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Postrijtuigen HSM        

serie HSM L 463 – L 468, NS P 5001-5004, 5006-5007, P 6001-6002, 6015-6018 
Gebouwd door Werkspoor in 1908 
           versie 21 oktober 2018 
In 1908 liet de HSM 6 stuks van deze vierassige postrijtuigen bij  hun hofleverancier Werkspoor bouwen met de 
nummers L 463 t/m L 468. De indeling bij al deze rijtuigen was identiek. Al deze rijtuigen waren voorzien van 
traliewerkjes bij alle ramen, immers behalve briefpost en pakjes werden er ook waardepapieren en geld voor de 
banken mee vervoerd. Onder elk rijtuig hingen twee gastanken, goed voor 2005 liter.  
Twee rijtuigen waren voorzien van dwarsschotten met afsluitbare deuren voor douane-doeleinden in de 
buitenlandse dienst. In 1911 werden de gloeigaslampen vervangen door persgaslampen, waardoor een veel heldere 
verlichting in het rijtuig ontstond. Door het internationaal gebruik van deze rijtuigen werd de HSM gedwongen om 
over te stappen op elektrische verlichting.  Nog in de HSM periode werden de rijtuigen L 463, 467 en 468 van 
elektrische verlichting voorzien. Een kleine gastank van 575 liter bleef nog even aanwezig voor de lakpot, maar dit 
werd allemaal verwijderd in de loop van de twintiger jaren. 
Bij de indeling van de NS in 1921 verkregen zij de nummers P 5001-P 5004 en P 5006-P 5007 (de douanerijtuigen). 
In 1929 werden de  5006 en 5007 verbouwd en voorzien van een toilet, de andere vier stuks verkregen een 
toiletruimte vanaf 1930. De rijtuigen met toilet vielen in de P 60xx nummerserie.   
 
Vanaf 1929 begon men de tralies bij de bovenramen te verwijderen, de kopladder in te korten en de sluitseinijzers 
van de bovenkant naar halverwege de kopwand te plaatsen. Ook de dakhandrails werden gelijktijdig verwijderd. 
Eind 1930 werden bij de nog niet elektrisch verbouwde rijtuigen alvast accukisten aangebracht,  in 1931 kregen ze 
elektrische verlichting, vanaf 1932 werd de Stone dynamo door een zwaardere BBC dynamo vervangen.  
 
Bij de HSM postrijtuigen was de tekst ‘Nederlandsche Posterijen’ ellipsvormig aangebracht, bij de SS daarentegen 
was dit recht. Omstreeks 1926 (in de NS periode) was deze posttekst bij alle rijtuigen rechtgezet. 
Na WOII werden deze rijtuigen nog amper ingezet. In 1952 werd het laatste exemplaar voor dienst afgekeurd. 
 

 
De HSM 467.         Plaats onbekend, waarschijnlijk omstreeks 1915. 
Naast het linkerdraaistel hangt nog een grijze gastank voor het laktoestel, maar voor de verlichting heef men inmiddels elektrisch licht 
 

Halverwege de dertiger jaren werd de simpele schoorsteen van de kachel vervangen door een T-schoorsteen. 

 
De NS P6015 , voorzien van elektrische verlichting en toilet. De ramen bij de toiletwaterbak zijn dicht gezet.  omstreeks 1952. 
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Met de kit kunnen meerdere uitvoeringsvarianten gebouwd worden, namelijk: 
 

Met dakhandrails en gasverlichting en met ovaalvormige postschildtekst  NS P5004, 5006, 5007   van 1921 tot 1925 
Met dakhandrails en elektrische verlichting en met ovaalvormige tekst  NS P5001, 5002, 5003   van 1921 tot 1925 
Met dakhandrails en gasverlichting en met rechte postschildtekst  NS P5004, 5006, 5007   van 1925 tot 1929 
Met dakhandrails en elektrische verlichting en met rechte postschildtekst  NS P5001, 5002, 5003   van 1925 tot 1929 
Met dakhandrails en gasverlichting en met rechte postschildtekst  NS P5004   van 1929 tot 1931 
Met dakhandrails en elektrische verlichting en met rechte postschildtekst  NS P5001, 5002, 5003   van 1929 tot 1931 
Zonder dakhandrails, met gasverlichting, rechte postschildtekst en toilet  NS P 6001, 6002   van 1929 tot 1952 
Zonder dakhandrails met toilet en elektrische verlichting  NS P 6001, 6002, 6015-6018   van 1931 tot 1952 

 

Vernummeringen: 
1908 1915 1921 1929 1931  
L 463 L 463 P 5001 P 5001 P 6015 elektrisch in 1915 
L 464 L 464 P 5006 P 6001 P 6001 douanerijtuig 
L 465 L 465 P 5004 P 5004 P 6018  
L 466 L 466 P 5007 P 6002 P 6002 douanerijtuig 
L 467 L 467 P 5002 P 5002 P 6016 elektrisch in 1915 
L 468 L 468 P 5003 P 5003 P 6017 elektrisch in 1915 

 
 

Benodigdheden 
Extra aangeschaft dient te worden: 
Messing buis Ø 2 mm voor de kachelschoorsteen    (uitvoering tot 1935) 
T-model kachelschoorsteen MK Modelbouwstudio’s  art. 850   (uitvoering na 1935) 
Messing buis Ø 4 mm voor de draaistellen 
Messing buis Ø 7 mm voor de gastank 
Koper of messing draad 0,2 mm (voor tralies dakramen tot 1929) 
Verende messing buffers Philotrain of MK Modelbouwstudio’s  
2 schroeven M3 x 10 voor de draaistelbevestiging 
Kortkoppelingen naar keuze 
2 Engelse draaistellen met wielen en assen  

(MK Modelbouwstudios of Mitropa Gert Arkema of ombouw Fleischmann draaistellen) 
 

Afhankelijk van de uitvoering: gasverlichting elektrische verlichting 
870/70107    Watervuldop 
870/70101    Dakventilator torpedomodel 
870/70104* Dakschoorsteen vaasmodel 
870/70201    Generator voor rijtuigen 

5 daktorpedo's 
12 vaasmodel dakschoorsteentjes 
(1 watervuldop) 

5 daktorpedo's 
1 generator  
(1 watervuldop) 

)* Als dakschoorsteen vaasmodel kan ook: MKastelijn art. 833 of Weinert 943-89537 of 943-89539 (Gaslampen-Lüfter). 
 

Onderstel 
Vouw van de bodemplaat de vier zijwanden haaks om en buig de korte treeplanken naar buiten toe.

Buig de kortkoppelingen en breng ze op hun plaats. Laat geen tin in de kortkoppeling zelf vloeien!  Voorzie de 
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vleugels van de kortkoppeling van een druppel olie of vet om de kans op vastsolderen te verkleinen. Vloeit er toch 
soldeertin in, dan demonteren en het tin eraf schuren, opnieuw inoliën en weer plaatsen! 
Monteer de draaistelverhoging aan de onderzijde.  
Hierin komt een messing buisje van Ø 4 mm en exact 7 mm lang. Vastsolderen.  
Aan de bovenkant van de bak de messing moeren M3 vastsolderen.  

 
Breng aan elke zijkant de treeplankhouders aan.  
De buitenste treeplanksteunen zijn iets anders van vorm en worden aan de bufferbalk bevestigd. 
Zaag van messing buis Ø 7mm een stuk af van 24 mm en een stuk van 58 mm af voor de beide gashouders bij de 
gasverlichtingsuitvoering. Tik de gastankdoppen met een oud boortje een beetje hol en soldeer ze vast.  
Werk de gastank verder af en soldeer ze allebei in de houders.  
De elektrische variant heeft twee accukisten nodig, maar geen gashouders. Buig daarvoor de rechthoekige 
uisparingen naar beneden en soldeer de accubak behuizing hieraan vast.     Monteer de beide lange treeplanken.  
Aan de bufferbalken worden de bufferplaatjes met bufferhouders (hier van MK Modelbouwstudios) bevestigd met 
daaronder de rangeerdershandgrepen. 

 
De beide veertjes houden de kortkoppeling op spanning. Ze hoeven maar heel beperkt opgerekt te worden, de 
koppeling dient immers licht te bewegen.   
Deze rijtuigen waren voorzien van draaistel type J (Engelse draaistellen). Deze draaistellen heeft MK 
Modelbouwstudios in de collectie, maar ik gebruik hiervoor aangepaste Fleischmann Pruisische draaistellen, 
simpelweg omdat ik de mening ben toegedaan dat deze prettiger rijden.   
Erg grote verschillen zijn er niet in deze draaistellen, de radstand van de Engelse draaistellen bedraagt 2438 mm, die 
van de Pruisische 2500 mm, in model een verschil van 0,7 mm. Dat verschil in radstand valt eigenlijk niet op.   
Het grote verschil tussen deze twee draaisteltypen betreft  de onderbalk, die ontbreekt bij de Engelse draaistellen.  
Met een scherp mes kan de onderbalk er netjes vanaf gesneden worden en een Engels draaistel is ontstaan. 
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Rijtuigbak 
Bepaal van te voren welke uitvoering je wilt gaan bouwen aan de hand van bovenstaande gegevens.  
In de etsplaat zijn niet alle gaatjes aan de buitenzijde aangegeven, aan de binnenzijde wel. 
Haal de rijtuigbak uit de etsplaat. Verwijder de lipjes aan de kopse kanten, maar NIET de korte in het midden, want 
die zijn nodig voor het centreren van de kopwandjes.  
Buig de onderkanten van de rijtuigbak half rond naar de vorm van de 
kopwanden, maar laat de bovenzijde nog recht.  Want eerst komen de 
bevestigingsstrippen aan de beurt. Buig de bevestigingsstrippen haaks om 
en plaats de M 1,6 moertjes, hou deze tijdens het solderen op hun plek 
met ingevette schroefjes. Fixeer de bevestigingsstrip met enkele 
wasknijpers op 1mm vanaf de onderzijde.  Aan elke zijkant dien je een 
halve millimeter vrije ruimte te houden voor de kopwandjes.  
Soldeer deze steunen vast vanuit het midden naar de zijkanten toe.   

 
Het kopladdertje bevindt zich aan de zijde met de dubbele ramen (geel omcirkeld de plaats van de vlaggenhouder). 
 

Zet dan de bovenzijde haaks om. Boor de benodigde gaten voor de sluitseinijzers en de handgrepen.  
Plaats daarna de beide kopwandjes.  De beide kopwanden vallen over de uitstekende nokjes in het midden.  
Zij vergemakkelijken het positioneren van de kopwanden. Desondanks goed controleren of de bovenkanten op 
dezelfde hoogte aansluiten tegen de zijwanden, anders zal het dak gaan kieren.  
De kopwand met het laddertje komt aan de zijde van de dubbele ramen.  
Na afloop de nokjes glad afslijpen. 
 
Plaats nu de handgrepen, deurkrukken en 
sluitseinhouders, maar wacht nog even met het 
aanbrengen van de lange handgrepen.  
De rijtuigbak dient nog vaak vastgepakt te 
worden en het is jammer als daardoor de lange 
handgrepen nu al verbogen raken. 
 
Bij de handgrepen voor de laddertjes het 
bovendeel haaks ombuigen en het derde pootje 
weer haaks terugdraaien. 
 
Bij de sluitseinhouders het buitenste deel 180˚ 
ombuigen met de buignaad aan de buitenkant. 
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Bovenlicht 
Wil je de uitvoering van vòòr 1929, dan dien je 160 gaatjes te boren van 0,3 of 0,4 mm voor de traliewerkjes.  
Rijg een messing of koper draadje van 0,2 mm door al deze gaatjes, vertikaal aan de voorzijde, horizontaal aan de 
binnenzijde. Soldeer de draaduiteinden vast. (Je kan ook koperlakdraad uit de elektronika gebruiken, maar dan dien 
je voor het vastzetten van de uiteinden de isolatie eraf te halen.) 

 
Nu kan je er nog goed bij, dus maak alvast de ramen helemaal pas voor deze lichtkap. Als later het dak erop zit, kan 
je er veel lastiger bij komen. Als het glaswerk nu goed past, is het na het spuitwerk nog maar een kwestie van 
vastzetten met Kristal Klear.  
De ramen knip ik uit transparante overheadsheets, het is glad, glanst, is lekker dun en een beetje stug. 

  

Buig het grote dak. Controleer met de dakmal of het dak de juiste vorm heeft.  Het onderste dak dient zo geplaatst 
te worden, dat de beide gasschoorsttentjes bij de dubbele ramen komen. Het bovenste dakje zodanig, dat de plek 
van de waterbak bij de enkele ramen komt! De zijkant van het grote dak dient gelijk te vallen met de zijkant van de 
rijtuigbak. Afhankelijk van de periode die je wilt uitbeelden dienen in het bovenste dakje gaatjes geboord te worden 
voor de handrails, gasverlichting en dergelijke. Breng de gewenste attributen aan. In het onderste grote dak dien je 
alleen voor de gasverlichting nog twee gaatjes te boren.  
Zorg ervoor bij het bevestigen van het kleine dakje dat de ‘korte’ kant aan de ladderzijde komt.  
Monteer de handrails pas als het dak vastzit, want die zijn snel verbogen. 
Bij de gasverlichtings-uitvoering kunnen de uitstekende steeltjes van de gasschoorstenen op het onderste dak te veel 
naar beneden uitsteken en komen dan in aanraking met de bovenkant van de rijtuigframe. Daardoor zal het dak niet 
willen aansluiten. De steeltjes iets inkorten is dan voldoende.  

 
De rijtuigbak is bijna compleet. Alleen de lange handrails aan de rijtuigbak en op het kleine dakje moeten nog gedaan worden. 
 

Als de beide daken vastzitten kunnen de daklipjes gladgeschuurd worden. Daarna worden pas alle lange handgrepen 
geplaatst. 
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Schoorsteen 
De schoorsteen voor de kachel wordt gemaakt uit een messing buisje Ø 2 mm.   
In de bovenzijde van dit buisje slijp ik een klein gleufje en soldeer het ‘hoedje’ erop.  
Eén millimeter lager komt een ringetje en 2½ mm daaronder een tweede ringetje, 
welk op het dak rust. Soldeer de schoorsteen vast en werk de onderkant glad af. 
Gebruik hiervoor een klein soldeerboutje, die niet al te veel warmte geeft. 
 

Na 1930 
Na 1930 werden de kopladders ingekort, ze kregen elektrische verlichting  
(alle gasschoorsteentjes werden verwijderd en door de korte ladder werden de 
sluitseinijzers lager geplaatst. De handgrepen voor de ladders werden  ook 
gewijzigd, de linker          verviel en van         de rechter werd het  bovenste deel verwijderd.   
                                                                                               Ook de beide lange hangrepen op het dak werden afgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      van 1908 tot 1930                van 1930 tot 1952 
De oude kachelpijpschoorsteen werd in de tweede helft van de dertiger jaren vervangen door een ‘gestroomlijnde’  
T-vormige schoorsteen. 
Voor de waterbak het onderframe rechthoekig vouwen en hier het deksel aan vast zetten. In het midden van de 
deksel komt de watervuldop. Het geheel uitrichten en aan het dak vastsolderen. Men kan ook een iets groter gat in 
het dak boren en dan van binnenuit de zaak vastzetten.  
De twee bovenlichtramen aan weerszijden met de blindplaatjes dichtzetten. 
 

Gele vlag 
Als aan elke zijde van het postrijtuig een gele vlag (voor 1934 groene vlag) was uitgestoken, dan was dat het teken 
dat er in het rijtuig postbeambten aan het werk waren. Voor het spoorwegpersoneel hield dat in dat ze niet tegen 
het spoorvoertuig mochten stoten of er tegenaan mochten rangeren. De beide vlaggenhouders zaten naast de 
enkele ramen. In het donker brandde er licht in het postrijtuig en daaraan was eveneens te zien dat er mensen aan 
het werk waren. Dan hoefde er geen gele vlag uitgehangen te worden.  
 
Op kleur brengen 
Na het solderen met water en zeep de kit goed schoonmaken om de vloeimiddelen en zuren van het solderen te 
verwijderen. Eventueel met Vim of Cif en een oude tandborstel onder warm water goed schoonmaken en ontvetten. 
Daarna de bak niet meer met vette vingers aanraken. Voorzie de kit van een primer om de verf beter te hechten.   
Ik zelf gebuik hiervoor Motip primer uit een spuitbus (verkrijgbaar bij autoshops). Spuit op een afstand van minimaal 
25 cm, het model hoeft niet helemaal dekkend gespoten te zijn met primer, een dun waasje is al meer dan 
voldoende voor de hechtwerking en fijne details blijven tenminste behouden. 
 

In de NS-tijd kregen alle personenrijtuigen (hieronder werden ook de postrijtuigen gerekend) dezelfde groene kleur. 
Mooie groene verf hiervoor is leverbaar via Phildie;      kleur rijtuiggroen nummer 105    (NS rijtuigen 1921-1960). 
Het dak vertoonde onbestendige grijze kleuren,  het gehele onderstel is zwart.  
 
Verende buffers 
De verende buffers van Maykel Kastelijn werken erg 
prettig. Indrukken tot de stand waarbij hij maximaal 
mag uitveren, met een tangetje het aan de 
binnenzijde uitstekende steeltje onder ongeveer 45˚ 
ombuigen. Als er per ongeluk soldeertin in het 
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bufferhulsje is  gelopen, kan dit met een 0,5 mm boortje verwijderd worden. 
Ook de kortkoppelingen kunnen ingeschoven worden. Houd bij het inschuiven hiervan de kortkoppelingskop vast, 
zodat de krachten niet doorgegeven worden naar de bovenkant toe of dat de houder enorm verbuigt. 
 
Opschriften 
Als alles goed gedroogd is breng dan de opschriften aan. 
De opschriften zijn waterslide transfers. Knip de gewenste tekst zo krap mogelijk uit en leg ze in een bakje water. Na 
ongeveer 1 minuut kan komt de tekst al los van het draagvel. Schuif de tekst met draagvel en al in de buurt van de 
plaats waar de tekst moet komen en schuif dan voorzichtig de tekst van het draagvel af naar de juiste plaats. Een 
druppeltje MICROSET  (blauw) zorgt ervoor dat het schuiven nog beter verloopt. 
Na drogen komt een weekmaker op het transfer om de randjes zo veel mogelijk onzichtbaar te maken. Dit doen we 
met MICROSOL (rood). Breng met een kwastje een druppeltje aan op het transfer en laat het dan weer drogen. 
Voorzichtig dat de decals nu niet verschuiven! Na zo’n 20 minuten deze handeling herhalen.  
 
Plaats opschriften in de NS periode 
In het midden boveaan komt het nummer , bijvoorbeeld P 6001 en daaronder NEDERLAND. 
Links onderin   PIV WPC Haarlem. 
Bij de postschilden NEDERLANDSCHE POSTERIJEN, tussen 1908 en 1928 was de tekst ovaalvormig, na 1928 recht. 
Op elke kopwand bovenaan links en rechts het kleine rijtuignummer en op één kopwand boven de bolle buffer het 
rechthoekige jaarlijkse smeerraster. 
 
Op de stelbalk van links naar rechts: 
Gewicht,  afstand draaistellen, inhoud gasketel of elektrische verlichting , NS nummer, schroefrem, remsymbolen, 
stoomverwarming en revisiedatum. 

 
Met dit transfer kan elk nummer naar keuze gemaakt worden, zowel voor de gas- als voor de elektrische uitvoering. 
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NEDERLANDSCHE POSTERIJEN 
In de HSM-periode en bij de NS tot 1926 was de tekst NEDERLANDSCHE POSTERIJEN 
ovaalvormig om het postschild aangebracht. Tijdens revisies na 1926 werd de tekst 
rechtlijnig aangebracht. De afstand van de (ovaalvormige) tekst tot het postschild 
bedroeg ongeveer één letterhoogte.  
De achtergrond van het postschild is rood met in het onderste deel een toefje blauw. 
Vanaf 1947 werd het als Nederlandse Posterijen geschreven, maar dat gebeurde alleen 
bij de nieuwere stalen postrijtuigen. Wijzigingen bij de afgeschreven houten exemplaren 
vond men niet meer de moeite waard. 
 

Als je de ovaalvormige tekst wilt gebruiken, knip de desbetreffende tekst dan eerst als een vierkant uit. Verwijder de 
binnenkant in de vorm van groffe driehoeken en rond de buitenkant een beetje af.  
Dan kan je makkelijker de Posterijen-tekst plaatsen. 
De postschildjes zijn te plaatsen met houtlijm of Kristal Klear.   
(Ik ben eigenwijs en doe het altijd met 3-secondenlijm, gaat nog steeds goed). 
Voor betere hechting zou je de achterkant met schuurpapier iets kunnen opruwen. 
 
Resultaat: 

 
Postrijtuig NS met ovaalvormige posttekst en gasverlichting, uitvoering 1921 tot 1925 

 
Postrijtuig NS met rechte posttekst en gasverlichting, uitvoering 1926 tot 1931

Postrijtuig NS met waterbak en elektrische verlichting, uitvoering 1935 tot 1952 
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Glaswerk 
De ramen snijd ik uit een vel overheadsheet. Deze stroken kunnen het makkelijkste vastgezet worden met Kristal 
Klear. Als een druppel Kristal Klear wordt aangedrukt en lelijk gaat uitlopen over de sheet, dan trek ik de hele strook 
transparante sheet eruit en maak hem schoon met een papiertje met wasbenzine.  
Daarna is de overheadstrook weer kristalhelder en kan hij weer op zijn plaats gedrukt worden. 
De traliewerkroosters achter de grote ramen en deuren worden zilverachtig gespoten en na droging tegen de 
overheadfolie aan de binnenkant gelijmd. Na 1930 werden ook deze tralieroosters aan de binnenkant afgenomen.  
Het wc-raam (pas geplaatst na 1930/1931) wit schilderen. 
 
 
Op het Beneluxspoorforum is ook een beschrijving te vinden van dit postrijtuig.  
Zie   https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=81899.0 
 
Layout etsplaat 

A bodemplaat 
B bakbevestiging 
C lange treeplanken 
D treeplankhouders en treeplankhouders bufferbalk 
E traliewerk binnenzijde deuren en ramen 
F kortkoppeling 
G spanwerk 
H draaistelbevestiging 
I accubak (alleen bij elektrisch) 
J bovenlicht 
K waterbak dak 2 onderdelen (alleen bij NS 6000 serie) 
L doppen gashouders 
M dak bovenlicht 

N dak rijtuigbak 
O blindplaten bovenlicht waterbak 
P postschildjes 
Q schoorsteenringetjes 
R sluitseinhouders 
S deurkrukken( twee varianten) 
T kopladder tot 1929 
U ingekorte kopladder na 1930 
V dakrailing (tot 1929) 
W handgrepen kopladders 
X ringetjes draaistel 
Y bufferplaatjes 
Z vlaggenhouders 

 


