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Opschriften en kleuren van het 
Nederlands materieel tot jaren '40 

 

  

 

 
 
 
 
 

Toelichting: 

Ik ben al enkele jaren bezig zoveel mogelijk informatie over de kleuren en opschriften van het materieel van NS en 
haar voorgangers te achterhalen (tot ca 1970) om dat in boekvorm uit te werken. Helaas is tijdgebrek een 
probleem zodat dit nog wel enkele jaren kan gaan duren. 
Als beknopte handleiding hieronder enkele delen uit bouwbeschrijvingen enz. als hulpmiddel. Tevens zijn 
passages opgenomen die uiteindelijk in het boekwerk verwerkt gaan worden. 
Voor de plaatsing van de opschriften kunt u ook diverse bouwbeschrijvingen van ons raadplegen. 
 
 
Hierna volgende tekst betreft met name de rijtuigen en goederenwagens, de locomotieven volgen later nog. 
 
 
Let op: Het gaat hierna om concept teksten. Veel tekst is nog niet 100% nagelopen en er komen nog aanvullingen 
op. Het is ook niet compleet. Uitzonderingen worden niet beschreven en foto's met toelichting ontbreken hierin 
geheel. Dit alles komt tzt wel in de publicatie. 
Mocht u desondanks opmerkingen hebben dan horen we dit graag! 
 
Maykel Kastelijn 1-12-2018 

 
 
 
 
 

Het publiceren van dit stuk en/of uitsneden hiervan is niet toegestaan. Wel kunt u een directe 
link naar dit bestand maken. 
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Materieel van de Staatsspoorwegen: 
 

Kleuren van de rijtuigen van de Staatsspoorwegen 

De kleurstelling van het personenmaterieel van de Staatsspoorwegen is door voorschrift exact bekend vanaf ca 
1900. Bij de kleuren staat steeds vermeld “de kleur moet overeenkomen met die van de standaard 
kleurenschilden” die zover ons bekend niet meer bestaan. 
 
Oorspronkelijk kende de Staatsspoorwegen nagenoeg dezelfde kleurstelling als bij de Pruissische spoorwegen in 
gebruik waren ten tijde van de oprichting van de Staatsspoorwegen. De 1

e
 en 2

e
 klasse rijtuigen en postrijtuigen 

kregen een groene kleur, de 3
e
 klasse en bagagewagens werden bruin. Een afwijking op het Pruissische 

voorschrift was de kleur van de bagagewagens. In Duitsland werd hiervoor het bruin voor goederenwagens 
gebruikt die afweek van het bruin voor de 3

e
 klasse rijtuigen. Bij de Staatsspoorwegen werd voor zowel de 

bagagewagens, snelgoederenwagens als 3
e
 klasse rijtuigen dezelfde kleur bruin aangehouden. 

Vanaf 1918 werd de kleur voor al het personenmaterieel groen als gevolg van het nieuwe samenwerkingsverband 
tussen de spoorwegmaatschappijen in Nederland. Hieronder de kleuren zoals deze in gebruik waren: 
 
Type rijtuig:   Kleur bak    
1e klasse:   “Groen”  
2e klasse:   “Groen”  
3e klasse (teak):  Vernist teak (bruin) 
3e klasse (plaatijzer):  “Bruin” 
Lokaalrijtuigen 2

e
 klasse:  “Olijfgroen

(1)
 / Groen” 

Lokaalrijtuigen 3
e
 klasse:  “Olijfgroen

(1)
 / Groen” 

Postrijtuigen:    “Groen” 
Post-bagagewagens:  “Groen” 
Bagagewagens:   “Bruin” 
Snelgoederenwagens:  “Bruin” 
Hulp bagagewagens  “Bruin” 
 

1) Volgens de schildervoorschriften was de wagenbak steeds “groen”, enkele beschrijvingen van SS rijtuigen 
van dhr. Derens geven aan “Olijfgroen”. 

 
Al het beslagwerk (deklijsten, raamlijsten etc.) was met twee lagen “beenzwart” geschilderd. De buitenrand van 
het beslagwerk werd afgezet met een dunne bies. Deze bies was wit voor groene en rood voor bruine rijtuigen. 
Hierdoor ontstond per coupé een vak. 
Bij D-trein rijtuigen waren de panelen onder de ramen wat anders afgezet. Eerst volgde een wat bredere bies 
tegen de zwarte deklijsten, gevolgd door een dunne bies op een paar centimeter afstand. De hoeken van deze 
biezen waren steeds afgerond. Enkele jaren later zou dit patroon ook bij de nieuwe Staatsspoor lokaalrijtuigen 
gebruikt worden die werden gebouwd met een deklijst onder de ramen. Of ook de oudere lokaalrijtuigen dit 
patroon kregen is niet bekend maar door het ontbreken van deze horizontale lijst niet aannemelijk. 
Bij rijtuigen met “gewone” houten beschieting zoals diverse bagage-, hulp bagage- en postbagagewagens werden 
alle verticale ijzeren profielen van de zijwand zwart geschilderd, evenals het meeste overige ijzerwerk van de bak 
zoals handgrepen.  
Het interieur van de P, PD, D en E wagens was steeds lichtgrijs geschilderd. 
 

Kleuren van diverse overige delen van de rijtuigen: 

Treeplanken:     Zwart, ingestrooid met grof zand in de natte verf 
Bagagerekken:     Gepolijst brons (1e klasse), 2e en 3e klasse “in passende kleur  
      gelakt” (vaak bruin) gietijzer. 
Plafonds 3

e
 klasse en dienstafdelingen  Zinkwit 

Wanden 3
e
 klasse:    Vernist hout of olieverf van Chinees geel, schilderen met  

      eikenhout imitatie* 
Wanden 1

e
 en 2

e
 klasse: Bekleed, afgewerkt met afgelakt houten lijstwerk. 

Banken 1
e
 en 2

e
 klasse: Pluche in rood bij de 1e klasse en groen bij de 2e klasse. De 

zittingen waren gevuld met paardenhaar en voorzien van noppen 
in een kruispatroon. 

Banken 3
e
 klasse:    Olieverf van Chinees geel, schilderen met eikenhout imitatie* 

Wagenbeslag (lijstwerk  etc. op de wagenbak): Zwart 
Handels remwerk en stoomverwarming:  Rood 
Lantaarns benedendaks:   Messing 
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Lantaarns bovendaks (ontluchters):  Messing, soms grijs of zwart geschilderd (bij ijzeren ontluchters) 
Gietdelen     Koper of brons gepolijst 
Houten schuiframen in de coupé deuren: Blank gelakt teakhout of eiken 
Handgrepen op de wagenbak:   Gepolijst brons bij 1e en 2e klasse, overige zwart geschilderd ijzer 
Deursloten op de wagenbak:   Gepolijst brons bij personenrijtuigen, overige zwart geschilderd 
Gascilinders     Lichtgrijs 
Vouwbalgen     Zwart (“sterk zwart leder, aan de binnenzijde met bruin linnen  
      bekleed”) 
Aspotten en bufferstelen De aspotten en bufferstelen waren bij de SS altijd wit, de 

veerpakketten waren bruin. Het wit voor de aspotten had 
waarschijnlijk te maken met het eenvoudiger op kunnen sporen 
van (olie-) lekkages doordat de aspotten dan direct vuil werden. 
Het wit voor de bufferstelen was mogelijk bedoeld om snel 
kromme bufferstangen op te sporen omdat de lak dan weg 
schuurt. 

 
* Het geschilderde “imitatie eikenhout” kwam veel voor bij 3

e
 klasse rijtuigen nadat er op gebruik van eikenhout 

extra belasting werd geheven. Men gebruikte daarna grenen wat als het dure eikenhout werd beschilderd. 
 

Opschriften en biezen bij personenmaterieel van de Staatsspoorwegen: 

Rijtuigen met plaatijzeren bekleding of teakhout kregen “lichtrood gouden opschriften” met zwarte schaduw, 
wagens met gewone houten bekleding kregen “geel” gekleurde opschriften met zwarte schaduw. Alle onderstellen 
waren voorzien van “zinkwitte” opschriften. 
 
Oorspronkelijk kende de wagenbak vrij weinig opschriften. Links- en rechtsboven op de zijwand, meestal tussen 
de twee laatste coupés, werd de rijtuigklasse aanduiding en het nummer aangebracht. Bij AB rijtuigen waren net 
als bij de meeste maatschappijen, de A en B aan elkaar als één letter geschilderd. Ook op de kopwanden werden 
in de bovenhoeken deze opschriften geschilderd. 
Op de coupé- of instapdeuren (doorgangsrijtuigen) waren de klasse aanduidingen in Romeinse letters I, II of III 
aangebracht met daaronder de coupé- of afdeling letter. Vanaf ca 1875 werd boven de klasseaanduiding op de 
middelste coupedeur “STAATSSPOORWEGEN” geschilderd. Bij rijtuigen met plaatijzeren buitenbekleding was dit 
in een halfronde boog aangebracht. Vanaf ca 1885 werd dit aangepast en kwam het opschrift voortaan twee maal 
voor, enkel op de buitenste coupédeuren. Bij rijtuigen met teakhouten buitenwand bekleding werd dit opschrift 
steeds gewoon recht uitgevoerd, ook hier eerst enkel in het midden, later op de buitenste coupédeuren. Het 
rechte opschrift werd oorspronkelijk aaneen geschilderd maar later wat groter in twee delen onder elkaar 
aangebracht als “STAATS” en “SPOORWEGEN”.  
Pas vanaf ca 1895 werden links- en rechtsboven op de zijwand de initalen “SS” voor de klasse aanduiding 
aangebracht. Op de kopwanden werd bij internationaal toegelaten verkeer werd op dat moment ook “SS” 
aangebracht boven de rijtuig klasse aanduiding en het rijtuignummer. 
 
 
Men kende diverse gemengde personen- postrijtuigen met één of meerdere coupe’s voor postvervoer ingericht. 
Vaak waren dit verbouwde personen coupés. De postafdelingen bij deze rijtuigen kregen het opschrift 
“Nederlandse posterijen” in een boog geschilderd midden op de instapdeur van de postafdeling. Dit gold niet bij 
volledige postrijtuigen die specifiek voor postvervoer waren gebouwd. Deze kregen twee bronzen wapenschilden 
met de tekst “Nederlandse Posterijen” erboven geschilderd op de zijwanden. Ook hadden de postrijtuigen in elke 
wand een koperen brievenbus met daarboven de tekst “BRIEVEN”. Later werd hierboven een witte plaatijzeren 
rechthoek met dunne rode diagonalen geplaatst als een pictogram van een brief. 
Doorgangsrijtuigen kregen onder de grote coupéramen de tekst “PLAATSEN No. H” met de zitplaats nummering. 
Bij coupérijtuigen met coupe’s die gereserveerd waren voor vrouwen werd hierbij rechts onder het raam een 
emaille bordje met “VROUWEN” aangebracht. 
Aan de rechterzijde op één kopwand op de bufferbalk stond een raster van zes vakken breed en twee hoog indien 
ze Westinghouse remwerk hadden. Na 1917 en bij NS werd dit “op een kopwand boven de bolle buffer” wat 
steeds de linker buffer is. Elk vak van het raster stelt een maand voor. Bij het smeren van de remcilinder wordt in 
het betrokken maandvak een punt gezet. Bij revisie van het remwerk wordt in het betrokken maandvak een 
diagonaal geschilderd, in even jaren van links boven naar rechts onder, in oneven jaren van links onder naar 
rechts boven. 
Links onderaan op elk rijtuig stond de werkplaats waaraan het onderhoud van het rijtuig was toegewezen als 
“W.P. H” . Bij rijtuigen met toilet was het raam melkwit met het zwarte opschrift “RETIRADE”. 
Bij bagagewagens was midden op elke schuifdeur de tekst “Staatsspoorwegen” aangebracht. Bij bagagewagens 
die ook in internationaal verkeer liepen werd hier in kleinere letters “Nederland” boven geplaatst. Ook kregen deze 

links op elke zijwand het opschrift “BODEM H�M”. Ook kende diverse bagagewagens hondenhokken die door 
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een luikje aan de buitenzijde bereikbaar waren. Hierop werd een symbool voor een hond geschilderd en het 
opschrift “HONDEN”. 
 
Op de stelbalken stond geheel links “EIGEN GEWICHT H K.G.”, daarna “DRAAGVERMOGEN” (enkel bij 
bagagewagens), “SS”, klasse aanduiding en rijtuignummer, dan “RADSTAND H M.” of “AFSTAND MIDDEN 
DRAAISTELLEN HM” en “RADSTAND DRAAISTELLEN HM”. Indien aanwezig dan het teken voor schuifassen 

←O → en “SCHUIFASSEN” en “VEREINSLENKACHSEN” of bij drieassers “MIDDENAS VERSCHUIFBAAR”. 
Dan rechts naast de aansluiting voor het gasreservoir “INHOUD GASRESERVOIR H LITER”. Daarna de soort 
verwarming, bijvoorbeeld “H.D. STOOMVERWARMING”, dan het soort remwerk, onder elkaar als meerdere 
soorten aanwezig waren zoals “SCHROEFREM” en “WESTINGHOUSE REM”. Daarna volgde “INDIENSTELLING 
H.” en geheel rechts “REV H/ H.   GS H / H” om aan te geven wanner de laatste revisie was en wanneer de 
wagen voor het laatst was geschilderd. Naast de trekker van de losklep van de rem stond steeds een verticale pijl. 
Afhankelijk van de plaats van de trekker van de rem, de aansluiting van het gasreservoir etc. werd hierin wel eens 
afgeweken. 
 
De koersborden waren oorspronkelijk beschilderde houten planken die op het dak in speciale beugels hiervoor 
werden geplaatst. Aan de voor- en achterzijde waren ze verschillend beschilderd met de plaats van vertrek naar 
de bestemming. Voor het plaatsen van de borden beklom men met de trap op de kopwand het dak. In 1890 voert 
de SS in navolging van de normen die waren vastgesteld bij de VDEV de nieuwe plaatijzeren koersborden in die 
op de zijwand werden gehangen. Deze borden zijn tot op de dag van vandaag nagenoeg ongewijzigd in gebruik in 
bijna heel Europa. 
 
Na 1918 wijzigde de opschriften als gevolg van het nieuwe samenwerkingsverband. Het sierlijke oude lettertype 
verviel en een nieuw rechter type kwam in gebruik, hetzelfde als later bij NS standaard zou worden. In plaats van 
goud met schaduwrand werd de kleur voortaan roomwit zonder schaduw. De initialen “SS”, klasse aanduiding en 
rijtuignummer op de hoeken van de zijwand werden in het midden van het rijtuig samengebracht. De klasse 
aanduidingen op de coupédeuren werden voortaan als 1, 2, of 3 aangebracht in “roomkleurige” letters op zwarte 
emaille platen met daarboven de coupeletter geschilderd. Op de bak kwam links onder voortaan “WPC H” voor 
de werkplaats en het hekje op de kopwand verhuisde van rechts naar links boven de buffer. 
Op de stelbalken kwam nu van links naar rechts “GEWICHT HK.G.”, “RADSTAND HM”, “SS” , klasse aanduiding 
en nummer, type remwerk, “GAS H LITER” en daarnaast “INDIENST STELLING H”. Geheel rechts kwam “REV. 
xx.xx.xx” met daaronder “GES. xx.xx.xx”, beide datums met punten ertussen en meestal geen eeuw aanduiding. 
Bij NS wijzigde de letters SS in NS en werd het nummer aangepast. Het opschrift “INDIENST STELLING H” op 
de stelbalk verviel in 1922. Het wijzigen van de opschriften door de SS gebeurde gelijktijdig met het omschakelen 
naar “groen volgens kleurstaal” voor de 3

e
 klasse en bagagerijtuigen. 

 

Kleuren van het goederenmaterieel van de Staatsspoorwegen 

De SS kende mogelijk twee kleuren voor haar goederenmaterieel. In het buitenlandse boekje 
“Eigentumsmerkmale der eisenbahngüterwagen” uit 1914 staat zowel het licht- als donkergrijs als kleur van het 
Staatsspoor goederenmaterieel genoemd. Op foto's lijkt het meeste echter donkergrijs te zijn en in een ruim 40 
jaar oudere uitgave van hetzelfde boekje staat alleen "donkergrijs" vermeld. 
 
Alles onder de wagenvloer en alle ijzerwerk werd zwart geschilderd. Dit hield o.a. in alle handgrepen, treden, 
deursluitingen / grendels en in. Echter slechts in enkele gevallen werden ook alle verticale U profielen en 
schetsplaten (hoekstukken op de wagenwand) op de zijwanden geheel zwart geschilderd. Meestal werd enkel het 
deel onder vloerhoogte hiervan zwart geschilderd. De aspotten en bufferstelen waren wit, de veerpakketten waren 
bruin. 
  
Bij gaswagens en ketelwagens werden de ketels lichtgrijs geschilderd. Het onderstel, spanstangen etc. werden 
alle zwart. Remhuizen werden vaak dezelfde kleur als de ketels (lichtgrijs), echter soms ook donkergrijs. Onzeker 
is of ook roodbruine remhuisjes voorkwamen aangezien een zeer groot deel van de particuliere wagens standaard 
Duitse wagens waren die meestal deze bruine remhuisjes hadden.  
 
Dienstopschriften op de ketel(s) van commerciële ketelwagens waren zwart. Dit betrof meestal enkel de tekst 
“Staatspoorwegen” boven en “Nederland” onder de vlag links op de ketel. De overige dienstopschriften werden 
enkel op de onderstellen aangebracht.  
Alle particuliere ketelwagens werden van opschriften met de naam van de eigenaar op de ketel voorzien. Men 
kende enkele verschillende kleuren, meestal rood of geel / wit met een zwarte schaduw. Voor deze opschriften 
gebruikte de Staatsspoorwegen meestal steeds hetzelfde lettertype in grote blokletters. De dienstopschriften 
kwamen ook hierbij voornamelijk enkel op de onderstellen voor. De opschriften op de ketel werden hierbij ook wel 
in wit in plaats van zwart aangebracht. 
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Bij de wit geschilderde particuliere koelwagens werden dezelfde opschriften aangebracht als bij de overige 
gesloten wagens, echter in zwarte letters. Daarbij werd over de wagen verdeeld de naam van de eigenaar van de 
wagen aangebracht. Hiervoor werden vele soorten lettertypes gebruikt, met en zonder schaduwrand. 
 
Bij alle paarden-, vee, - open-, en platte wagens moet de vloer worden geteerd wat een donkergrijze tot zwarte 
kleur geeft. 
 
Ook bij de Staatsspoorwegen waren er uitzonderingen op de regel. Zo kregen in 1905 de veewagens SS 83793 
tm 83817 witte daken. In deze veewagens waren haken aan het plafond aangebracht waaraan vers geslacht vlees 
werd gehangen. Voor het vervoer binnen Nederland was er niet direct een warmte probleem maar aangezien 
deze wagens ook vanaf Rotterdam DP naar Frankrijk reden was een warmte afstotend wit dak noodzakelijk. 
 

Opschriften van het Staatsspoor goederenmaterieel 

De Staatsspoorwegen hebben na 1900 de verdeling van de opschriften aangepast zodat er twee soorten te 
onderscheiden zijn; voor en na het aanpassen. (bron: statiefoto SS GLG Werkspoor, gebouwd in 1900, met oude 
verdeling opschriften). Tot ca. 1912 zijn door de Staatsspoorwegen voor alle goederenwagens nieuwe opschrift 
tekeningen aangemaakt met hierop de nieuwe indeling van de opschriften. 
 
Oorspronkelijke opschriften op goederenwagens 
Oorspronkelijk kende alle goederenwagens van steeds twee rood/wit/blauwe vlaggen geheel links en rechts op 
elke zijwand met daarin op het witte deel van de linker vlag het wagennummer en op de rechtervlag de initialen 
“SS”. De vlaggen werden als volgt aangebracht (overgenomen uit SS voorschrift uit 1910): 
a. Het gehele veld te gronden met loodwit verf 
b. Het rood daarop aan te brengen in twee lagen vermillioen 
c. Het wit daarop aan te brengen in twee of drie lagen zinkwit 
d. Het blauw daarop aan te brengen in drie lagen ultramarijn 
e. Indien de vlaggen door middel van overdrukplaatjes worden opgebracht moet na het afdrukken met baklak 

worden overgelakt (geld ook voor opschriften die als zodanig werden aangebracht).  
 
Bij overdrukplaatjes moet men denken aan een soort stempelen met blikken platen. Blijkbaar waren deze in 
gebruik voor zowel de vlaggen als voor de verschillende letters. Omdat de laagdikte daarbij wat minder zou zijn 
als geschilderde letters diende de extra laag baklak als extra bescherming. Pas na 1918 vervielen deze vlaggen. 
 

Onder de linker vlag stond “STAATSSPOORWEGEN” en daaronder “BODEM H�M” en “DRAAGVERMOGEN H. 
K.G.” (alleen bij gesloten wagens). Bij de gesloten wagens stond eronder “VAN’ en “NAAR”. Bij open wagens 
stond het bodemblak ook wel op een andere plaats door plaatsgebrek. Open wagens die bedoeld waren voor het 
vervoer van steenkolen kregen oorspronkelijk midden op de deur het opschrift “KOLENVERVOER”. Wagens met 
deze aanduiding hoefde na het lossen niet te worden schoongemaakt, iets wat voor alle andere wagens wel gold. 
Tot de twee met elkaar aangesloten waren kwam onder de rechter vlag de tekst “NOORDERNET” of 
“ZUIDERNET”. Verder kwamen enkel op het onderstel opschriften voor. 
 
Op het onderstel stond onder elkaar “DRAAGVERMOGEN H.. K.G.” en “INDIENSTSTELLING 18..”. Daarna 
kwamen de volgende drie opschriften onder elkaar: “GEWICHT WAGEN H.K.G.”, “GEWICHT ASSEN H. K.G.”, 
TOTAAL GEWICHT H. K.G.”. Daarnaast stond “RADSTAND HM” en in het midden ‘STAATSSPOORWEGEN” 
en het nummer. Tussen het nummer en rechter eind stonden de eventuele losse onderdelen zoals “1 LOS 
KOPSCHOT” en remwerk zoals “VALREM”. Geheel rechts stond “REV H.   G.S. H..” voor de laatste revisie en 
schilderdatum. 
 
Opschriften op goederenwagens na 1900 
Na ca. 1900 kwamen op de wagenbak voortaan ook diverse dienstgegevens voor en werd ook de telegrafische 
benaming van de wagens aangebracht. Ook moesten voortaan alle goederenwagens worden voorzien van 
plakbrief borden van geschilderd plaatijzer of als geschilder zwart vlak waarop minstens 6 plakbrieven van 
90x130mm paste. Boven dit bord kwam een regenlijst om losraken van de plakbrieven zoveel mogelijk te 
voorkomen. 
 
De meeste open- en gesloten goederenwagens kende “vakken” die ontstonden door de verticale wandstijlen. In 
het eerste vak kwam een vlag met daarop op het witte vlak het wagennummer de daarboven tekst 
“Staatsspoorwegen” die voorheen eronder stond. Onder de vlag kwam voortaan “Nederland” in het geel. Bij 
gesloten goederenwagens kwam de gele tekst “Nederland” ook midden op de roldeur in de zijwand voor. Bij open 
wagens werd “Nederland” herhaald midden op de stelbalk achter het wagennummer. 
Soms paste links op de bak de tekst “Nederland“ niet onder de vlag en werd deze in het vak ernaast aangebracht. 
Bij diverse lagere open wagens was dit het geval. Rechts naaste de vlag stond steeds in kleine letters de 



MK Modelbouwstudio’s       Opschriften en kleuren Nederlands materieel versie 20-12-2018         Pagina 6 / 14 

telegrafische benaming. 
Boven de nieuwe plakborden stond in kleine letters “ALLEEN VOOR PLAKBRIEFJES” en “NUR FUR 
UBERGANGSZETTEL”, meestal onder elkaar, soms ook achter elkaar. 
 
In het tweede vak van links kwamen diverse dienstopschriften die betrekking hadden op het gebruik van de 
wagen. Onder elkaar kwamen de volgende opschriften voor: “EIGEN GEWICHT H K.G.” “DRAAGVERMOGEN 
HK.G.”, “RADSTAND HM”, “SCHUIFASSEN” en “VEREINSLENKACHSEN” met het teken hiervoor ervoor 
geplaatst (<-0->). Als laatste stond onderaan de werkplaats waaraan de wagen was toegewezen als b.v. “W.P. 
BLERICK”. Indien een wagen een vast depotstation had werd dit erachter gezet waarbij het betreffende station 
wat groter werd geschreven als de overige opschriften. 
Gesloten wagens met Westinghouse remwerk kregen een raster op de bufferbalk zoals bij de rijtuigen voor het 
bijhouden van de laatste revisiedatum van het remwerk. Bij de goederenwagens die meer dan 31.5 ton totaal 
gewicht hadden kwam achter het draagvermogen een rechthoekig omkaderde tekst “ H.. t/m” (draagvermogen in 
ton per meter lengte). 
 
In het laatste vak van de wagen bleef de tweede vlag staan met de initialen “SS”. Boven de vlag kwam bij wagens 
met meer dan 12 ton draagvermogen het tonmerk. Het transito teken dat werd ingevoerd om het materieel dat 
geschikt was voor vervoer door het buitenland aan te kunnen onderscheiden bestond uit een omkaderde “T” en 
werd midden onder de rechter vlag geplaatst. 
 
Op de stelbalken stond geheel links “EIGEN GEWICHT H K.G.”, daarna “DRAAGVERMOGEN” (enkel bij open 
wagens), dan “RADSTAND H M.” of “AFSTAND MIDDEN DRAAISTELLEN HM” en “RADSTAND 
DRAAISTELLEN HM”.  
In het midden stond “S.S.”, het wagennummer en de telegrafische benaming. Daarna stond bij de open wagens 
“NEDERLAND”. Dit werd gevolgd door het soort remwerk, onder elkaar als meerdere soorten aanwezig waren 
zoals “SCHROEFREM” en “WESTINGHOUSE REM”. Daarna kwam “INDIENSTELLING H.” en geheel rechts 
“REV H/ H.   GS H / H” om aan te geven wanner de laatste revisie was en wanneer de wagen voor het laatst 
was geschilderd. Naast de trekker van de rem stond steeds een verticale pijl. 
 
Bij platte wagens kwamen op de stelbalken de volgende opschriften voor van links naar rechts: Vlag met daarop 
het nummer en de telegrafische benaming ernaast, dan “STAATSSPOORWEGEN” en in geel “NEDERLAND” 
eronder, dan “EIGEN GEWICHT H K.G.”, daarna “RADSTAND H M.” of “AFSTAND MIDDEN DRAAISTELLEN 
HM” en “RADSTAND DRAAISTELLEN HM” beide onder elkaar.  
In het midden stond “S.S.”, nummer en telegrafische benaming, dan “NEDERLAND” en eventueel 
“SCHROEFREM”. Daarna volgde “INDIENSTELLING H.” en geheel rechts “REV H/ H.   GS H / H”. Indien een 
wagen losse delen als rongen had werden deze onder elkaar opgesomd en wat rechts van het  midden achter het 
wagennummer aangegeven. 
 
Alle losse delen van alle wagens zoals deuren, afneembare wanden, rongen, schotten enz. hadden de letters SS 
en wagennummer erin geslagen of erop geschilderd. Open wagens die twee losse kopschotten hadden (die dus 
per ongeluk verwisseld konden worden) hadden niet alleen op de losse kopschotten SS en nummer staan, maar 
ook op de bufferbalk. Aan één zijde werden deze dan beide onderstreept om verwisseling te voorkomen. 
 
Bij de kolenwagens kwam voortaan midden op het rechter wandvak een ca 10cm brede witte verticale streep. 
Deze gaf aan dat de wagens na leging niet gereinigd hoefde te worden aangezien ze toch weer met steenkomen 
beladen werden. Wagens die gebruikt werden voor bijzondere doelen zoals zandvervoer kregen daarbij vaak 
midden op de deur het desbetreffende opschrift. 
 
Alle opschriften waren “zinkwit” tenzij deze een witte ondergrond hadden zoals op de vlaggen en koelwagens 
waarbij ze dan zwart werden. 
 
Na 1918 werd de opschriften nogmaals aangepast, vooruitlopend op de standaard die bij NS aangehouden zou 
worden. Het lettertype wijzigde en de gekleurde vlaggen vervielen. Links op de wagen kwam nu de tekst 
“NEDERLAND” met daaronder gecentreerd “SS” en het wagennummer. De rest van de opschriften bij de 
Staatsspoorwegen waren al zo goed als gelijk aan wat bij NS gebruikt zou worden en bleef ongewijzigd. 
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Materieel van de HSM: 
 

Kleuren van de HSM materieel, rijtuigen: 

Onderstellen, bufferbalken,handgrepen op de wand, alle handgrepen, regenpijpjes, sluitseinijzers enz. zwart. 
Deurkrukken waren meestal blank messing/brons. De dakventilatoren lang blank gepoetst, later werden ze zwart 
en grijs geschilderd. De gastank was lichtgrijs. 
Het lijstwerk / U profielen van de wagenbak was zwart afgelakt, eventueel kunt u dit voorzichtig proberen aan te 
stippen met een watervaste stift of een soort hard rubber stempel. 
De zwarte lijsten waren met een ca 5mm brede bies afgezet, dit is in model zeer moeilijk strak uit te voeren en 
mogelijk beter weg te laten. De zakramen in de deuren waren soms blank teak of eiken gelakt. Soms waren ze 
bruin geverfd. Rijtuigen waren verder voorzien van biezen (zie verderop). 
 
De kleurstelling van het personenmaterieel van de HSM is uit diverse bestekken behoorlijk goed terug te vinden 
vanaf 1914. De periode van 1839 tot 1856 is goed beschreven door dhr. N.J. van Wijck Jurriaanse in het boekje 
“De Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij t.m. 1890” maar de bron voor deze informatie is ons niet 
bekend. 
Ergens in de periode tussen 1856 en 1895 is de rode kleur voor de 1

e
 klasse komen te vervallen. Door het 

ontbreken van bestekken en voorschriften uit die tijd is tot op heden niet te achterhalen wanneer dit was. 
De invoering van de kleur “purperrood” voor de 1

e
 klasse rijtuigen valt tegelijk met de indienststelling van een serie 

nieuwe 1
e
 klasse rijtuigen in 1856. Na 1863, nog in het breedspoor tijdperk, kwamen de eerste gemengde 1

e
 / 2

e
 

klasse rijtuigen in dienst. Hoe deze geschilderd werden is helaas niet met zekerheid te zeggen. Indien het rood 
nog in gebruik was ligt het voor de hand dat er per coupe een kleur werd gebruikt die bij de klasse hoorde. Een 
andere mogelijkheid is dat het rood hierbij kwam te vervallen.  
Meest aannemelijk is het afschaffen van de rode kleur rond 1870-1880 toen ook in Duitsland de 1

e
 en 2

e
 klasse 

rijtuigen dezelfde groene kleur kregen. 
 
Type rijtuig:  Kleur van de bak in normaalspoortijd: 
1

e
 klasse rijtuigen: Vanaf 1856”Purperrood”, later gewijzigd in “Bronsgroen” 

2
e
 klasse rijtuigen: Vanaf 1856 “Bronsgroen” 

3
e
 klasse rijtuigen:  Al vanaf 1839 “Donkerbruin”, later in bestekken aangeduid als “bruin” en  

     “rijtuigbruin”, ook gebruikt op HSM goederenwagens. 
Bagagewagens:   Als 3e klasse rijtuigen / goederenwagens 
Postrijtuigen:  Als 3e klasse rijtuigen / goederenwagens, mogelijk ook geel. 
Goederenwagens: Donkerbruin 
 
Het is goed mogelijk dat de HSM haar eerste postrijtuigen volgens Duits voorschrift dat in 1874 geldig was, geel 
schilderde. Het is hierbij waarschijnlijk dat enkel de postafdelingen in gemengde rijtuigen of bagagewagens geel 
werden geschilderd. Zowel de SS als HSM kende al rond 1880 volledige postrijtuigen. In hoeverre of tot wanneer 
deze geel zijn geweest is helaas niet bekend. Mogelijk dat het geel, als het al werd toegepast bij de HSM, alleen 
bij grensoverschrijdende postrijtuigen werd gebruikt. In Duitsland is de kleur geel nog voor 1900 weer verlaten, 
ook hiervan is het exacte jaartal niet bekend maar men vermoed dat dit rond 1885-1890 moet zijn geweest. 
In het voorschrift “algemeene voorwaarden voor den bouw van rijtuigen en wagens” uit 1916 staat vermeld dat als 
grondstof voor “der groene kleur slechts metaliek bronsgroen” genomen mag worden, zonder bijmengsels. De 
metaliekverf ging met oppoetsen extra glimmen. Mogelijk was de verf voor de locomotieven identiek. 
In tegenstelling tot o.a. de SS gebruikte de HSM voor nagenoeg alle rijtuigen gewone ijzeren instap handgrepen 
die zwart werden geschilderd. Alleen de bronzen deurkrukken waren blank gepoetst. 

 

Opschriften en biezen bij het personenmaterieel van de HSM 

Het lijstwerk werd zwart geschilderd en met een dunne bies afgezet. Deze dunne bies was bij de 3e klasse rood 
en bij de 1e/2e klasse geel. 
De klasse aanduiding in Romeinse cijfers werd bij de A en B rijtuigen op iedere deur onder de ramen 
aangebracht. Bij de 3e klasse rijtuig werd het 2x op de zijwand aangebracht op het paneel tussen de twee 
buitenste coupes. 
Later zouden ook de 3e klasse rijtuigen op alle deuren een klasse aanduiding krijgen mits dit steeds gesloten 
coupes waren. Diverse oude 3e klasse rijtuigen hadden slechts 1 doorlopende tussenwand zodat afdelingen 
ontstonden. Deze kregen nooit een klasse aanduiding op de deuren. 
Boven de klasse aanduiding werd ook een coupeletter aangebracht voor zover het rijtuigen met geheel gesloten 
coupes waren. 
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Van foto’s is bekend dat rond 1880 onderaan op de wagenbak tussen de buitenste coupes aan de linkerzijde 
“HSM” stond en rechts het rijtuignummer. Wat er tot die tijd op de stelbalken stond is niet bekend. Bij het 
goederenwagenpark werden indertijd ook vrij weinig opschriften aangebracht. Een tiental jaren later was dit een 
stuk uitgebreider geworden, bij de rijtuigen zal dit eveneens het geval zijn geweest. 
Rond 1890 blijken de initialen "HSM" en het rijtuignummer te zijn verplaatst naar de bovenhoeken van de 
zijwanden. Op de kopwanden werd op de bovenhoeken het rijtuig nummer aangebracht, onbekend is vanaf welk 
jaar dit is ingevoerd. Het rijtuignummer en initialen waren steeds aangebracht zonder klasse aanduiding als A, B, 
AB, of C. Blijkbaar moest dit bepaald worden aan de hand van de klasse aanduiding op de zijwand. 
 
De opschriften op de wagenbak waren goudkleurig met zwarte schaduw. Deze schaduw is rond 1900 komen te 
vervallen. Het rijtuignummer, eigendomskenmerk en coupeletter waren 100mm hoog, de klasse aanduiding was 
ca 150mm hoog. 
Op de stelbalken stond in het midden “HSM” en rijtuignummer in geel (na 1897 oranje) en rechts daarvan de 
revisie datum. Links van het midden stond de radstand. Later kwam rechts naast het nummer eventueel welk 
remwerk type het rijtuig had en wat de inhoud van de gasketel was. 
 

Kleuren van het goederenmaterieel van de HSM 

Tip: Zie ook de diverse voorbeelden met tekeningen op onze website, o.a. de bouwbeschrijving voor de messing 
bouwsets van gesloten goederenwagens. 
 
De originele benaming voor de kleur van de goederenwagens is in de bestekken “Bruin”. Nader onderzoek op 
(nog) niet gerestaureerd museaal HSM materieel waaronder een postrijtuig uit 1914, een bagagewagen uit 1914 
en twee gesloten goederenwagens uit 1879 en 1890 heeft als resultaat opgeleverd dat de kleur bij al dit materieel 
gelijk was en een duidelijk “normale” kleur bruin is en geen variant van roodbruin enz. 
 
Goederenmaterieel: Bruin, donkerbruin, soms ook wel roodbruin of bruinrood genoemd. 
Koelwagens:  Wit 
Dienstmaterieel: Grijs 
Onderstellen:  Zwart zover zichtbaar, overige grijs 
Binnenzijde:   Grijs 
Dak: De daken werden oorspronkelijk met zeildoek bespannen dat in dikke pap werd gedrukt. 

Daarna werd het meerdere malen bestreken met lijnolie en op het laatst werd in de laatste 
nog natte verflaag nog een laag fijn zand gestrooid. Deze verflaag was bij de HSM 
meestal okergeel maar ook wel steenrood. 

 
Lantaarnijzers, handgrepen, trappen, sluitingen, looprails van de deuren, douane ogen en alle zichtbare delen van 
het onderstel worden zwart geschilderd.  

 

Opschriften van het goederenmaterieel van de HSM 

De opschriften van de HSM kende een wat magere structuur. Pas rond 1910 wordt er een duidelijke standaard 
opgesteld die later door de NS werd overgenomen. Bij materieel uit de periode ervoor zijn vaak evenveel 
afwijkingen te vinden als er wagens zijn. Soms logisch omdat er geen ruimte is voor een andere oplossing, soms 
wat minder duidelijk zoals verschillen in plaats van de opschriften bij nagenoeg identieke wagens. 
Het meeste van de onderstaande richtlijnen is gebaseerd op tekeningen en foto’s. Foto’s zijn er helaas niet veel 
omdat het gebruikte oranje en daarvoor geel, op oude foto’s niet te zien is door de lage fotogevoeligheid van rood 
indertijd. Er zijn wel diverse tekeningen met de oorspronkelijk opschriften bewaard gebleven. Hieronder een 
overzicht waaruit de meest voorkomende plaatsing van de opschriften blijkt. 
 

Opschriften op de bak tot 1906: 
Het lettertype op de bak en de letters HSM met nummer op het onderstel was iets massiever als het later 
gebruikte lettertype wat ook bij NS gebruikt zou worden. Deze letters waren tot 1897 geel waarbij de opschriften 
op de bak waren voorzien van een zwarte schaduw. Na 1897 werd het geel voortaan oranje. De schaduw was 
daarbij inmiddels vervallen. Diverse statiefoto’s van Werkspoor tonen al vanaf 1894 wagens zonder 
schaduwletters. Of dit enkel bij de statiefoto’s het geval was en dat de wagens voor aflevering nog aangepast 
werden is niet bekend. Wel is op een HSM tekening uit 1897 bijgeschreven “schaduw vervalt”. Het is aannemelijk 
dat de schaduwletters vervielen bij het overstappen naar de oranje kleur voor de opschriften. 
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Diverse kleine opschriften op de bak waren meestal ook geel of later oranje, enkele zoals de tekst voor de 
plakbriefjes links op de wagen waren steeds wit. Alle teksten op de stelbalken waren al vanaf het begin zonder 
schaduw uitgevoerd. 
  
Op beide deuren, boven het midden stond “Holland, HSM, [wagennummer]” onder elkaar gecentreerd. Op de 
kopwanden bovenin beide hoeken stond het wagennummer. 
Rechts op de zijwand werd het extra opschrift “Speciale wagen” aangebracht boven de telegrafische benaming 
die CHM was. 
  
Op het onderstel stond geheel links het wagengewicht, vermeld als “Gew: HH K.G.” met eronder 
“Draagvermogen 20.000 K.G.”. Links uit het midden stond het bodemvlak in m2 met daarnaast de initialen HSM 
en in het vak ernaast het wagennummer.. Daarnaast weer de radstand over de eindassen  en geheel rechts de 
laatste revisiedatum. Op de draaistellen stond bovendien vermeld “Radstand draaistel 2.20M”. 
 

Opschriften op de bak na 1906: 
Vanaf 1906 werden een nieuwe indeling en lettertype toegepast. Dit lettertype was nagenoeg gelijk aan wat later 
bij de NS als standaard aangehouden zou worden. De schaduw van de letters verviel hierbij, de kleur bleef oranje. 
Bij veel particuliere wagens en alle witte koelwagens werden de oranje opschriften op de bak in zwart uitgevoerd. 
 
De plaats van de opschriften werd ook gestandariseerd en gelijk aan wat later ook bij de NS toegepast zou 
worden. De nieuwe indeling was gebaseerd op het resultaat van overleg tussen de diverse maatschappijen over 
welke gegevens wel en niet op een wagen vermeld diende worden, vooral vanwege onderling medegebruik van 
de wagens.  
 
Geheel links op de bak, ongeveer halverwege de bakhoogte kwamen onder elkaar de tekst “HOLLAND, HSM, 
[nummer]” en daaronder het draagvermogen. Naast het draagvermogen stond de telegrafische benaming CHM. 
Hieronder kwamen twee regels tekst met “ALLEEN VOOR PLAKBRIEFJES” en “NUR FUR 
UBERGANGSZETTEL”, beide 35mm hoog in wit. 
In het tweede “vak” stonden onderaan de wagengegevens onder elkaar: “RADSTAND H M, DRAAGVERMOGEN 
HH KG, GEWICHT HH KG” en soms “BODEM H M2”, “SCHUIFASSEN”, “VEREINSLENKACHSEN”.  
Op het onderstel bleef de volgorde gelijk als voorheen.  
 
Vanaf ca 1912 werd de lettergrootte van de letters HSM, Holland en nummer aangepast. Ze werden voortaan 
100mm hoog i.p.v. 135mm, exact even hoog als later bij NS aangehouden zou worden. 
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Materieel van de NBDS: 
 

Kleuren van de rijtuigen van de NBDS 

Zover bekend hield de NBDS de voorschriften van de “Preußische Staatsbahnen” aan. Ook op andere fronten 
zoals opschriften op goederenwagens blijkt dat de NBDS dit meer aanhield dan enige andere Nederlandse 
maatschappij maar men had dan ook een behoorlijk stuk spoorlijn in tot in Pruissen liggen.  
 
Volgens Pruissisch voorschrift kregen de rijtuigen de volgende kleuren: 
     Tot ca 1900  1905-1914 
1e klasse:   Geel   Olijfgroen 
2e klasse:   Groen   Olijfgroen  
3e klasse:   Bruin   Donkerbruin   
4e klasse:   Grijs   Grijs 
Postrijtuigen:   Geel   Olijfgroen  
Bagagewagens:  Roodbruin  Roodbruin 
 
1914-1919 (eerste wereldoorlog) 
Al het personenmaterieel, post- en bagagewagens werden in Duitsland olijfgroen. Het is onzeker of de NBDS dit 
in 1914 heeft ingevoerd. De andere Nederlandse maatschappijen voerde dit pas in 1917 in. In Duitsland had 
e.e.a. ook te maken met de oorlog, Nederland bleef hierbuiten. Aannemelijk is dat de NBDS haar wagens niet 
meer overschilderde aangezien er slechts zeer weinig vervoer en geld beschikbaar was in de oorlogsjaren. 
 
Postrijtuigen kende men niet tot de eeuwwisseling dus een gele kleur zal daarvoor niet zijn toegepast aangezien 
omstreeks de eeuwwisseling dit geel alweer verlaten was. Bij rijtuigen met verschillende klasse (AB’s en CD’s) is 
het aannemelijk dat de beschildering per coupe verschillend was, ook hier volgens Duitse gewoonte. Een AB 
rijtuig met twee gele 1

e
 klasse coupe’s in het midden had waarschijnlijk groene 2

e
 klasse eindcoupe’s zoals ook in 

Duitsland tot 1914 gebruikelijk was. 
Ergens tussen 1875 en 1905 werd in Duitsland het geel voor de post- en 1

e
 klasse rijtuigen niet langer toegepast 

wegens de grote besmettelijkheid hiervan. De NBDS zal deze wijziging waarschijnlijk gevolgd hebben. Het geel 
werd voortaan vervangen door groen. 
 
Voor bagagewagens geld tevens dat de mogelijkheid bestaat dat deze grijs waren in plaats van roodbruin. In 
Pruissen werden de bagagewagens, net als bij de HSM, behandeld als goederenwagens en kregen ze vaak 
dezelfde kleur als het goederenwagenpark bij de diverse aan de Pruisische staat verbonden 
spoorwegmaatschappijen. De kleur van de goederenwagens was meestal bruin maar bij enkele groen of grijs. 
Aangezien de NBDS een grijs goederenwagenpark had is het mogelijk dat ook haar bagagewagens grijs waren. 
 
Al het beslagwerk (deklijsten, raamlijsten etc.) en alles van het onderstel onder de zijwand werd zwart geschilderd. 
Enige uitzondering was de gascilinder die lichtgrijs was. De handgrepen bij de 1

e
 en 2

e
 klasse gepolijst brons, bij 

de 3
e
 en 4

e
 klasse zwart geschilderd ijzer. De onderzijde van de rijtuigwanden kende bijna nooit een deklijst. Toch 

werd ook deze met een ca 40mm brede geschilderde zwarte band afgezet. 
 

Biezen van de rijtuigen van de NBDS: 

Ook hierbij is geen informatie bekend maar kan aangenomen worden dat het dicht bij de KPEV voorschriften lag. 
Deze waren in 1905 als volgt: 
De 1

e
 klasse afdelingen (die indertijd al groen waren) werden me een 30mm brede gele band afgezet. De zwart 

geschilderde deklijsten en raamomlijstingen en ook de zwarte band aan de onderzijde van de zijwanden waren 
afgezet met een zeer dunne bies. Deze bies was geel bij de 1

e
 en 2

e
 klasse en rood bij de 3

e
 en 4

e
 klasse. Vanaf 

1911 vervallen bij de KPEV alle gekleurde afzetlijnen voor de rijtuigen, de gele bies voor de 1
e
 klasse afdeling 

bleef nog tot 1914 aanwezig. 
  
De daken van de rijtuigen konden lichtgeel zijn, wit of bruin/rood. Hierover is helaas niets te zeggen. De witte en 
bruine kleur kwamen indertijd beide in Duitsland voor en had te maken met de ingrediënten waarmee de dekpap 
voor op het daklinnen werd samengesteld. In Nederland werd voornamelijk okerpap gebruikt, naderhand 
ingestrooid met fijn zand. De kleur van de basispap kleurt voor een groot deel het zand mee. Welke kleur de 
NBDS gebruikte is niet bekend. Het wit wat in Duitsland werd gebruikt zal overigens binnen zeer korte tijd al grijs 
worden door roet en vuil. 
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Opschriften op de NBDS rijtuigen: 

Ook hierbij kan er vanuit worden gegaan dat de NBDS de Duitse voorschriften grotendeels volgde, men deed dit 
ook bij het goederenmaterieel. 
Volgens Pruissisch voorschrift waren opschriften in een blokraster van 5:1 per letter, 140mm hoog. De letters op 
de wagenbak waren van schaduw voorzien en op zowel de zij- als kopwanden aangebracht. Dit komt overeen met 
het getekende letters op enkele tekeningen van NBDS rijtuigen. Maand aanduidingen van revisies op de 
stelbalken werden in Duitsland in Romeinse cijfers aangegeven, bij de NBDS echter in normale cijfers. De klasse 
aanduidingen op de bak waren wel in Romijnse cijfers. Onder de klasse aanduiding op de deuren kwam de 
coupeletter. 
Postrijtuigen kregen aan beide zijdes boven de deur een plaat met opschrift “post” in het geel op een zwarte 
ondergrond. Van deze plaat is zeker dat de NBDS ze toepaste (net als de HSM bij haar postrijtuigen die de Duitse 
grens over gingen) aangezien de plaat op de tekening van de NBDS postrijtuigen staat getekend. 
 
Op de wagenbak kwamen de volgende opschriften voor: Op de bovenhoeken van de zijwanden “NBDS” met 
daaronder het type wagen (A, B, C etc.) en daarachter het nummer. Bij plaatsgebrek werden deze opschriften ook 
wel achter elkaar geplaatst. Op de kopwanden kwam de letter voor het wagentype met daaronder het nummer. Bij 
bagagewagens met meer dan één deur kwam een A en B op een ijzeren plaatje in het midden van elke deur. Ook 
stond bij bagagewagens op de deur onderaan “Bodem H M2” en daaronder “Radstand H M” waarbij de eerste 
letter steeds iets groter was dan de rest maar waarbij alles in blokletters was gespeld. Deze teksten stonden op 
alle deuren van de bagagewagens. 
Op het onderstel stond van links naar recht in wit: “TOTAAL GEWICHT HH KG”,  daar onder 
“DRAAGVERMOGEN H. KG”, en daar weer onder “INDIENSTSTELLING” zonder eeuwvermelding. Iets verderop 
stond “RADSTAND H. M”, daarnaast “INHOUD GASRESERVOIR  H.LITERS”. In het midden op de stelbalk 
stond in vrij kleine letters “NBDS” , wagentype en wagennummer achter elkaar. Daarna kwam de tekst 
“WESTINGHOUSE SNELREM” en aan het rechter eind “REV H. Xxx” met jaartal zonder eeuwvermelding. 
 
In 1907 is in Duitsland het lettertype aangepast in een 7:1 raster verdeling. Vanaf 1906 werden 
maandaanduidingen voortaan in normale cijfers aangebracht. Pas vanaf 1911 werden de klasse aanduidingen op 
de coupedeuren door normale (Arabische) cijfers vervangen, voortaan aangebracht in wit op een zwart emaille 
klassebord. De kleur van de opschriften was tot die tijd meestal goud met zwarte of rode schaduw, na 1911 werd 
dit in Duitsland geel zonder schaduw voor personenwagens en wit voor bagagewagens. De opschriften op de 
stelbalken bleven wit met uitzondering van de opschriften voor type verwarming (geel), eerstvolgende 
onderzoekingsdatum (rood bij bagagewagens), type remwerk (rood) en het depot station (zwart op witte 
ondergrond) 
 
Het is niet te achterhalen tot een duidelijke foto van een NBDS rijtuig van voor 1905 en na 1907 opduikt waarop 
de opschriften goed leesbaar zijn, of de NBDS met al de laatste wijzigingen is meegegaan. Men week ook bij de 
goederenwagens wat af van de Pruissische standaard, mogelijk dat dit bij de rijtuigen ook het geval was. 

 

Kleuren van het goederenmaterieel bij de NBDS: 

De kleur van het NBDS goederenmaterieel wordt in 1914 omschreven als “loodgrijs”. Dit kan duiden op de kleur 
van lood (zeer donker grijs) of het “recept”, namelijk loodwit met roet wat alle kleuren grijs kan opleveren, van licht 
tot donker. Op foto’s lijkt het grijs niet vreselijk donker en is een goed contrast met zwarte delen te zien. 
Voor de rest van de wagenbak geld dat al het ijzerbeslag zwart was (handgrepen, scharnieren etc). De 
binnenzijde van de wagenbak was lichtgrijs. Alle opschriften waren wit, bij koelwagens word zowel blauw als bruin 
genoemd als kleur van de opschriften. 
 

Opschriften van het goederenmaterieel van de NBDS 

Zie de bouwbeschrijving van artikel t-51 (ombouwset drieassige snelgoederenwagen). Wat we aan informatie 
weten is hierop zoveel mogelijk verwerkt. 
Extra toelichting bij de betreffende bouwtekening: 
 
Tot 1905: 
Tot ca 1905 kregen de NBDS goederenwagens Nederlandstalige opschriften met indeling volgens Pruisische stijl. 
Het lettertype was ook erg gelijkend op de Pruisische letters. In eerste instantie werd daarbij het 
eigendomskenmerk “N.B.D.S.”, telegrafische benaming en het wagennummer op de deur aangebracht. De 
militaire en technische opschriften stonden geheel linksboven. Op het meest rechtse vak bovenin stond het 
laadvermogen in tonnen op een ondergrond vermeld, (het zgn. “tonmerk”) indien het draagvermogen meer dan 10 
ton was. De ondergrond voor het tonmerk was verschillend van vorm per tonnage: een driehoek bij 12 ton, een 
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halve cirkel bij 15 ton of een trapezium bij 17,5 ton. Dit vlak was wit met zwarte tekst en dunne omranding van de 
figuur. 
De militaire opschriften bevatten het aantal manschappen of aantal paarden dat vervoerd kan worden met de 
wagen, bij de afgebeelde gesloten goederenwagen waren dit 48 manschappen of 6 paarden, op de wagen 
vermeld als “M.T. 48 M.” met eronder “of 6 P.”. Daaronder stond onder elkaar in kleinere letters “BODEM H M2” 
en “DRAAGV. H.K.G.”. Wat verder naar onder stond “VAN” en “NAAR” wat later vervangen werd door een houder 
voor plakbriefjes. De telegrafische benaming werd later links boven het plakbord aangebracht. 
 
Op de koppen van de wagens of op het remhuis stond het tonmerk bovenaan (bij wagens met meer dan 10 ton 
draagvermogen) met eronder gecentreerd “N.B.D.S.” en het wagennummer. 
De opschriften op de stelbalken zijn niet geheel bekend door gebrek aantekeningen en fotomateriaal. Wat ervan 
bekend is lijkt te duiden op de volgende opschriften van links naar rechts: “GEWICHT WAGENH K.G.”, 
“DRAAGVERMOGEN” en “LAADVERMOGEN” met in het midden het type wagen en wagennummer en geheel 
rechts “INDIENSTST. H.” en eronder “REV. H.”. 
Voor de open wagens is helaas weinig fotomateriaal bekend voor het bepalen van de opschriften. Daaruit blijkt 
wel dat de opschriften per deelserie behoorlijk van elkaar verschilde wat betreft plaatsing. Mogelijk was er geen 
eenduidig voorschrift maar alleen een lijst met aan te brengen opschriften. 
 
Na 1908 (?): 
In 1905 wijzigde de Pruisische indeling voor de opschriften voor goederenwagens.Een aantal van de oudere 
wagens is hierop aangepast, nieuwe wagens kregen deze Pruissische indeling. 
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Materieel van de Nederlandse Spoorwegen: 
 

Algemeen: 

De beschrijving van het NS materieelpark beslaat uiteindelijk het grootste deel van het boekwerk. Hieronder staan 
daarom slechts enkele uitsneden voor de houten rijtuigen de de goederenwagens, met name voor dde periode 
voor 1940. 
 

Kleuren en opschriften van de houten rijtuigen bij NS 

Een relatief klein deel van de rijtuigen was ten tijde van de fusie groen geschilderd. Het grootste deel van het 
rijtuigpark bestond uit 3

e
 klasse rijtuigen en deze waren veelal nog bruin. Bij overleg tussen de maatschappijen 

was al in 1919 beslist dat de bruine kleur voor rijtuigen en bagagewagens voortaan kwam te vervallen. Ook in 
Duitsland was dit inmiddels gebeurd. Daar viel dit besluit echter samen met het begin van de oorlog en de daarop 
volgende overname van de Duitse maatschappijen door de staat. Na afloop in 1919 volgde Nederland blijkbaar 
weer de Duitse standaard voor haar rijtuigen en verviel ook hier het bruin. Ten tijde van de fusie zal nog maar een 
heel beperkt aantal 3

e
 klasse rijtuigen en bagagewagens groen zijn geschilderd.  

Wat opvalt is dat de uiteindelijk gekozen kleurstelling van een groene wagenbak met later een aluminium geverfd 
dak wederom identiek was aan dat van de Deutsche Reichsbahn. De diverse dunne gekleurde biezen waren al 
eerder komen te vervallen. Wel werden bij NS de diverse beslag- en hoeklijsten nog steeds “beenzwart”, net als 
het gehele onderstel maar alle andere biezen vervielen.Midden jaren '30 werd het meeste lijstwerk voortaan ook 
groen geschilderd (deurlijsten, raamlijsten enz). Alleen slijtagedelen zoals handgrepen, trappen en sluitseinen 
bleven zwart.. 
 
Voortaan werden alle opschriften in een lettertype volgens HSM model in crème op de bak aangebracht. Ook de 
blank gelakte met teakhout beklede wagens werden voortaan groen geschilderd om een uniforme kleur groen te 
krijgen. 
 

Opschriften goederenwagens HSM / SS / NBDS / NCS vanaf 1917:  

De Nederlandse maatschappijen hebben gezamenlijk een nieuwe indeling voor de opschriften ingevoerd die bij 
nieuw te schilderen wagens aangehouden dient te worden. Deze waren nagenoeg gelijk als de op dat moment 
gebruikte moderne versie HSM opschriften. Bij de Staatsspoorwegen hield dit in dat de vlaggen vervielen, bij de 
NBDS vervielen alle opschriften die in Nederland niet gebruikt werden, met name dus de militaire gegevens. Zoals 
later bij de NS standaard zou worden werd voortaan op het linker vak de tekst “Nederland” met eronder 
gecentreerd HSM/SS/NCS of NBDS en daaronder het wagennummer vermeld. Links van het wagennummer 
kwam de telegrafische benaming en op het naastgelegen wandval kwamen de technische gegevens zoals eigen 
gewicht, bodemoppervlak, draagvermogen en radstand te staan. Deze opschriften blijken uit foto’s en tekeningen 
vanaf 1917. 
Dat dit niet direct bij alle wagens werd ingevoerd mag logisch zijn, pas bij een volledige schilderbeurt werd alles 
aangepast. Diverse wagens hebben tot middel jaren '20 nog afwijkende indelingen. Bij SS wagens zijn soms ook 
overgeschilderde vlaggen nog te zien. 
 

Kleuren en opschriften van het goederenmaterieel bij NS na 1923: 

Bij NS werd het wagenpark in 1923 vernummerd. 
Vanaf dat moment werden ze alle ook volgens een nieuw voorschrift geschilderd en van opschriften voorzien. Alle 
goederenwagens werden voortaan donkergrijs geschilderd en kregen geheel witte opschriften. Diverse wagens 
kregen eerst alleen een NS nummer waar voorheen het oude nummer stond met daarnaast in kleine letters nog 
een tijdlang het oude nummer. Gezien de levensduur van de verf uit die tijd zullen er nog bruine HSM wagens 
dienst hebben gedaan tot uiterlijk 1930. 
 
De opschriften bij NS waren nagenoeg gelijk aan de HSM waarbij voortaan “NEDERLAND”, “NS” en nieuw 
wagennummer onder elkaar werden gezet. De wagengegevens bleven op dezelfde plaats staan en ook aan de 
opschriften op de stelbalken wijzigde niet veel. 
 
Pas in 1943 wijzigde men weer e.e.a. meer ingrijpend. Voortaan werden meer tekens toegepast in het kader van 
internationaal verkeer. Deze tekens waren bij al het RIV materieel (toegelaten voor grensoverschrijdend verkeer) 
gelijk in binnen en buitenland. Zie de tekeningen voor deze opschriften. In de jaren '50 werd weer e.e.a. 
aangepast. 
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Bij de invoering van de Europ wagenpool werd wederom iets aan de opschriften gewijzigd. Aangezien deze 
wagens niet in de Europ pool voorkwamen wijzigde alleen het lettertype op de bak. Alleen de initialen NS bleven 
als het oude lettertype maar werden voortaan groter. Op al het NS goederenmaterieel verviel tegelijk het opschrift 
“Nederland”. Na al die jaren vond men dat NS ook in het buitenland wel een begrip was en de extra vermelding 
van het land van herkomst niet langer noodzakelijk was. De meeste wagens die in de Europ wagenpool terecht 
kwamen (CHD’s en groentewagens) werden daarbij tevens in de nieuwe roodbruine kleur geschilderd die 
voortaan voor al het goederenmaterieel zou gelden. De eerste CHM’s in het roodbruin kwamen pas in eind jaren 
vijftig in dienst maar diverse wagens bleven tot het eind in de jaren zestig grijs. 
 
Zie voor enkele voorbeelden de aanzichten van de messing gesloten HSM wagens (artikel m-175 enz). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Houten daken (alle maatschappijen): 

Daken waren tot in de jaren '30 afgewerkt met zeildoek. Dit werd met lijnolie ingesmeerd waarna er wit (= geel) 
zand op werd gestrooid als waterdichte laag. Dit werd een paar keer herhaald zodat het dak helemaal dicht was. 
Deze daken werden niet altijd op kleur gebracht, het zand gaf de uiteindelijke kleur die wat geel-grijzig was. Alleen 
de HSM heeft bij diverse rijtuigen de daken na het bezanden nog donkerrood geverfd. 
 
Bij NS werd in de jaren '30 rubber dakbedekking geprobeerd (glad materieel) om enkele jaren later toch voor 
bitumen te kiezen waarop een toplaag van zand was aangebracht. Deze daken waren donkergrijs.  
 

Daken afwerken in model: 

Om een imitatie van de toplaag van zand te krijgen raden we de volgden methode aan: Plak de hele wagen 
behalve het dak af en spuit het dak met “light sand” / “ dull red” of “german grey” van Tamiya in spuitbus. De 
eerste voor de oude zandkleurige of rode daken, de laatste daken met bitumen vanaf de jaren dertig. 
Breng net teveel verf aan maar wel zodanig dat het dak dekt en overal geraakt is. Meteen na het spuiten Strooit u 
aluminium oxide in de verf. Direct daarna het model omkeren boven een bakje voor hergebruik en afblazen. 
Daarna nogmaals op ca 30cm afstand enkele zeer dunne banen verf spuiten om de toplaag wat meer te fixeren. 
Oefen dit eerst eens op een oud wagentje! 
De genoemde aluminium oxide is beter bekend als straalgrit voor de Badger zandstraal airbrush. 
Let op: Als u een bezand dak maakt kunt u beter diverse dak onderdelen los houden en pas lijmen na het 
bezanden. Denk hierbij aan waterreservoirs en ook de diverse ontluchters voor gaslampen kunt u dan beter 
naderhand aanbrengen. Noteer dit voor uzelf op de bouwbeschrijving bij deze onderdelen 
 
Stalen daken werkt u glad af. Deze werden aluminium geverfd tot de jaren '50 behalve in oorlogstijd. Toen zijn ze 
tijdelijk donkergrijs geschilderd. 
 
 
 


