
Spoorwegmuseum – Staatsspoor-bagagewagen na 60 jaar terug in Nederland 
 
Zoals in de vorige HOV/RN gemeld, is de drieassige Staatsspoor-bagagewagen met conducteurs-
afdeling die het Spoorwegmuseum in Roemenië heeft verworven inmiddels aangekomen. Dat ge-
beurde echter niet op 9 juli zoals gemeld, maar op de avond van 30 juli. Op 2 augustus werd de 
wagen m.b.v. twee kranen in de loods te Amersfoort geplaatst. 
De drieasser is in de zomer van 2002 in Boekarest ontdekt (zie HOV/RN dec-2002). Deze stond 
daar al 30 jaar en werd het laatst gebruikt als slaapwagen in werktreinen. Uiteindelijk heeft het 
twee jaar geduurd voordat de wagen daadwerkelijk in Nederland stond. 
De wagen zou op een kuilwagen met goederentreinen naar Nederland komen, maar dat bleek niet 
te passen. Daarom werd deze per vrachtwagen vervoerd. Wielstellen, aspotten, bladveerpakket-
ten en remwerk zijn gedemonteerd en liggen in de wagen. Nadat op 29 en 30 juli medewerkers 
van het Spoorwegmuseum en de twee kranen tevergeefs op de aankomst gewacht hadden (tel-
kens bleek er onderweg iets aan de hand te zijn of was er sprake van miscommunicatie van de 
zijde van de chauffeur of vervoerder), kon de bagagewagen op 2 augustus wel verwelkomd wor-
den. De wagen is van de vrachtwagen getild en in de loods op houten blokken naast het spoor 
geplaatst. Uiteindelijk zal de drieasser in de huidige toestand (maar wel op zijn eigen wielen) in 
het vernieuwde Spoorwegmuseum tentoongesteld worden. 
De wagen stamt uit de serie NS D 4001-4098 en is door Werkspoor gebouwd in 1914 (één van de 
fabrieksplaten is voorhanden, fabr.nr. 19030). De wagen stamt daarmee uit de deelseries 4041-
4060 of 4081-4088. In de oorlog zijn 14 exemplaren van dit type vermist geraakt. Van de ge-
noemde deelseries zijn dat de D 4044, 4047 en 4088. Als alle gegevens kloppen, dan zou de ba-
gagewagen dus één van deze drie moeten zijn. De wagen is vrijwel compleet en in oorspronkelij-
ke toestand: handgrepen en deursluitingen zijn vrijwel allemaal aanwezig. Alleen de karakteris-
tieke uitzichtkast op het dak is lang geleden al verwijderd. 
Uitgebreidere informatie en enkele foto’s kunt u vinden in Spoorweg Journaal 141. 


