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In 1972 introduceerde Märklin de eerste
trein op Z. Pas veel later ging in Göppingen
het zogenaamde Märklin-museum open. In
1987 gaf men de eerste museumwagen uit
op Z. Het stond er met koeienletters op:
Museum 1987! Maar stel nu eens dat ze al
jaren eerder op dat idee waren gekomen...

In het infoblad museumwagens+++ deel 1
werd beschreven hoe je museumwagens
nét dat beetje leuker kunt maken, ofwel op
kunt . Je kunt er bijvoorbeeld eenZetten
tweede van aanschaffen en die veranderen.
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Zelf maakte ik een Leig-Einheit van twee
museumwagens uit 2009. Je kan er ook iets
bij maken. Zo werden ze aangevuld met
extra wagonladingen, tuktuks en tempo's,
verbouwde vrachtauto's en zelfs een hele
busmaatschappij, de TOV (Thalbrück
Omnibus Verein).

In dit deel 2 komen weer andere museum-
wagens aan de orde, behalve de eerste. Die
hebben we al gehad, en toch... Het leek me
leuk om niet alleen wat aan de wagens zelf
te doen, maar ook aan de museale groei.
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Op de beurs in Houten liep ik een tweede
museumwagen van 1988 tegen het lijf, het
bekende Württembergse rijtuig. Nu ben ik
zelf al vér voor 1987 begonnen met Z. Er
moet dus volgens mijn ontspoorde  fantasie
wel minstens één fictieve museumwagen
komen, jawel, en weer één met van die
koeienletters erop: Museum 1986!
Daarmee is natuurlijk het hek van de dam.
Ik ga mijn eigen museumwagens maken en
ik kan wel doorgaan tot 1970 toe.

Terug in de tijd
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Het zou nogal saai zijn om me bij daarbij te
beperken tot het veranderen van alleen dat
laatste cijfertje. De nieuwe museumwagens
moeten toch ook iets van zichzelf hebben.
Tussen de wagens van 1987 en 1988 is
slechts een klein verschil in de kleur van de
wagenkast. Het dak, de ramen en ook de
balkonnetjes zijn gelijk. Er moet bij de
museumwagen van 1986 iets constants zijn
en iets nieuws. Ik maak er ook een van 1983
en de twee nieuwe krijgen andere kleuren!
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drie mannetjes bij, twee sjouwers waarvan
er een zijn kist heeft laten vallen en één
voorman met formulieren. In 1990 kwam er
weer een G10, maar nu met dichte  deuren.
Van een tweede exemplaar heb ik die open
gemaakt. Met Märklin lijkt de lading niets  te
maken te hebben. Toch heeft Märklin in zijn
historie een enorm scala aan metaalwaren
gefabriceerd met name speelgoed en die
goederen werden al vroeg getransporteerd.
Maar of ze ook écht G10-en hebben gehad?

In 1989 kwam er een eerste echte variant.
Nu eens niet het zoveelste Württembergse
personenrijtuig met een ander jaartal erop,
maar een donkerrode goederenwagen G10
met schuifdeuren. Daar hebben er in het
echt zo'n 12.000 van rond getoerd. OpZ
waren die deuren nog vrij eenvoudig, maar
ze riepen je al meteen tegemoet dat er een
lading in moest. Ik maakte wat op een los
perronnetje dat ik later wilde overplaatsen
naar een station in Thalgau. Er kwamen ook

opZ museumwagens  deel 2

Märklins G10



Vliegende kisten
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Ik kreeg twee museumwagens van 1991 in
handen met zo’n Fokker vliegkist. Daarmee
werd ‘100 Jahre Menschenflug’ herdacht
ofwel honderd jaar vliegkunst. Natuurlijk is
het bekend dat smid Albert Stern te Thalgau
al in 1879 vloog, maar dat wisten ze niet bij
Märklin. Die vliegkist is eigenlijk een mooi
bedrukt blokje hout. Op oude foto’s zag ik
dat ze er ook veel kleiner waren voor
onderdelen en zo. De tweede vliegkist heb
ik dus gehalveerd. Daar was ik natuurlijk
niet tevreden mee. Dus scande ik de vlieg-
kist in met 300dpi en drukte vervolgens een
hele rij bouwplaatjes af van kisten in allerlei
soorten en maten.

Maar wat zat er eigenlijk in al die kisten? Het
zijn vliegtuig onderdelen. In het infoblad van
de wandeling door Rosenthal, gaat het over
twee mannen die voortbouwen op het idee
van Albert Stern. In het infoblad Vliegen
over Thalgau zijn ze zelfs hoofdpersonen.
Zij willen een vliegtuig met een motor erin.
Die motor moet licht zijn, misschien wel van
het dan nog zeer kostbare aluminium. Zulke
motoren werden dan natuurlijk zorgvuldig
per kist vervoerd. Een paar kisten heb ik
open gelaten. De deksels staan ernaast. Ik
heb er, afgeleid van Märklins metalen trucks
nog één van karton bij gezet met oplegger.
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Maar nu wordt ‘t te gek. Begin 2018 krijg ik
via een opkoper een dérde aangeboden. Je
moet natuurlijk grenzen stellen, maar ik kon
niet anders. Ik kreeg hem bijna voor niks,
want er was geen vliegkist meer bij. Wat nu?
Misschien een wagen met destilleerderij.
Wat heeft dat met vliegen van doen? Ach
Horatio: er is meer tussen hemel en aarde
dan waarvan gij weet. Van koperen buisjes
en trafodraad bouwde ik dus een mobiele
destilleerderij. Je kunt hem maar op één
manier passend op die wagen puzzelen.
Alleen hou je dan de basis over. Die moet
dan maar op een andere wagen. Dit kon wel
eens de museumwagen van 1985 worden.

opZ museumwagens  deel 2

Vluchtigheid
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In 2002 kwam er een grootvulumewagen
met een vrachtwagen en een fles Kessler
Sekt. Ik heb twee van die grossraumwagen,
deze keer allebei met remmershuisjes, zelf
kort gekoppeld. Ik maakte er ook een rode
tuktuk bij en later nog een ‘oudere’ G10.

Nu was er een museumwagen van 1994,
ook in de horecasfeer maar onschuldiger.
Hij had een flesje, Göppinger Tafewasser,
waar je niks mee kon. Daar vond ik ook een
tweede van. Het ontbrekende remmers-
huisje werd een balkonnetje, maar die fles...

Geflest
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Ik probeerde voor de grap of de truck van
2002 onder een fles van 1994 paste. Dat
kon en dus is die Kesslertruck nu uitgeleend
aan het Göppinger Tafelwasser. Voor die tijd
kreeg hij nog wel koplampen, gekleurde
velgen en een nummerplaat.

 Zo zijn beide museumwagens van 2002 en
1994 opgeZét. In Thalbruck vinden ze het
wel een beetje vreemd, al die vrachtwagens
met reuzenflessen, maar dat doet mij niks...

Georg Christian Kessler, destijds 34 pioniert voor het eerst,
met Sektkellerei op 1 juli 1826 in Esslingen. Hij heeft zijneen
kennis opgedaan in het Champagnehuis Veuve Clicquot
Ponsardin en wil die traditie ook in Duitsland vestigen. Hij
kweekt druivenrassen als Chardonnay, Spättburgunder of
Riesling, plukt handmatig en verwerkt
ze ambachtelijk voor een rijping van 22
maanden. Na bijna twee eeuwen wordt
Jägergrün of Hochsgewächs (zelfs als
Rosé) nog ges  bij feestelij-altijd erveerd
ke gelegenheden.

G.C. Kessler
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In 1995 werd de wijnwagen van August
Pflüger museaal. De tweede daarvan had
wéér geen remmershuisje, maar daar Zette
ik een nieuwe op, een groene deze keer. Ik
heb er later de tweede vrachtwagen van de
museumwagen uit 1999 (wijnreis in de tijd)
aan  uitgeleend die kleinere tonnetjes heeft.
Hij heeft nu de bordjes van August Pflüger.

De houten tonnetjes vond ik zo aardig dat ik
ze ook zelf ging draaien. Zo kwamen er nog
wel zes verschillende wijnwagens bij, een
Beierse, een Pruisische, een Saksische,
een Württembergse en twee Zwitserse. Die
laatste zijn nu mijn fictieve museumwagens
van 1984.

Toen ik alles af had kwam ik weer eens op
de treinenbeurs in Houten en ja hoor...
De derde Pflüger sprong vanzelf op schoot
er zat niet anders op dan er weer iets anders
van te maken... Het werd een wijnwagen
van Geruempel. Die heeft ook een duidelijk
afwijkende kleur oranjebruin. Dat brengt het
totale aantal wijnwagens zomaar op negen.

opZ museumwagens  deel 2

Negen keer wijn



Ontremd
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Papierfabriek Salach werd in 1846 gesticht
als dochte bedrijf van J.C Schwarz. In 1866r
nam zijn schoonzoon Louis Bareiß het over.
Het bedrijf moest staken wegens financiële
problemen. Daarna probeerden meerdere
eigenaars een moderne doorstart. In 1872
kwam de eerste stoompomp van de firma
Esslingen en in 1919, 1922 en 1928 volgden
nog meer stoommachines van Flotmann.
Maar het bleef ploeteren. Ook de overname
in 1965 door de Cordiergroep mocht niet
baten. In 2006 moest het bedrijf uiteindelijk
staken, maar   oude machinesde fabriek met
werd gespaard.nog

In 2013 werd de oude fabriek onder protest
afgebroken voor een brug over de Fils.beek
Men maakte een scala aan papier:er ooit

- en -autotypiepapier, biljet-, bijbel boek
drukpapier, offset  zakelijk boekdruk- en -
papier, carbon-, condensator-  voorzet- en
papier, emaille-, goudzijde- en porselein-
drukpapier, illustratie- en isolatiepapier,
kleur- koperdrukpapier, landkaart-en ,
lithografie- lichtdrukpapier, natuuen r-
kunstdrukpapier -karton, postpapieren  en
-karton, polychroompapier  -karton,en
schrijf-, schrijfmachine- en tekenpapier.
Meer niet...

bouwplaatje remmershuisje
Print het bouwplaatje op 120 grams
glanskarton of fotopapier.
Snijdt de raampjes uit. Vouwen en plakken
met secondenlijm.
Als je er handig in wordt kun je er zelfs een
stel aanwenden als wagonlading.

Papier van Salach was het thema van 1996.
De eerste kreeg ik te pakken in 2000, de
tweede in 2018. Op de andere schalen
kreeg die museumwagen een truck mee, op
schaal Z niet. Die maakte ik dus zelf, deze
keer van messing en fineer, een hele klus.

De logo’s op de vrachtwagendeuren zijn in
miniatuur geschilderd. Er kwamen ook nog
twee mannen bij. Die tweede papierwagon
had alweer geen remmershuis! Wat bezielt
Zetties toch om al die remmershuisjes van
hun museumwagens te slopen, dacht ik.

Maar de kunststof uit die tijd is nu zo bros als
glaswerk omdat de weekmaker verdampt in
uv-licht van de zon.  Daardoor gaan ze vaak
stuk of vallen ze er gewoon af. Dat heet
plastic-pest lees er meer over op de site.
Geen nood voor wie een beetje handig is:



De wagen van 1998 is een Ssym46 van
Algaier, geladen met twee zware walsrollen.
Deze 6-asser is nu eens een écht mooie
museumwagen. Eigenlijk was hij bedoeld
voor militaire tanktransporten, maar later
werden ze voor allerlei zwaars ingezet.
Ik kreeg er een tweede van in handen,
waarvan ik de onderstellen gebruikte om de
hoftrein van Kaiser Wilhelm te bouwen.
Hieronder kwamen kartonnen onderstellen
zodat hij nog als vitrinemodel kan dienen. Ik
heb er nog een vrachtwagen bij gemaakt,
niet van karton deze keer, maar van allerlei
plastic 'scrap' dat ik nog had. Van al deze
wagens zijn de doosjes heel roestig, geen
reclame voor Algaier eigenlijk.
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Zware opgaaf

In 1906 sticht Georg Algaier te Göppingen
een bedrijf voor eenvoudige snij- en stans-
machines. Maar zijn markt groeit enorm
door pbloeien e .de o d  autoindustrie  Rond
1917 verhuist het bedrijf naar Uhingen en
gaat ook carosseriemachines leveren aan
België en Frankrijk. Tegen 1930 maakt men
metaalpersen voor de autoindustrie.

Net voor WO II sterft Algaier, maar zijn
familie zet het bedrijf voort. In 1948
betreedt het bedrijf een ni we markt eneu
levert tractoren en dorsmachines. Rond
1955 volgen windkrachtinstallaties voor

bewateringsdoeleinden. Twee jaar later
komen er zeefmachines en gaat het bedrijf
steeds meer maatwerk leveren aan een
breed scala metaalbedrijven Tegenvan . -
woordig kent het bedrijf twee divisies:
Algaier Automotive en Algaier Proces
Technology.

Kort geleden kreeg ik ook hier
weer een derde van in handen.
Ik heb een idee voor de derde:
tractoren, maar die moet ik nog
maken. Voorlopig hebben ze

nog alle drie hun walsrollen. Wordt dit de
museumwagen van 1982?

Georg Algaier



Wijnreis in de tijd
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Voor de tonnetjes van de truck heb ik ronde
logootjes gemaakt op 120 grams fotokar-
ton. Ik knipte ze uit met een gaatjestang,
maar vond ze nog veel te dik.

Door het fotokarton een paar keer te buigen
kun je de dikke papierlaag er af peuteren tot
je alleen de filmlaag overhoudt. Oppassen
voor wegwaaien als je ademt!

Die flintertjes heb ik dus opgeplakt. Wel een
bescheiden resultaat voor zoveel moeite,
maar goed. Op de cabinedeuren schilderde
ik dezelfde logootjes in miniatuur.

Het tweede vrachtwagentje heeft een
tijdreis gemaakt. Het kreeg de opschriften
van de wijnwagen van August Pflüger en
verhuisde naar 1995 (negen keer wijn).

Het klooster Ebersbach werd in 1136 door
Bernhard v n Clairvaux gesticht. Het isa
over een beek gebouwd. In de 12de eeuw
sprong daar een everzwijntje over de beek,
die prompt de Ebersbach werd genoemd.
Dús daar moest het klooster komen dat al
die wijn ging produceren, logisch...

Na de secularisatie door de hertog van
Nassau in 1803 werd het landgoed vanaf
1866 als koninklijk domein voortgezet
door Pruisen. Sinds 1945 is het landgoed
van de deelstaat Hessen.

Later figureerde dit klooster
in de film ‘In de naam van de
Roos’, die was gebaseerd op
de  roman van Umberto Eco.

Märklin serveert in 1999 een wijnwagen van
Ebersbach met drie tonnetjes overdwars.
Er is een vrachtwagentje bij, met drie kleine-
re tonnetjes. Op de vaten van de wagon
zitten logo’s van het klooster Ebersbach,
maar die van de truck zijn bloot.
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De museumwagen van het jaar 2000 is een
koffiewagen van J. Gaiser. Mijn tweede voor
dat jaar had weer geen remmershuisje. Ik
heb de gaten erin dicht geplamuurd en weg
geverfd. De tweede vrachtwagen werd een
truck met oplegger en een heleboel zakken.

De truc is om de truck van zijn onderstel te
wippen met een mini schroevendraaiertje.
Het onderstel blijft dan heel, maar de cabine
zaag ik van de laadbak. Dat moet je op een
speciale manier doen anders wordt het een
cabrio. Cabine en onderstel vormen samen
de truck. Die krijgt nog een mooie koperen
tank, gekleurde wielnaven, een extra lamp
op het dak en nummerplaten.

De afgezaagde laadbak breidde ik vooraan
uit. De koffiezakken schoven naar voren en
werden juist van achteren uitgebreid. De
nieuwe koffiezakken zijn gemaakt van 2-
componentenkit. De wielen zijn van karton
á la gaatjestang 5mm.

J. Gaiser

Neem 1mm karton,
liefst zwart. Knip met
de gaat jestang op
2,5mm zoveel gaatjes
als je wielen wilt.

Zet de gaatjestang dan
op 5mm en probeer
met zacht knijpen of je
midden rondom een
gaatje zit.

Knip dan het wiel uit.
Resultaat: één auto-
band. Print de naaf in
kleur op fotopapier en
plak die erachter.

trucje

J. Gaiser sticht in 1804 te Göppingen een
zeepziederij. In 1892 breidt Robert  Gaiser
het assortiment uit naar levensmiddelen
en dranken. In 1911 wordt de winkel in de
hoofdstraat van Göppingen vergroot en
uitgebreid.

Pas in 1923 komt daar de koffiebranderij
bij. In 2004 viert Gaiser zijn tweehonderd-
jarig jubileum als familiebedrijf. Eind
maart in 2011 moet het bedrijf surseance
aanvragen.

Koffie met oplegger



Machines

pag. 14 www.op-zet.nl
opZ museumwagens  deel 2

Ik zette de pers op, een werkman erbij en
klaar. Mijn tweede exemplaar had weer
diezelfde pers. Die bouwde ik om tot draai-
bank. Ook zo’n grote machine wordt nooit
onbedekt op een rongenwagen gezet. Ze
worden altijd minstens vervoerd onder een
huif of per apparatenkist zoals op de
museumwagen met vliegkisten uit 1991.
Zo'n apparatenkist moet er dus beslist nog
eens komen, passend op de rongenwagen.
Overigens waren dergelijke machines vaak
te zwaar voor wagens met twee assen,
zodat meer-assige werden ingezet zoals de
Ssym46 van de museumwagen uit 1998.
Hier ga ik er maar vanuit dat de onderdelen
over verschillende wagens waren verdeeld.
Wat doen die vw-busjes er eigenlijk bij?

In 2001 kwam de rongenwagen Kklm431
met een excenterpers in twee delen. Een
beetje vreemd want zo open en bloot wordt
dit soort machines nooit vervoerd.
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Op een website kwam ik een bouwplaatje
tegen van een aardig vw-busje. Ik heb er
twee gemaakt. De eerste mislukte en werd
een autowrak op de rongenwagen mét
remmershuis. De tweede lukte en parkeer-
de ik bij de andere met balkon. Hier is dat
bouwplaatje, om het eens zelf te proberen.
Druk hem af op 120grams fotopapier.

de ronde neus moet je
aan de binnenkant net
zolang met een stomp
voorwerp masseren
tot hij die echt bolle vw-
neus wordt.

trucje

bouwplaatje

Louis Schuler (1814 - 1890) neemt in 1839
samen met een leerling een slotenmakerijtje
over te Göppingen. Geïnspireerd door de
wereldtentoonstelling begint hij in 1852
met de bouw van machines, zoals metaal-
persen en rondsnijmachines. Naast fruit-
molens en -persen bouwt hij vanaf 1860 ook
lasapparaten. Door overmatig succes vreest
Schuler dat hij zich door teveel projecten
versnippert. Hij stopt met alle productie om
zich alleen nog op machines voor de plaat-
verwerking te kunnen concentreren.

In 1895 levert hij muntpersen aan China
voor dit soort muntjes:

Op de wereldtentoonstelling te Parijs
presenteert Schuler in 1900  eerstezijn
mechanische stappenpers met directe
electrische aandrijving. Daarmee kan
een hele serie bewerkingen in één keer
worden uitgevoerd. De plaat wordtstaal
automatisch stap  stapvoor gevormd en
verplaatst tot hij zijn eindvorm heeft.

Dit leidt in 1924 tot een complete carosserie-
pers voor Opel Ag. In 1983 wordt een SPS
gestuurde pers geleverd aan Ford met een
werkdruk van 28.000 kN! Dit is deook
eerste stap naar digitalisering.

Latere persen  bijvoorbeeld Peugeot in voor
Mullhouse (52.000 kN) leiden tot grote een
technische voorsprong. Nog altijd timmert
het bedrijf hightech aan de weg met laser en
digitale cloud gebaseerde oplossingen.

Louis Schuler
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De museumwagen van 2003 is een zoge-
naamde mittelbordwagen met remmers-
huisje. Er zit een vrachtwagen bij met als
opschrift Carl Stahl en een kraantje op het
dak. Mijn tweede exemplaar had geen
remmershuisje, maar wel weer zo'n kraan.

Rollen

In 1880 begint Jakob Stahl in Süßen een
touwslagerijtje voor de landbouw. Later
wordt deze door zijn zoon, Carl Stahl en een
schoonzoon voortgezet. In 1930 volgt zijn
kleinzoon Carl II. Tot de komst van diens
schoonzoon in 1966 was er slechts zes man

personeel.  bouwde het uit totDeze een
internationaal  in bedrijf de draad-, hef- en
veiligheidsbranche. In 1978 kwam er een
dochterbedrijf en in 2000 werd Kromer
GmbH ingelijfd.  heeft het familieIn 2003 -
bedrijf 1.650  op  plekken man personeel 70
wereldwijd. Het is verdeeld in drie divisies
Carl Stahl heftechniek, Carl Stahl Arc voor
architectuur en Carl Stahl tech okabels.n

Deze keer heb ik hem verbouwd tot mobiele
kraan en een aanhanger. Er kwamen ook
kabelrollen bij, zelfs zoveel dat ik er voor de
rollen nóg een aanhanger bij moest maken.
Zo werd de museumwagen van 2003
uitgebreid met een hele familie.

Carl Stahl
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Bij een gaswagen denk je niet in de eerste
plaats aan mineraalwater. Dat was in 1994
immers al het thema. Toch is de museum-
wagen van 2004 een klassieker. Het is een
wagen van de Göppinger Mineralbrunnen.
Deze keer is er ook weer een Büssing
vrachtwagen bij. Als opschrift hebben ze
beide Göppinger Sauerbrunn vanwege het
koolzuur.
Deze keer heb ik de tweede gaswagen zelf
van zijn remmershuisje beroofd om hem
voor een dieplader te gebruiken. Van de
tweede vrachtwagen heb ik de bovenbouw
afgehaald: een cabine met laadbak. Die heb

Koolzuur

De kracht van reclame werd in de historie al
gauw duidelijk door water. Al in 1644 werd
reclame gemaakt voor de helende kracht
van Göppings water. Urenlange badkuren
en koolzuurhoudend water drinken waren
'hot' en 'cool'.  Gasten kregen er soms zes
liter van op een dag! Maar na de dertigjari-
ge oorlog raakte het water uit. Ludwig
Palm en de arts Heinrich Lederer kochten
de baden om het weer op te peppen. (jawel,
Palm en Lederer, allebei bierbrouwers!)
Maar zakelijk gezien was het bottelen veel
lucratiever. Palm haakte af, maar Lederer
stichtte weer een kuuroord dat nog bestaat

als kliniek Christophsbad.
Tegelijk verkocht hij koolzuurwater met
een eenvoudige bottelinstallatie naast het
badhuis. Nu heette het Sprudel of Edel-
wasser. De kruiken werden verzegeld om
het koolzuur te bewaren. Al
 in 1881 werden er meer dan
een miljoen verstuurd.

Allicht was het verzenden
van alleen koolzuur nog
een stuk voordeliger, want
water heb je overal...
vandaar die gaswagen.

Göppinger water

ik voorzichtig losgezaagd om de cabine te
sparen. De ene helft werd een aanhanger
van de Göppinger Mineralbrunnen. De
cabine en het onderstel gebruikte ik om er
een vrachtwagen mee te maken van de
firma Maffei, eveneens met een aanhanger.
De huif voor deze beiden heb ik geleend
van een lage bakwagen met huif, Märklin nr
8665. Die huif is gedeeld en voorzien van
nieuwe voorkanten. De velgen zijn rood
afgewerkt en ze kregen koplampen en
nummerplaten. Er is geen relatie van Maffei
met spuitwater, maar wat doet dat er toe?
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In 1881 kocht aannemer Friedrich Kumpf
te Geislingen de brouwerij van  Gasthaus

Men brouwde uit eigen bronwater jaarlijks
zeven miljoen liter tot allerlei bieren. Met
'Frucade' betrad men ook de frisdrank-
markt. Intussen was de naam veranderd in

Na een crisis in 2015 werd het bedrijf door
de boerenfamilie Kumpf voortgezet. In
2017 is het verkocht aan een Chinese
investeerder (Aitedian) te Ottobrun.

Kaiser Brau

‘Zum Deutschen Kaiser’.

‘Kaiser Brau.’

Wendingen

wagens met verschillende balkonnetjes en
één met een remmershuisje. Die derde
vrachtwagen is een tankwagen geworden,
een truck met oplegger van zeller-gmelin,
behorend bij de museumwagen van 2016.

Op de museumwagen van 2006 staan drie
kleine biercontainers van Kaiser. Deze
manier van 'Haus-zu-Haus-transport' was
een nieuwe wending richting het latere
containervervoer. Nu had deze wagen geen
remmershuisje. Toen ik er een tweede van
te pakken kreeg heb ik daarop juist wél
remmershuis gemonteerd.
De vrachtwagen had nog een vierde bier-
container. Nu hebben die plastic containers
van onderen twee paspennetjes waardoor
ze niet rechtop kunnen staan. Die moesten
er van mij af. Van de tweede vrachtwagen
maakte ik er één met huif, ook van Kaiser.

Nu rijden Märklin vrachtwagens altijd alleen
rechtuit. Maar ik heb iets tegen rechtlijnig en
freesde de voorwielen weg. Ik zette er twee
nieuwe onder van karton, maar dan scherp
ingestuurd zodat het er eens wat levendiger
uitziet. Die velgen maakte ik expres geel om
op te vallen. Toen ik een derde museum-
wagen van 2006 bemachtigde kwam er
meteen een aanhanger bij. Er zijn nu twee
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In 1876 neemt Richard
Alfried Hengstenberg deel
in een azijnfabriekje. Hij
wil absoluut kwaliteit en
deponeert zelfs een 'Essig-
gebot', een voorschrift
voor levering aan het
Württembergse Hof. Tot

1900 produceert hij augurken en azijn,
daarna ook mostert voor de export. Vanaf
dan gaat er heel wat van de productie op
de trein. Door de grote vraag naar 'fijn-
zuur' verhuist de firma in 1895 definitief
naar een groter gebouw.

R.A. Hengstenberg

Operaties

Hengstenberg beschermt zijn product in
1926 al met een familiewapen, nu een
handelsmerk. Vanaf de jaren 1930 wordt
het assortiment uitgebreid, in 1932 met
gepasteuriseerde zuurkool, tomatensaus
en het zogenaamde 'mildessa'. In 1950
onstaat de merknaam 'Altmeister' voor
producten in de supermarkt, later in 1964
rode kool als 'Rotessa'. Vanaf 1967 werkt
men internationaal met dochterbedrijven
in Oostenrijk en Frankrijk.
Inmiddels bestaat het bedrijf 154 jaar en
probeert nog steeds traditionele kwaliteit
met trends te verbinden.

Van de wijnwagen uit 2008 heb ik ook weer
drie exemplaren. Hij is van Hengstenberg
en heeft net als de museumwagentjes van
1995 twee tonnen in de lengte. Wat mij
opviel is dat Märklin niet geheel in herhaling
was vervallen daar de tonnetjes van ver-
schillende wagens soms zijn verwisseld of
afwijkend gekleurd. Zo heb ik twee bruine
met andere bordjes en één met pikzwarte
tonnetjes. Ëén van die twee bruine heeft nu
een remmershuisje, de andere een balkon.

De eerste vrachtwagen heb ik alleen wat
opgeZét. De tweede onderging weer een
zware operatie: de afgezaagde cabine werd
uitgebouwd tot een open bakwagen met
sneeuwruimer. Hij kreeg extra lampen op
het dak en opzij aan de spiegels. De andere
helft werd een aanhanger voor de eerste.
Ook de derde vrachtwagen heb ik op die
manier van zijn laadbak beroofd.

De cabine met het onderstel werd een truck
en er kwam een oplegger bij met bruine
rollen van ondoorgrondelijk materiaal. De
truck zelf wordt nog verder opgepept met
spiegels, lampen en een nummerplaat. De
afgezaagde laadbak werd een tweede
aanhanger voor de eerste vrachtwagen.



pag. 20 www.op-zet.nl
opZ museumwagens  deel 2

Kunst

opZ
Een ander beeld

www.op-zet.nl

Ik wilde een ander beeld, passend opZ. Ik
zocht er op beurzen naar en in kringloop-
winkels. Het werd al gauw een verhaal op
zich. Het verhaal van de Thalbrückse
kunstenaar Bespadani en van meerdere
beelden: St Michaël en de draak, de speer-
werper en toch ook weer die David van
Donatello, maar nu in marmer terwijl een
beeldhouwer er aan werkt. Lees maar in het
infoblad “een ander beeld“.

In 2007 stortte Märklin zich op de kunst. De
museumwagen was wel weer een Ssym46
zwaartransporter, maar nu van bronsgieterij
Strassacker. Er was een echt bronzen beeld
toegevoegd, een kopie van Donatello's
David te Florence. Nu zijn er dolgelukkige
verzamelaars van miniatuurbeelden, maar
ik heb er weinig mee. Ik koop museumwa-
gens, desnoods een tweede als ik er een
museumwagen  van kan maken door hem+++

op te Zétten. Maar wat moest ik nu met die
veel te grote David? Later kocht ik er nóg zo
een van bronsgieterij Strassacker, wéér met
die veel te grote David. Nou zat ik met twee
van die dingen!
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overleefde. In de 1950er jaren namen diens
drie zonen, Wolfgang, Ernst en Werner de
zaak over. Er was geen vraag meer naar
kunst, maar ze redden zich met kook- en
braadpannen en wafelijzers. Er is vast nog
overal Strassackerkunst verborgen in
keukens...

Ernst Srassacker
Ernst Strassacker, geboren 1872, leerde bij
WMF ciseleren en werd later galvaniseur.
Zo deed hij voor 1914 veel internationale
ervaring op, maar na WOI had hij geen
werk. Hij begon bronzen letters  te maken
en grafversieringen, maar schreef in 1919
zijn bedrijfje in als "Kunstnijverheids
werkplaats en bronsgieterij" te Süßen. De
uit nood geboren firma groeide gestaag en
maakte naam bij beeldhouwers. Zo kreeg
hij in 1937 opdracht voor de  monumentale
sculptuur op de wereldtentoonstelling te
Parijs. In 1940 erfde zijn zoon Max het
bedrijf dat WOII zowel als de crisis erna

Maar daarmee was het verhaal nog niet af.
Mijn tweede exemplaar heb ik voorzien van
bronzen klokken. Die worden vervoerd in
een houten kooi. Ik heb er ook de tandwie-
len (uit een wekkertje) bij gezet. Op de
derde heb ik een pakket bruine metalen
buizen gelegd. Die buizen zijn gemaakt van
gekleurde plastic sprietjes uit een kring-
loopwinkel die als kerstversiering dienden.
Bij deze museumwagen zat ook nog een
vw-busje. Ja, Märklin was toen nog royaal
met zijn museumwagens. Het tweede vw-
busje heb ik tamelijk rigoureus ingezaagd
om er een vw-pickup van te maken. Daar
zette ik een bronzen torenspits op. Van het
uitgezaagde kapje maakte ik een aanhang-
wagentje voor de eerste vw-bus.
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Opgave

de Jebenhauserstrasse. In 1907 kwam de
'Kaiserhof' er nog bij. Bovendien leverde
men nu ijs aan de Göppingers. De familie
Rau bleef uitbreiden. In 1930 kreeg het
'Goldenen Rad' twaalf gastenkamers,
maar ook een turn- en koorzaal. Na WO II
vestigden de Amerikanen er een winkel en
snackbar in, maar van 1951 tot 1985 werd
het oude Gasthaus weer voortgezet. In
1989 stond de plaatselijke overheid sloop
toe wat tot veel protest leidde. Voor de
brouwerij was het in 1996 afgelopen.
Staufen Brau, zoals het inmiddels heette,
met zijn eigen 'Rad bier', wordt sindsdien
gebrouwen in Geislingen, waarmee van de
laatste Göppingse brouwerij alleen nog
een wieltje in de reclame getuigt.

Staufen Brau
In de herfst van 1825 schenkt de brouwer
Georg Adam Bühler voor het eerst zelf
gebrouwen bier in zijn Gasthaus 'Zum
goldenen Rad' (nu Landesbank Baden-
Württemberg). In 1869 nam posthouder en
waard van de Os te Hausen, Markus Rau,
de brouwerij over voor 34.000 gulden. Tot
de stadsbrand in 1782  stond het  Gasthaus
nog bescheiden bij de stadspoort maar met
de nieuwe eigenaar kwam er iets op gang.
Binnen drie jaar  was brouwerij 'Zum  Rad'
de derde van zes Göppingse brouwerijen.
De andere waren im Dreikönig, im Hirsch,
in der Krone,im Waldhorn en in der Sonne.
Maar al gauw werd het echt de grootste.
De brouwerij breidde zelfs nog uit, de
'Radkeller' verhuisde als gaarkelder naar

Aan de museumwagen uit 2014 had ik in het
vorige infoblad museumwagens  deel 1+++

nog niets toegevoegd. Ik vroeg lezers om
aardige voorstellen, niet alleen voor de
wagens, maar ook voor het bijgeleverde
vrachtautootje. Nu is er inmiddels een
tweede setje bijgekomen met vrachtwagen
en moet het gebeuren.

Van de tweede wagen haal ik zelf het rem-
mershuisje af om er later een drie-assige
goederenwagen mee te maken. De gaten in
de kopkant en het dakrandje werk ik netjes
af. De tweede vrachtauto wordt meedogen-
loos gehalveerd. De achterste helft wordt
een aanhanger voor de eerste Staufenbrau
vrachtwagen. Voor de afgezaagde cabine
heb ik een snood plan...



De afgezaagde cabine van de Staufenbrau
vrachtwagen wordt een wagenkieper. Voor
de firma Talbot te Aachen met een eerste
zelflossende kolenwagen kwam werden
deze handmatig gelost. Dit was tijdrovend
en bij de stijgende behoefte aan kolen niet
langer haalbaar. Zo werd de wagenkieper
ontwikkeld die onafhankelijk van het spoor
in korte tijd een grote hoeveelheid kolen kon
afleveren. Normaal reden daar trucks van
de firma Kaelble mee rond. Die zijn bekend
van de zogenaamde Culemeyers. Dat zijn
trailers voor op de weg om zeer zware
lasten te vervoeren, bij voorbeeld een
goederenwagon. Een paar van deze trailers
waren in staat om een kolenwagen te
transporteren en die ook leeg te storten. De
Büssing van de museumwagen is natuurlijk
anders, maar lijkt er wel wat op.

Wie de infobladen Museumwagens deel1
en 2 naast elkaar legt merkt dat er nog een
aantal wagens niet aan de orde is gekomen.
Die bewaren we nog voor Museumwagens
deel 3. Wie geïnteresseerd is in één van de
uitbreidingen en het ook eens wil proberen
kan natuurlijk altijd contact opnemen. Alle
bouwplaatjes zijn nog beschikbaar.
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