

lengte mm
18.400
18.400

Deze wagens hadden wel elk een andere
vensterindeling die ook weer afweek van
de hofbagagerijtuigen 9 en 10. De rijtuigen
1 t/m 8, 11 en 12 hadden allemaal boven-
lichten, maar alle bagagerijtuigen 9, 10, 13
en 14 hadden een glad dak. Aan het einde
was dat dak verhoogd met een raam voor
de treinbegeleider.
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Wat opvalt als de trein aan een willekeurig
perron in de buurt van andere rijtuigen
staat, is het kolossale formaat. De rijtuigen
zijn enorm en zwaar. Een flinke locomotief
is vereist om ze überhaupt van hun plaats te
krijgen. Dat is meestal de Pruisische S10, de
krachtige superversie van de bekende P8
met grote sneltrein drijfwielen. In Thalgau
soms de Beierse S3/6, de kkStB 60 of de 73.
In Württemberg zet men er de C voor, de
zogenaamde schöne Württembergerin*.

Alle rijtuigen behalve het restauratie- en
keukenrijtuig 12 hebben aan beide kanten
toegangsdeuren met een versmald dak, nr
12 heeft maar aan een kant deuren en blijft
tot het einde even breed. Bij bagagerijtuigen
zijn er aan het einde dan weer dubbele
deuren. Al voor 1906 werd aan deze wagen
een extra toegangsbalkon toegevoegd en
kreeg hij drie-assige draaistellen. De lengte
is daarna eigenlijk niet bekend, maar zou
logischerwijs op 18.800mm uitkomen,
uitgaande van de andere balkons (met een
tolerantie van 20cm).

Locs van formaat
Nu hoorde voor zo'n zware hoftrein altijd het
'puikje' van wat men aan sneltreinloc had,
hier bijvoorbeeld de Pruisische S10 en de
schöne Württembergerin, loc C.

Sneltreinlocs

* Bij het bezoek van de keizer aan slot Hohenzollern bij
Hechtingen en de familie "zu Fürstenberg" te Donau-
esschingen in Württemberg de burcht, werd de
Württembergse loc 'C', de schöne Wurttembergerin,
voorgespannen.

Pruisische sneltreinlocomotief S10

Württembergse C, mijn versie in glansblik.

Aanpassingen
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Nu kun je als keizer niet tot Sint Juttemis
blijven rond rijden met een oude keizers-
trein dus werd al in 1897 na gedacht over
een nieuwe generatie hofrijtuigen. Om de
zaak overzichtelijk te houden kregen ze
zoveel mogelijk dezelfde nummers behalve
een rijtuig nr 15. Oudere rijtuigen werden
als ze nog bruikbaar waren hoger genum-
merd of uitgerangeerd en als 'gewone'
salonrijtuigen ingezet. De tweede generatie
keizertrein zag er daardoor als volgt uit:

Maar de Pruisische sneltreinloc S10 is nooit
opZ geproduceerd. Misschien blijkt het later
nog mogelijk om een P-8 (wielen 8mm) te
maken met grotere wielen, bij voorbeeld die
van een Br03 (9mm). Ook moet er dan een
grotere tender bij met losse draaistellen.
Misschien is die tender zelfs uit een 'shorty'
te bouwen, zodat de motor uit de zeer
ondiepe cabine van de S10 kan worden
verwijderd.

De locomotief C die men er in Württemberg
voor zette heb ik ooit als 'Glanzblech'
locomotief beschilderd. Uitgangspunt was
de (lelijke) zilveren versie 8836. Het
resultaat zie je op de vorige pagina.

2  generatiede Locs bouwen

 bouwjr   Titel
1A   1902     Hofsalonrijtuig des Keizers
1"    1904   Hofsalonrijtuig des Keizers
2"    1901   Hofsalonrijtuig der Keizerin
3A  1903   Hofgevolgrijtuig der heren
3"    1903   Hofgevolgrijtuig der heren
4A  1898   Hofgevolgrijtuig der dames
4"    1903   Hofgevolgrijtuig der dames
7     1890   Hofrestauratierijtuig
15   1897  Hofrestauratie en keukenrijtuig

# assen
6
6
6
4
6
4
6
4
6

lengte mm
19.300
19.300
19.300
19.300
     ?
19.300
     ?
17.800
19.300

Hofgevolgrijtuig der dames nr 4A (1898) en Hofrestauratie- en keukenrijtuig nr (1897)15

Sneltreinlocomotief S10 van de KPEV nog niet opZ

Locomotief P8 van de KPEV wel opZVan de rijtuigen 3 '' en 4 '' zijn helaas geen
maten bekend en ook geen afbeeldingen
meer, waardoor je er dus geen tekening
meer van kunt maken.



opZ gebouwd

opZ pag. 20Treinen naar Thalbrück 2 www.op-zet.nl

Ik heb opZ uiteindelijk zes hoftreinrijtuigen
gebouwd van de 2  generatie (1897-1904).de

Het zijn die welke in de tabellen met rode
nummers zijn aangegeven.

lengte mm
20.160
20.160
20.160
20.160
20.160
18.400

 bouwjr   Titel
2A   1911     Hofsalonrijtuig der Keizerin
3A"  1907   Hofgevolgrijtuig der heren
5A"  1907   Hofgevolgrijtuig der heren
4A"  1906   Hofgevolgrijtuig der dames
6A"  1906   Hofgevolgrijtuig der dames
16    1910   Hofbagagerijtuig

# assen
6
6
6
6
6
4

Zo! Nu konden de keizer en de keizerin
tenminste een beetje uit de voeten. Hoewel,
toen de keizerin inzag dat zij nog een
stokoud salonrijtuig van 1898 bezat terwijl
Wilhelm zelf in 1904 al een nieuwe kreeg
kon zij niet achterblijven. Na 1906 moest er
nodig een hele dérde generatie hofrijtuigen
bij komen. Ze moest nog tot 1911 wachten
tot haar dérde hofrijtuig werd geleverd,
maar die was wel groter dan die van de
keizer! Bij de vorige 23 stuks kwamen
tussen 1906 en 1911 ook nog deze rijtuigen :

Interieur salonrijtuig der keizer

bouwplaat Kaiserzug
salonrijtuig van de keizer

 opZ ware grootte

bouwplaat Kaiserzug
salonrijtuig van de keizerin

 opZ ware grootte

3  generatiede

De hoftrein van Keizer Wilhelm II
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Er zijn dan niet minder dan negenentwintig
hofrijtuigen! Er was dan wel een beetje
armoede in het rijk, maar dat mocht de pret
niet drukken. Nu is van de vier nieuwe
hofgevolgrijtuigen eigenlijk geen lengte
bekend. De opbouw ervan is even lang als
rijtuig, de nieuwe van de keizerin. Je kunt
dus aannemen dat ze ook in totaal even lang
zijn. Dat idee wordt bevestigd door de
maattekeningen waar rijtuigen met gelijke
opbouwen ook zo zijn aangeduid.

Ook van bagagerijtuig 16 zijn geen maten
bekend. Maar foto's met een zelfde venster-
indeling doen vermoeden dat hij gelijk is
aan rijtuig 13 en 14. Rijtuig 16 heeft aan de
kant met de verhoging ook nog een boven-
licht. De verhoging is dan ook meer dan het
halve dak breed en loopt aan een kant gelijk
met het bovenlicht. De nieuwe generatie
rijtuigen heeft naar de deurbalkons toe
schuin lopende daken .

Daardoor is ook het dak boven de balkons
versmald doorgetrokken. De bovenlichten
zijn, met uitzondering van rijtuig 16 op de
zelfde manier aangebracht als bij de vorige
generaties. Om de zaak wat af te ronden op
30 rijtuigen kwam er nog één rijtuig bij voor
de kroonprins:

lengte mm
20.405

 bouwjr   Titel
20  1905    Hofsalonrijtuig der Kroonprins

# assen
6

Eigenlijk hoort hij niet bij de officiële hof-
trein, dus werd hij donkergroen gelakt,
inplaats van in het keizerlijk blauwwit. Ter
compensatie heeft de kroonprins wel de
langste! Bovendien kreeg hij een moderne
snuf: een torpedodak! Het bovenlicht was
dan voor- en achter gestroomlijnd.

Lang genoeg

Hofsalonrijtuig der kroonprinsRangeren met de Bayerische BIX en de hoftrein
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Jaloezieën

Door de tijd moest er natuurlijk wel wat aan
de rijtuigen veranderen: Zo werd het
keizerlijk 'gemak' wat uitgebreid en daar-
voor het sanitair verhuist. Je ziet het aan de
matwitte ramen die zijn verplaatst. De
keizerin kreeg mettertijd behoefte aan een
grotere spiegel en daarvoor werd een
venster opgeofferd. De keizer wilde wat
meer privacy en dus werden aan de buiten-
zijde jaloezieën aangebracht. Dat wilde de
keizerin ook en ook in het restauratierijtuig.

Nu waren de rijtuigen zo groot dat de
jaloezieën er op trajecten met een krap
ruimteprofiel af moesten. Maar ja! Dan zat
je in de zomerhitte! Dus werden de rijtuigen
met zonwering overspannen, hoewel die
tijdens de reis vaak alleen maar boven het
toilet der heren werd gehandhaafd.

Een hoftrein zet je niet zomaar willekeurig
op een rij. Zo moesten ze bij voorbeeld
allemaal met de looppaden aan één kant
staan. Er werd dus een regel bepaald vol-
gens welke de trein moest worden sameng-
esteld. Standaard moesten er negen zijn in
deze volgorde:

1 Hofbagagerijtuig
2   Hofkeukenrijtuig
3   Hofrestauratierijtuig
4   Hofgevolgrijtuig der heren
5 Hofgevolgrijtuig der heren
6 Hofsalonrijtuig der keizer
7 Hofsalonrijtuig der keizerin
8 Hofsalonrijtuig der dames
9   Hofbagagerijtuig

De 6 rijtuigen met een rood cijfer heb ik
gebouwd  opZ.

Treinsamenstelling

Een hoftrein
zet je niet
zomaar

willekeurig
op een

rij
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Safe salons

De hofrijtuigen van de keizer en de keizerin
moesten steeds zo zijn gekoppeld dat de
beide salons een geheel vormden. Dat kun
je van buiten zien aan de ramen. De beide
hofbagagerijtuigen moeten met de hoge
kant voor de treinbegeleider naar buiten toe
staan. Dat er twee hofbagagerijtuigen aan
de uiteinden zijn geplaatst is niet alleen
vanwege de vele koffertjes, maar ook
omdat het verplicht was om direct achter de
locomotief zo'n rijtuig te plaatsen voor de
veiligheid. Bij het rangeren om de hoftrein
te laten terugkeren hoefde dan het bagage-
rijtuig niet te worden omgereden. Het
aantal rijtuigen kon variëren. Er bestond
ook een vaste opstelling van elf wagens. Als
de keizer alleen op pad was ontbraken de
rijtuigen voor de keizerin en haar gevolg

(dames- en heren). Soms zelfs was het
hofsalonrijtuig van de keizer  direct achter
het eerste bagagerijtuig gekoppeld. Des
Keizers reserverijtuig, de nr 11, en het
Hofrestauratie- en keukenrijtuig, de nr 12,
werden meestal alleen ingezet op korte
trajecten zoals tussen Potsdam en Berlijn.
Maar als de eigenlijk daarvoor bedoelde
rijtuigen weer eens werden omgebouwd
werden deze twee ook ingezet in de 'grote
hoftrein' als een soort bufferzône.

bron: Alfred Gottwald: Der Hofzug Sr. Majestät
des Deutschen Kaisers, Königs von Preussen).

Hofbagagerijtuig nr 13 (1893) staat hier achterstevoren bij hofsalonrijtuig van de keizer nr 1A (1902).

In deel 3 van Treinen naar Thalbrück blik ik
nog éénmaal terug naar de periode vóór
1900. Dan zal het gaan over de historie van
de Oriënt Express. Een aantal rijtuigen
daarvan, waaronder het eerste ontwerp van
Nagelmaeckers zelf, heb ik gebouwd opZ.
Daarna volgde de eerste generatie Oriënt-
Express rijtuigen van 1883 en verder. Ook
het ontstaan van de zogenaamde Stern-
wagens komt in dit infoblad aan de orde.

Zo ben je weer een flinke tijd bezig geweest
met wat er zoal aan treinen naar Thalbrück
is gekomen. Het is laat geworden. Het loopt
al tegen 1866 als je in je hotel aankomt en
toch lijkt het of de tijd heeft stil gestaan!

Daar staat nog steeds dat merkwaardige
drietal groene BOB-rijtuigen op een zij-
spoor. Wie zijn toch die heer Adler en
mevrouw Taube..?

Terugblik Vooruitblik


