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Goederentreinbagagewagen Dg  
 Gebouwd door Werkspoor tussen 1898 en 1907. Serie  HSM D 1656 ~ 1826  NS Dg2301-2362 De kit bestaat uit een messing etsplaat en NS opschriftenset.  Sinds 1880 bouwde de HSM als eerste maatschappij aparte bagagewagens voor de goederendienst. Vanwege de lage snelheid (maximaal 30 km/h) bij goederentreinen betekende dit een besparing aan kosten vanwege een eenvoudiger ontwerp en een simpeler remsysteem. Bovendien maakten ze ook minder kilometers per jaar dan de D’s bij personentreinen. De Dg’s waren voorzien van stoomverwarming, omdat ze tot 1934 altijd direct achter de locomotief liepen. Door middel van een lang koord kon de hoofdconducteur de tenderbel  van de locomotief bedienen als hij aandacht wilde krijgen van de machinist. De eerste Dg’s, namelijk HSM 1401, 1402, 1489, 1494, 1532-1540 en de 1601-1625 -de latere NS 2202-2224- (bouwjaren 1880-1890) werden gebouwd in eigen beheer en bij Carl Weyer. De conducteursruimten van deze Dg’s kregen grote uitkijkkasten, waarmee makkelijk langs de trein te kijken was. Ook was er een bagageruimte aanwezig. Een klein aantal van deze Dg’s kwam later ook bij de ZHESM terecht als sluitwagen. Hiervan is vroeger een model van gemaakt door Peter Bielars van SABRO Models. Peter hield zich vooral bezig met Hofpleinlijnmodellen. 
 Als vervolg op deze serie serie ontstond tussen 1898 en 1907 de serie HSM D 1656 ~ 1826, later NS2301-2362. Zij werden gebouwd op onderstellen van afgeschreven personenrijtuigen van de N.R.S.  Qua opbouw en indeling waren deze wagens -inclusief de imposante uitkijkkasten- identiek aan de serie 2202, echter de wagenbak was 80 cm langer vanwege het aanbrengen van een toiletruimte.  De lengte over de buffers van deze wagens bedroeg 9,20 m en de radstand was 4,50 m. Zij hadden een retirade aan het niet-dienstafdeling einde. De dienstruimte was via het aangrenzende bordes te bereiken.  De dienstruimte was behoorlijk breed, terwijl het laadruim zeer smal was. In de dienstruimte bevond zich een remtoestel, loketkast, tafel en bank voor de behandeling van de papieren door de conducteur.  Een andere deur voerde naar de bagageruimte. Aan de overzijde van de bagageruimte was een deur die naar een half bordes leidde, waar de retirade was aangebracht. Voor betere remeigenschappen was een gietijzeren balastgewicht gemonteerd van 3120 kg.  Drie wagens (D1670, 1683 en 1812) waren in 1918 (in de HSM-periode) al afgevoerd vanwege ongevalschade. Bij de omnummering van de NS begin twintiger jaren probeerde men tot een aaneensluitende  nummerserie te komen. In het begin van deze jaren werden ook nog de 2310, 2311 en de 2349 afgevoerd.  

Afleveringsfoto van bagagewagen HSM 1670 met brede uitkijkkasten voor de conducteur en een laadvloer van 14,3 m², gebouwd in 1899. Aan de rechterkant was via het halve bordes de retirade te bereiken. Dit principe werd vaker bij de HSM toegepast. Met de remschoenen slechts aan één wielkant zal de remweg wat langer zijn!  

HSM nummer bouwjaar NS nummer 1656 – 1670  1898 2301 – 2315 1671 - 1685  1899 2316 - 2328 1724 – 1728  1900 2329 - 2333 1779 – 1783  1903 2334 - 2338 1784 - 1788  1904 2339 - 2343 1807 - 1811  1905 2344 - 2348 1812 - 1826  1907 2349 – 2362 
(De ruimte tussen deze HSM-nummers waren voor bagagewagens van personentreinen). 
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  Sabro Models  D 2202-2224,  Er was geen toiletruimte in  deze wagens.      foto Koos Jabaaij       Wijzigingen 
In 1911 kwam er een verbeterde afvoertrechter onder de toiletpot (maar geen spoelwater). In 1917 kregen de bagagewagens verbeterde gasverlichting. De bagageruimte kreeg echter geen gasverlichting. In 1919 werd de stoomverwarming aangepast, een gascomfoor geplaatst en de stoomkoppeling verbeterd. In 1922 kregen de wagens bij revisie geperste asbalansen met NS W1 aspotten. In 1926 werden de kopladders ingekort, seinijzers op halve hoogte. 
 Van oorsprong hadden de wagens remschoenen aan een kant van de wielen, welke met een schroefspindel door de conducteur bediend werd. In 1931 werd het onderstel aangepast, een luchtleiding en een KKG goederentreinrem ingebouwd met dubbele remschoenen, de remspindel verplaatst  en kregen ze verzwaard trekwerk. 
 Vanaf 1933 begon men met het inbouwen van kolenkachels en kolenbergplaatsen. De kolenbergplaats werd in de bagageruimte geplaatst. Op het dak kwam een T-schoorsteen voor de rookgassen. Het laatste exemplaar heeft het volgehouden tot 1962!  
 

 Goederentreinbagagewagen NS D 2354 op het emplacement Heerlen op 15 aug. 1938    (foto NVBS) 



Bouwhandleiding       HSM Goederentreinbagagewagen Dg 2301-2362                      seinarm.nl / Mitropa  Pagina 3 van 10 

 De D 2335 met stoomloc 6232 op de rangeerheuvel in Born tijdens een NVBS excursie op 22 mrt 1940   (foto NVBS) 
 Na 1934 was de hoofdconducteur niet meer verantwoordelijk voor de veiligheid van de trein en werden daarmee de uitkijkkasten als het ware overbodig. Na 1945 was een grote behoefte aan goederentreinbagagewagens. Vele oude wagens, welke normaliter naar de sloop verwezen zouden zijn, werden toch weer opgeknapt. Als de onderhouds-
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toestand een algehele vernieuwing eiste van de zij-uitkijken, dan werden deze afgenomen. Een simpele bagagewagen zorgt voor een houdbaarder en goedkopere constructie. Ook bij de bagagewagens van de serie Dg 2301 werden de zijkasten afgenomen. Voor zover bekend zijn lang in dienst geweest de 2324, 2326 en 2333!  Benodigdheden 
Extra aangeschaft dient te worden:      Ph = Philotrain of Phildie 28 cm U-profiel 1,0 mm x 0,6 mm voor de zijwanden   

4 messing buffers verend  MK art. 823 2 wielen 12 mm / 24,5 mm   
1 torpedoventilator    MK art.830 of Ph870/70101 4 stuks aspotten HSM (voor 1922) of 4 stuks aspotten NS W1 (na 1923) 

Set 518  Set 517 1 vaasmodelventilator MK art. 831 of Ph870/70104 
1 T-schoorsteen   (pas na 1933) MK art. 850 
Messing buis Ø 7 mm voor de gastank, lengte 26 mm Draad 0,5 mm bijv. fosforbrons  voor bordes en geleidestang roldeur 

(Eventueel Philotrain 870/70002 Remsysteem) 
 De messing onderdelen zijn leverbaar via MK Modelbouwstudios, website :    http://www.mkmodelbouwstudio.nl/ 
 

 NS Dg 2340          DenHaag, begin jaren ‘30 

NS Dg 2341, naoorlogs verbouwd en zonder uitkijkkast    Breukelen 5 april 1949 (foto NVBS) 
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Bouwen 
Gebogen wordt in principe met de buignaad aan de binnenzijde.  Alleen bij onderdelen die 180  oͦmgebogen worden is de buignaad aan de buitenzijde (veerpakketten, simpele sluitseinhouders). Eventueel de gaatjes voor handgrepen en dergelijke opboren tot 0,5 mm. Haal de zijwanden uit de etsfret en leg hem plat neer. Druk vanaf de achterzijde eerst alle klinknagel-imitaties erin. Dat maakt het model uiteindelijk veel realistischer.  Rijtuigbak 
Klinknagels zitten in de zijwand, aan de onderkant van de beide roldeuren en in de daksteun bij het toilet. Eventueel de gaatjes voor handgrepen en dergelijke nog doorboren met een 0,5 mm boortje als ze niet helemaal doorgeëtst zijn. Bevestig daarna alle U-profielen. De zijwanden krijgen profielen van 1,0 x 0,6 mm. Laat de profielen aan de onderzijde 2 mm uitsteken. Vertin de U- profielen aan de achterzijde en leg ze met soldeervloeistof op de juiste plek. Hou het profieltje aangedrukt en ga dan aan de binnenzijde met een hete soldeerbout of  brandertje erlangs. Je zult zien dan het profiel zichzelf dan netjes vastzet. Eventueel na afloop voelen of het profiel goed vastzit. Vijl de onderkant van de profielen op gelijke hoogte.  Monteer de kleine handgrepen aan de roldeuren. Maak de achterkant van de deuren glad en vertin de deur-achterzijde waar deze op de U-profielen komt.  Zet het uiteinde van de onderste geleiderail 90˚ om. Laat de deur in de nokjes aan de bovenzijde vallen en de geleiderail in de daarvoor bestemde uitsparing. Fixeer de deuren met een paar klemmetjes. Controleer of de onderkant van de deur gelijk ligt met de onderkant en kijk ook of de planken netjes in elkaar door lopen. Bevestig de deuren definitief aan de profielen.  Met een brandertje gaat dat heel makkelijk, maar solderen vanaf de achterkant gaat ook goed. 

Eerst klinknagels erin drukken, dan profielen aanbrengen en dan komen de deuren aan de beurt. In de regenlijst boven de deuren zitten ook klinknagelgaten welke aandacht behoeven. Buig de regengoot om en soldeer ze boven de deuren vast. Daarnaast uit stevig draad 0,5 of 0,6 mm de deurgeleiders aanbrengen. 

 Nadat de onderdelen aangebracht zijn wordt de wagenbak in model gevouwen. De bevestigingspennetjes zijn al naar buiten gevouwen. 
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Buig de deurstoppers tot een letter i, monteer ze in de vierkante openingen en soldeer aan de achterkant vast. Bevestig ook de overige handgrepen en deurklinken. Soldeer ook de bevestigingsmoertjes M 1,6 op hun plaatsen.  De steunen van de moeren naar binnen buigen en fixeren met tin. De langere handgrepen worden –vanwege hun kwetsbaarheid- pas aangebracht als het dak erop zit. Bij de afdeling voor de treinbegeleider dienen we nog extra gaatjes te boren voor twee handgrepen en opstapsteunen. Deze werden pas in de NS-periode aangebracht, omstreeks begin jaren '20. De wagenbak en de conducteursruimte passen op elkaar met vier nokjes. 

Bij het toilet komt een daksteun, waar ook klinknagelgaatjes ingedrukt zijn. Dan wordt het dak gebogen en proefgepast.  Monteer de overige handgrepen, sluitseinijzers en laddertje bij het toilet. Op het dak komen het kachelschoorsteentje, een dakventilator boven de toiletgroep, twee  vaasmodelventilatoren/gasschoorsteentjes en een handgreep voor de toilettrap. Als de uitbouwsteunen onder de begeleidersruimte aangebracht zijn kan het dak definitief vastgezet worden.  Bodemplaat 
Druk de klinknagelgaten in bij de beide bufferbalken en in de stelbalken. Vouw van de bodemplaat de vier zijwanden haaks om. Buig de kortkoppelingen en breng ze op hun plaats. Laat geen tin in de kortkoppeling zelf vloeien! Druppel wat olie op vleugels van de kortkoppeling van een beetje olie om de kans op       
      
          Onderzijde bodemplaat. Het stelbalkprofiel met de uitsparingen naar          binnen toe plaatsen om ruimte te geven voor de scheenplaten.        De kortkoppelingen zijn al geplaatst. De beweegbare asbalans zit hier        als proef, eerst dienen de treeplanksteunen gemonteerd te worden en dan       pas de asbalansen, anders heb je geen soldeerruimte.       Onder de beweegbare asbalans de soldeerresten op de bodem glad slijpen.       De veerpakketten passen in de uitsparingen van de stelbalken. 
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vastsolderen te voorkomen. Mocht de kortkoppeling toch vast komen te zitten, soldeer dan de boel los, verwijder met schuurpapier alle tin, vleugels weer inoliën en opnieuw proberen. De veerpakketten eenmaal ombuigen , vastsolderen en plaatsen in de uitsparingen van de stelbalken.    Voor het bevestigen van de treeplanken hebben we met verschillende treeplanksteunen te maken. Typen A en B komen in de stelbalken, C en D komen in de bovenste gaten van de bufferbalken.  Het is handig om eerst de kortkoppelingen te bevestigen en dan de treeplanksteunen omdat anders de asbalansen in de weg zitten.   (3x A,  7x B,  1x C,  3x D)   Na het bevestigen van deze steunen eerst de bovenste treeplanken vastzetten (tweemaal voor de roldeuren, tweemaal voor de conducteursopstap en eenmaal voor het toilet) en dan de beide onderste doorlopende treeplanken. Dan kunnen de asbalansen aangebracht worden, welke inmiddels voorzien zijn van W1 aspotten. Buig de gastanksteuntjes naar beneden.  Zaag van messing buis 7mm een stuk af van 20 mm lengte.  Tik de buiskoppen rond en soldeer ze op de buis. Dan de gastank in de houders  vastsolderen. 
  Een buisje van 7 mm rond worden op een lengte gezaagd van 20 mm. Met de achterkant van een puntig geslepen  oude boor worden de dopjes bol getikt en op de buisjes gesoldeerd. Na schoon schuren ziet het er als rechts uit. De kortkoppeling wordt gevouwen als op bovenstaande afbeelding.           

Nadat de remschoenen, bufferhulsjes, hekwerken en dergelijke zijn gemonteerd is het onderstel voorlopig gereed. 
         De uitbouw steuntjes worden proefondervindelijk in vorm gebogen en gepast met het onderstel erbij. Dan één van  de vier pootjes van binnenuit  vastsolderen. Daarna pas komt het dak aan de beurt. Op het dak zitten een kachelpijp,  bij het toilet een torpedoventilator en  in het midden van de begeleidersafdeling  een gaslichtschoorsteen. 
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De bovenbouw compleet. Een  fosforbrons draadje is aan het dak gesoldeerd en valt naast het hek in een opening van het chassis. Op het dak boven de trap zit een handgreep.        
Onder de conducteursafdeling zitten de vier ‘profielen’, die voor steun van de uitbouw zorgen. Dit is onderdeel P op de etsplaat. Aan de buitenkant van de conducteursruimte zitten extra handgrepen en opstaptreden (aangebracht in de twintiger jaren).   
      Nu nog een kwestie van schoonmaken, en dan naar de spuiterij.      
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DE HSM Dg compleet in NS uitvoering, eind jaren ‘20 
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Verklaring onderdelen:   A Bodemplaat onderstel B Stelbalken C Onderste treeplanken D Roldeur links en rechts E Balansijzers F Beweegbare asbalans G Kortkoppeling H Veerpakket J Remschoenen K Dakuithouder bij toilet L Wagenbak/Dienstruimte M  Begeleidersafdeling N Dak P Steunen voor begeleidersafdeling Ta Treeplanksteun type A Tb Treeplanksteun type B  Tc Treeplanksteun type C Td Treeplanksteun type D U Regengoot roldeuren V Gastankdoppen W Deurstoppers Y HSM nummerplaten Z Hekwerken voor en achter     Diverse handgrepen en sluitseinhouders 

  


