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Museumwagens



Onder zogenaamde  (verzamelaarsZetties
van treinen op schaal Z) zijn de museumwa-
gens van Märklin overbekend, maar niet
heel populair. Sommige latere zijn écht
leuk, maar veel zijn een zo produceerbaar
mogelijk compromis in vergelijking met de
andere schalen. Dit infoblad wil je op ideeën
brengen om museumwagens tóch extra
interessant te maken. Zo worden ze
museumwagens+++ door ze, laten we
zeggen, óp te Zétten! Met  maak jeopZétten
ze uniek. Hieronder mijn verhaal over hoe ik
zelf aan het  van mijn museumwa-opZétten
gens begon.

Hopelijk inspireert het je als rechtgeaarde
Zettie om dat opZetten ook eens uit te
proberen.

Inleiding
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Vijftien jaar na de introductie van Märklin Z in
1972 ging in Göppingen het zogenaamde Märklin-

museum open. Daarbij gaf men een eerste museum-
wagen uit op schaal Z. In die tijd kon het je niet ontgaan

dat het een museumwagen was, want het stond er met
koeienletters op: Museum 1987!

Eerlijk gezegd vond ik ze zo oninteressant
dat ik ze pas later met terugwerkende
kracht ben gaan verzamelen. Door ruilen,
speuren en spitten op beurzen en dergelij-
ke, kreeg ik mijn kostelijke collectie ergens
in de jaren 90 compleet. Daarna was het
jaarlijks geduldig uitzien en het ding be-
machtigen via omwegen, zonder écht be-
zoek aan het museum. Nu is het verzame-
len van museumwagens maar een onderd-
eel van mijn Z-hobby, maar toch had dat
voor mij iets onbevredigends,  steeds  maar
één-keer-per-jaar-een-museumwagentje.

Ik kocht er ‚één dubbel en zette de tweeling
achter elkaar verscholen in een vitrine. Niet
heel spannend natuurlijk. Ik kocht wel vaker
een tweede, maar gebruikte die dan weer
om te ruilen voor iets dat ik liever wilde. Zo
ontdekte ik dat het verzamelen van
museumwagentjes soms een stiekeme
liefhebberij was van échtgenotes.
Vooral die eerste, moeilijk te krijgen wagens
met koeienletters waren opeens populair.
Maar in mijn vitrine stonden die toch alleen
maar uit het zicht. Mijn slechte gewoonte
om dubbele museumwagentjes te kopen en
ze dan vervolgens onzichtbaar in de vitrine
op te stellen duurde tot 2009 voort.
Toen gebeurde het...

Dubbel kopen
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Märklin kwam in het jaar 2009 met een soort
halve museumwagen. Die móest je als
fatsoenlijke modelspoorder eigenlijk wel
dubbel kopen! Het was een wagen voor

Leig-Einheit
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Dat bracht me nog op andere ideeën. Ik
moest iets doen met die museumwagens.
Door enkele websites over alternatieve
modelbouw begon ik te scannen en te
printen op fotokarton. Ik kocht zelfs een
nieuwe printer met een hogere resolutie.
Maar het had nog heel wat voeten in de
aarde om iets uit dat fotopapier te bouwen.

stukgoed snelverkeer, een halve Leig-
Einheit. Leig is geen uitvinder, maar de
afkorting voor chte üterzügen. Zo’nLei G
Leig-Einheit bestaat gewoonlijk eigenlijk uit
twee Gl-großräumwagen (Gattungsbezirk
Dresden), met een vouwbalg ertussen.
Ik speurde net zolang beurzen af tot ik hem
een tweede keer in handen kreeg. Hij  was
goedkoop want er zat geen vrachtautootje
meer bij. Ik vroeg me overigens af of Märklin
ooit een Magirusvrachtwagen heeft gehad.
Nu werd ik creatief. Ik knipte een vouwbalg
uit zwart tochtband. Koppelingen eraf,
stangetje ertussen en klaar was mijn Leig-
Einheit.
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Moeizaam ontstond bij de museumwagen
van 1993 een tweede verhuiswagen en een
échte tuktuk met de opschriften:

Tuktuk
Het zijn allebei driewielers, maar een tempo
tricar is bepaald geen tuktuk. Vidal & Zoon
Tempo Werke Gmbh bouwde sinds 1928
auto's in hun kolenhandel te Hamburg. Hun
modellen waren de T6 en de T10, oor-
spronkelijk met een ilo-motor later met een
197cm  tweetaktmotortje. Hun twee3

bekendste modellen waren de Matador en
de Hanseat.

Daarmee mocht je zonder rijbewijs en
belastingvrij de weg op. Ze werden een
groot succes en in WOII veelvuldig gebruikt
als militaire voertuigjes. Hun laatste model-
len heetten Tempo Boy en Tempo Giant. In
1955 werd Tempo ingelijfd bij Hanomag-
Henschel AG en later nog opgeslokt door
Rheinstahl en Daimler-Benz AG.

Nu kreeg de Indiase firma Bajaj in 1962 een
licentie voor de bouw van Tempo drie-
wielers. Zij bouwden de bij ons zo bekende
TukTuk die extreem populair werd in Azië.
Hij was vooral bekend als motor-riksja met
dat kenmerkende geluid. Deze driewieler
had echter geen motorkap, maar één enkel
uitstekend voorwiel met een spatbordje.

Een bijzondere TukTuk is de Piaggio Ape
die sinds 1948 in Italië werd gebouwd. Dit is
een zogenaamde l.c.v. (light commercial
vehicle) met ook weer die tukkende twee-
taktmotor. Ape betekent overigens geen
aap, maar zoemende bij...zoem-zoem, dus.

En dit is de échte Tempo van de museum-
wagen 2017.

Bahnamtliche Güterbeforderung
L. Wackler

Göppingen.
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Nigrin
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Kort na 1997 kocht ik in Gouda een geel
schoenenpoetsblikje met het logo “Nigrin”.
Het was de museumwagen van dat jaar en
het kostte me een rib uit mijn lijf. Wie
schetste mijn verbazing toen ik het jaren
later weer tegen kwam voor een habbe-
krats. Aan de ketelwagen was namelijk het
remmershuisje beschadigd. Gelukkig had

De cabine van die tweede bestelauto heb ik
later weer gebruikt voor een Sächsische
railbus (rechtsonder), weliswaar niet
gemotoriseerd, maar wel rijvaardig. Ik
maakte er ook nog een motortricar bij met
passende logo’s van Nigrin en Kavalier, een
verwant merk schoensmeer.

ik nog een balkonnetje van een wagon
zonder remmershuis in mijn onderdelen-
bakje. Voor dat andere wagonnetje
gebruikte ik dus dat balkonnetje en zo had ik
twee nette ketelwagens van Nigrin met één
remmers-huis. Overmoedig zaagde ik ook
de Daimler bestelauto in tweeën en maakte
een aanhanger van de helft zonder cabine.

opZ museumwagens  deel 1



Nu had ik de smaak te pakken. De museum-
wagen van 2005 had ook weer een vracht-
wagen. Ik slaagde er al gauw in goedkoop
een tweede te bemachtigen.
Vrolijk zaagde ik de Büssing vrachtwagen in
tweeën. Van het achterste deel maakte ik
een aanhanger. Eerlijk gezegd vond ik hem
niet heel geslaagd. Een meer geslaagde
aanhanger rolde uit mijn nieuwe printer, de
vóórste op de foto’s.

Die tweede cabine heb ik verwerkt in een
kiepauto. De bak is van metallic karton dat
zich ook al heel goed laat beprinten. De bak
gaat hydraulisch omhoog, nou ja, met in
elkaar schuivende messing buisjes. Er
staan logo’s op van een fictief bedrijf:
Basaltschotter Thalgau. Dat is een van de
bedrijven in het graafschap Niederthalgau.

Vrolijk zagen

Büssing vrachtwagen
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De museumwagen van 2010 was geheel gewijd aan de
Württembergse Metalwaren Fabrik, kortweg WMF, bekend van

pannetjes, messen en vorken enz. Ook bij deze museumwagen
leverde Märklin weer een vrachtwagen.

Deze keer was het een Krupp
Büffel. Deze museumwagen kon ik

tot nu toe geen tweede keer krijgen.
Natuurlijk moest er weer een aan-

hanger komen. Mijn eerste poging
leverde weliswaar een resultaat, maar in

een duidelijk gelere kleur dan de vracht-
wagen  zelf, niet heel geslaagd. Dus printte

ik een tabel met RGB-vakjes om de juiste
kleur te benaderen. Daarna bouwde ik een

tweede aanhanger die wel lukte. Merkwaardig
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heb die eerste veel te gele wagenbak ook nog
bewaard om hem een keer te weatheren.

genoeg is de kleur van de aanhanger bij daglicht
gelijk, maar bij kunst- of flitslicht (voor de foto) blijkt
hij zich toch weer anders te gedragen.
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Geen leer!

In 2011 was er een grootvolume-
wagen van de firma Baader die leer
verwerkt. Er zat een vorkheftruckje bij,
maar juist van dat leer was op deze
schaal niets te vinden.
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Ik heb die rekken afgekeken van de
andere schalen en er vijf nagebouwd
van houtfineer.
De huiden zijn van geverfd 0,05mm
messing. Het was een heel gepeuter,
maar ze mogen er wezen, mijn
huiden. Hiernaast heb ik ze alle vijf op
een rijtje.

Op een later tijdstip maakte ik er nog een Benz
vrachtwagen bij, anno 1900, jawel, de eerste op
benzine. Er is ook een aanhanger bij met een
remmers-huis. De remmer moest de aanhanger tijdig
tot stilstand brengen om scharen te voorkomen. De
bakken zijn van gebogen houtfineer, de spaakwielen
van koperdraad 0,03mm.
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De museumwagen van 2012 was weer een rongenwagen, nu van de Mink borstelfabriek, ook
weer bij Göppingen. Dat krijgt toch een soort charme als je rond Göppingen rijdt en al die
bedrijven tegenkomt die museumwagentjes zijn geworden.

Op de wagen stond een container
van Mink. In andere schalen werd er
nog een apparatenkist bijgeleverd en
die heb ik dus ook gemaakt. De vw-
bus heb ik opgeleukt. De container en
de apparatenkist kunnen samen
precies op de rongenwagen. De vw-
bus heeft nu ramen, ruitenwissers en
de bekende verchroomde wiel-
doppen (lachspiegels).

Een apparatenkist
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In 2013 kwam het museum met een
stenenwagen. Er was een vrachtauto
bij met stenen, van glanzend plastic...
Ze zagen er weinig ‘stenig’ uit. Ik heb er
steenstapels bijgemaakt van echte
steen, gezaagd uit een stenen tegeltje
dat ik in de keuken had overgehouden.

Aan de museumwagen van 2014 heb ik nog niets toegevoegd. Dat komt vast nog, maar ik heb
daar nu nog geen idee voor. Wellicht kan iemand die dit leest eens reageren met een leuk
voorstel. Ik ben benieuwd wat je met Staufenbrau kan...

Plastic bakstenen

Weet je wat ik nu net
bedenk?

Je kunt natuurlijk ook
blokjes maken van
zelfharde klei, zoals
Das of Darwi, en daar
je eigen stenen in
krassen. In allerlei
soorten en maten.

Met acrylverf kun je ze
nog de gewenste kleur
geven. Als je die verf
verdunt, dan droogt hij
mooi mat en stenig op.

idee
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De museumwagen van 2015 is een
schrootwagen van Falk Adler, met de
bijbehorende Fuchs kraan als schroot-
grijper.

Die vond ik zo intrigerend dat ik er zelf
een bouwplaatje van heb getekend en
hem een paar keer heb gebouwd.

Als gevolg daarvan heb ik nu Fuchs baggers in allerlei uitvoeringen, laag, hoog, met grijper,
met bak, als dragline, op wielen, op rupsbanden enz.

Voor wie hem ook eens wil proberen te bouwen hieronder twee verschillende:

Er zit steeds een grijper bij, een dragline-bak, een lepel voor een baggermachine, wielen groot
en wielen klein voor de uitvoering met rupsbanden. De mast maak je van 1mm koperdraad, de
draden van 0,03mm in elkaar gedraaid koperdraad.

Bouwplaatjes

schrootgrijper
dragline of
lepelbagger

301 301

lepelbagger

schroot

dragline

grijpermasttop

lepelbagger

schroot

dragline

grijpermasttop
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Bij de museumwagen van 2016 heb ik vaten gemaakt met logo van Zeller-Gmelin. Dat viel niet
mee. Er passen namelijk tien op een hálve cent en ze zijn zo rond dat ze altijd bezig zijn te
ontsnappen. Maar er is een trucje dat de zaak vergemakkelijkt.

Tien op’n halve cent

Print onderstaand
bouwplaatje op 120
grams glanskarton
of fotopapier.

Knip installatiedraad
(dikte incl. isolatie
3,0mm) in stukjes van
5mm en plak onder-
staande wikkels er
gewoon omheen.

Knip met een gaatjes-
tang de rondjes van
3,5 mm uit en dek de
vaten aan twee kanten
af. Probeer maar! De
stofzuiger is geduldig.

trucje

G GZeller Gmelin Zeller Gmelin Zeller GmelinG

G G G

G G G

G G G

Zeller Gmelin Zeller Gmelin Zeller Gmelin

Zeller Gmelin Zeller Gmelin Zeller Gmelin

Zeller Gmelin Zeller Gmelin Zeller Gmelin

bouwplaatje
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Bij de museumwagen van 2017 heb ik de
bovenleidingwagen van Sommerfeldt ge-
bouwd. Die is alleen op andere schalen
verkrijgbaar, ook als museumwagen van
2017. De bijbehorende motortricar heb ik
een dakschildje gegeven en er nog een
bijgebouwd.

Bovenleidingwagen

Met een aantal oudere museumwagens heb ik nog weinig gedaan. Deze komen nog
aan de orde in een tweede infoblad over museumwagens. Wie geïnteresseerd is in
één van de uitbreidingen kan natuurlijk altijd contact opnemen. Alle hierboven
beschreven zaken zijn nog beschikbaar als bouwplaatje voor zeer geduldige bouwers.

Museumwagens+++ deel 2
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