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1 januari 1935
Een Rus en een Roemeen, beiden internationaal bekend als zakkenrollers, zijn dezer dagen in
Amsterdam gearresteerd. Zij worden er van verdacht op 24 december j.l. op een tram van lijn 11 een
bankloper een bedrag van f 2.880 te hebben ontfutseld. Er zijn twee getuigen, waarvan er een de Rus
P., een van de verdachten, heeft herkend. De andere getuige zei P. die dag in een tram van lijn 2 te
hebben gezien. P. beweert die dag niet in Amsterdam te zijn geweest.
Zondagavond is in de Raadhuisstraat, hoek Heerengracht, een bejaarde vrouw door een tram van de
N.Z.H. aangereden. Met een ernstige hoofdwond werd ze in het Binnengasthuis opgenomen.
2 januari 1935
Gistermorgen werd op de Haarlemmerweg een 16-jarige zoon van een schipper, die met zijn schip in
de Minervahaven lag, door een motorwagen van lijn 18 gegrepen. De jongeman reed op zijn fiets met
grote snelheid op de tramrails en omdat hij zijn hoofd diep over het stuur had gebogen, lette hij niet
op het verdere verkeer, en merkte te laat, dat uit de tegenovergestelde richting de tram naderde. Ook
de signalen, die voortdurend door de trambestuurder werden gegeven, heeft hij niet gehoord. Met
grote snelheid botste hij tegen de tram, waarna hij tegen de grond sloeg en door de wagen werd
overreden. Het lichaam kwam onder de baanschuiver van de tram terecht, zodat het trampersoneel
den wagen moest opvijzelen om het slachtoffer te bevrijden. De Geneeskundige Dienst, de politie en
de brandweer waren spoedig op de plaats van het ongeluk en verleenden de nodige hulp. Toen men
de jongen uit zijn benarde positie had bevrijd, bleek hij bewusteloos te zijn en verschillende zeer
ernstige verwondingen te hebben gekregen. Hij had o.m. een schedelbreuk, een gebroken arm en
inwendige kneuzingen opgelopen. In zorgwekkende toestand is het slachtoffer naar het Tesselschade
ziekenhuis vervoerd.
4 januari 1935
Op het Roelof Hartplein is een 24-jarige vrouw uit een tram gevallen. Ernstig gewond is ze in het
Tesselschade Ziekenhuis opgenomen.
7 januari 1935
Op het hoofdkantoor van de gemeentetram te Amsterdam wordt een algemene herziening van de
tramtarieven voorbereid.
Alle onderdelen van het thans geldende stelsel, als gewone ritprijs, overstap- en trajectensysteem,
worden nagegaan, om te zien wat voor wijziging vatbaar is.
Hangende de voorbereidingen, konden ter bevoegde plaatse nog geen bijzonderheden meegedeeld
worden.
In ieder geval schijnt uitgebreidere toepassing van het systeem van verdeling van de hele rit in
trajecten — zoals thans bij wijze van proef op enkele lijnen het geval is —, alsmede een
tegemoetkoming aan de bezwaren van bonafide gebruikers van dagkaarten en tegen het feit dat
daarmee maximaal slechts 15 ritten mogen worden gemaakt, op handen te zijn.
Sinds enige dagen rijdt op lijn 24 een motorwagen, die verwarmd wordt door twee onder banken
aangebrachte radiatoren, die met stroom verhit worden. Het betreft een proef; als deze slaagt, is het
de bedoeling deze verwarming in alle tramwagens aan te brengen.
Zondag rond kwart voor drie heeft op de Nassaukade voor de Zaagpoortbrug een ernstige botsing
plaatsgevonden tussen een tramwagen van lijn 23 en een personenauto.
De chauffeur van deze auto was een inwoner van Bloemendaal, die de situatie op dit punt niet kende.
De tram kwam uit het Frederik Hendrikplantsoen en wilde de brug oprijden. De auto werd nagenoeg
geheel versplinterd, terwijl van de tram de ruit van het voorbalkon, een zijruit en de frontlantaarn aan
scherven gingen.

De chauffeur van auto, de enige inzittende van deze wagen, kreeg een grote wond aan zijn hoofd en
een lichte hersenschudding. De G.G.D. heeft hem naar het Tesselschade Ziekenhuis vervoerd. In de
tram raakte niemand gewond.
8 januari 1935
De brandweer heeft een begin van brand geblust, dat – vermoedelijk door kortsluiting – was ontstaan
in een tramwagen op de Nieuwezijds Voorburgwal.
Zondagavond rond 11 uur is een 32-jarige man op de Stadhouderskade bij het Parkhotel uit een
rijdende tram gevallen. Hij kreeg een hoofdwond, die in het Tesselschade Ziekenhuis werd verbonden,
waarna hij naar huis gebracht is.
9 januari 1935
Op dinsdagavond is bij de Wiegbrug een bakfiets tegen een stilstaande handkar opgereden. De
bakfiets werd vervolgens door een auto aangereden, waardoor de 26-jarige bestuurder van de
bakfiets geslingerd werd en tegen een juist passerende tram van de N.Z.H. viel, waarna hij door de
auto werd overreden. Ernstig gewond werd hij in bewusteloze toestand naar het Wilhelminagasthuis
vervoerd. De auto werd voor remproeven door de politie in beslag genomen.
Op het ’s Gravesandeplein is een motorwagen van lijn 6 ontspoord, waardoor het tramverkeer 10
minuten vertraging opliep.
16 januari 1935
Op het Nassauplein brak dinsdagavond een bovenleidingdraad, waardoor lijn 5 een vertraging van een
half uur opliep.
In de Fredrik Hendrikstraat is dinsdagavond een 61-jarige man met zijn bakfiets tegen de tram
opgereden, toen hij nog juist voor de tram langs wilde rijden. Met een gebroken been en een flinke
hoofdwond werd hij in het Wilhelminagasthuis opgenomen.
18 januari 1935
Door een aanrijding op de Overtoom tussen een tractor met aanhangwagen en een tramwagen van
lijn 1, waarbij geen persoonlijke ongelukken voorkwamen, ondervond het tramverkeer tien minuten
vertraging.
Een 51-jarige man, die op het Rokin door een tramwagen van lijn 11 werd aangereden en daardoor
bloedend aan het hoofd gewond raakte, moest naar een ziekenhuis vervoerd worden. Het
tramverkeer ondervond twintig minuten vertraging.
19 januari 1935
Toen een uit de De Rijpstraat komende personenauto donderdagavond om kwart voor negen de
overweg van de Haarlemse tram overstak naar de Adm. de Ruyterweg, naderde met grote snelheid in
de richting Sloterdijk een vrachtauto, waarvan de chauffeur niet tijdig genoeg kon remmen. Hij gooide
zijn stuur om en kwam met zijn wagen op de overweg te staan, juist op het ogenblik dat een
tramwagen van de E.S.M. deze plaats bereikte. Een hevige botsing volgde, waardoor de vrachtauto
tegen de personenauto terecht kwam en vervolgens omsloeg. De personenauto werd door de schok
op het trottoir geschoven. Wonder boven wonder bleek niemand letsel te hebben bekomen. In de
vrachtauto zat behalve de bestuurder, een vrouw, die erg geschrokken was, doch weer spoedig op
verhaal werd gebracht. De bestuurder van de personenauto, die geen passagiers vervoerde, kwam
met de schrik vrij. Het tramverkeer ondervond ter plaatse enige vertraging.
21 januari 1935
Zaterdagmiddag zijn op de Nassaukade bij de 2e Nassaustraat twee auto’s met elkaar in botsing
gekomen, omdat een van hen, een driewieler, voor een naderende tram moest uitwijken, en daardoor
op de andere weghelft kwam.
Zaterdagavond om half zeven is op de Koninginneweg bij het Valeriusplein een vrouw door een tram
van lijn 2 aangereden. In bewusteloze toestand is ze naar het Wilhelminagasthuis vervoerd.

25 januari 1935
Het gemeentebestuur heeft de lagere scholen meegedeeld, dat niet langer gratis tramkaartjes voor
schoolwandelingen en schoolreisjes zullen worden verstrekt. Wel worden voor groepen leerlingen
kaartjes beschikbaar gesteld voor 7 ½ cent per stuk.
1 februari 1935.
De gemeentetram heeft bij Kromhout een bestelling geplaatst voor tien dieselmotoren. Met toepassing
van dit soort motoren kan een aanzienlijke besparing op de brandstofrekening worden verkregen. Het
gaat hierbij om een uitbreiding van de reeds aan de gang zijnde proefnemingen.
Tijdens de autotentoonstelling in de R.A.I. zal in de Ferdinand Bolstraat bij de ingang weer een
tijdelijke tramhalte gevestigd worden in beide richtingen, en wel van 1 tot en met 10 februari.
2 februari 1935
Vrijdagmorgen om elf uur is een motorwagen van lijn 16 in de scherpe bocht in de Vijzelstraat voor de
Prinsengrachtbrug ontspoord. Het tramverkeer richting Zuid was daardoor geruime tijd gestagneerd.
De A.N.W.B. en de K.N.A.C. hebben het gemeentebestuur gevraagd het trottoir van de
Amstelveenscheweg tussen Oranje Nassaulaan en Zocherstraat te versmallen en de tramrails te
verleggen, om meer ruimte te scheppen voor het autoverkeer.
Vrijdag deed een man aangifte op het politiebureau Overtoom, dat hij in lijn 10 of in lijn 1 een
verzilverde trompet had laten liggen met een waarde van f 250. Hij had al bij de tram geïnformeerd of
de trompet gevonden was, maar nu dat niet het geval was, moest hij aannemen, dat de vinder de
trompet verduisterd had.
5 februari 1935
Zondagavond heeft op de hoek van de Stadhouderskade en de Van Woustraat een zware botsing
plaats gevonden tussen een tram en een particuliere bus van de fa. G.J.E. van Leyden te Weesp.
De buschauffeur had voor de kruising getoeterd en meende door te kunnen rijden, ook al naderde er
een tram, die hem, naar hij dacht, voorrang zou verlenen. Dat gebeurde echter niet, en met een klap
botste de tram op de bus. Op het laatste ogenblik gooide de chauffeur zijn stuur nog om, waardoor
erger werd voorkomen, en er geen ernstig gewonden vielen. De linkerzijwand van de bus werd zwaar
beschadigd, en het voorbalkon van de tram werd ingedrukt.
Op de hoek van de Van Woustraat en de Rustenburgerstraat is een 40-jarige bankbediende geslipt en
tegen een tram van lijn 4 gevallen. Met een wond aan zijn hoofd is hij naar het Wilhelminagasthuis
vervoerd. Het tramverkeer kreeg 16 minuten vertraging.
Door de opvoering van de rijsnelheid heeft de gemeentetram het afgelopen jaar 20 miljoen KWU
verbruikt, 2 miljoen meer dan in 1933.
6 februari 1935
In de Ferdinand Bolstraat moest een spandoek, dat over de tramdraden was gespannen, door de
brandweer worden verwijderd.
8 februari 1935
Een man, die op de Adm. de Ruyterweg een rood spandoek over de trambovenleiding wilde hangen,
werd door de politie betrapt en ingerekend.
9 februari 1935
Woensdagmiddag j.l. werd in de Hembrugstraat een spandoek, waarop asylrecht voor emigranten
werd geëist, aan de bovenleiding van de tram opgehangen, waardoor de tram niet meer kon
passeren. De bestuurder kreeg opdracht van een gewaarschuwde chef om het doek er met de beugel
af te rijden, maar dat lukte niet en na enkele keren heen en weer rijden werd besloten een
montagewagen te laten komen. Toen was het doek er snel af. Ook aan het eindpunt Sloterdijk van lijn
18 werd die middag een spandoek opgehangen, dat pas de volgende morgen door een
montagewagen werd weggehaald.

10 februari 1935
Bij de gemeentetram worden thans proeven gedaan met tramwagenverwarming. Twee motorwagens,
één op lijn 24 en één op lijn 11, zijn van proefinstallaties voorzien, en die voldoen goed. Misschien
zullen al de volgende winter alle trams van zo’n installatie zijn voorzien.
12 februari 1935
In het (communistische) weekblad “De Tribune” verschijnt het volgende artikel:
“EEN TRAM-ARBEIDER AAN HET WOORD.
De nieuwe verslechteringen bij de gemeente-tram.
Het zijn nog maar enkele weken geleden dat het gemeentepersoneel wederom ƒ 1.50 per week werd
gekort. Wij drukken speciaal op 't wederom, omdat er mogelijk nog arbeiders zijn die menen dat het
gemeentepersoneel 't toch nog zo slecht niet heeft. Uiterlijk lijkt 't misschien wel zo, maar in wezen is
dat heel anders.
Sinds enkele jaren hebben wij een loonkorting gehad van ƒ 4.— tot ƒ 6.—, om dan nog maar niet
eens te spreken van de algemene sociale ontrechting. Inhouding van vacantietoeslag, een toeslag die
dienende was als compensatie voor de gemaakte nacht, Zondag en extra intensieve arbeid, (b.v.
interlandwedstrijden, tentoonstellingen, 6-daagsen enz.) Daarbij komt nog een korting van 25 pct. op
't kledinggeld, want ook dat ontvangen we niet gratis. Jaarlijks vind je dit bedrag op je
belastingpapier, maar wat je in handen er van krijgt is nihil. Dan een wekelijkse pensioenpremie
betaling van 10 pct. van 't loon, 't welk tezamen een gemiddelde korting van 35 en 40 pct. betekent.
En wanneer men daarbij dan nog de geweldige opvoering van de zeer intensieve arbeidsdagtaak
neemt, met een werkdagverdeling tussen de 12—14 uur in, waarvan de meeste werkdagen 8½ tot 9
uur zijn, dan begint men eerst een kijk te krijgen op datgene wat de positie is van een
gemeentearbeider, en in 't bijzonder van 't trampersoneel. We zullen nu tevens eens een klein beeld
geven van de dienstverdeling bij 't trampersoneel. Van een ploegenstelsel weet 't trampersoneel niet,
zelfs niet van etenstijd. Er zijn b.v. late diensten (en die hebben zij meer dan vroege), die des
middags om half vier beginnen tot 's nachts half één en later, zonder een vastgestelde etenstijd.
Diensten die b.v. 's middags om kwart voor één aanvangen tot 's middags 6½ uur en dan 's avonds
om over half tien voor de tweede keer aanvangen tot half één en later. Diensten die 's morgens om
4.20 aanvangen in dan 's middags om 6½ uur pas geëindigd zijn, die zijn diensten waar men soms 4
tot 5 uur naar huis kan gaan en men natuurlijk bitter weinig aan heeft. Dan is er nog een soort van
tussendienst die 's morgens om 10½ uur begint en 's avonds om 9½ uur pas eindigt. Als men zulk
een dienstverdeling ziet, dan kan men nagaan wat 't huiselijk leven van een tramman is. Er gaan
weken om dat je je kinderen niet anders dan slapend treft, of andersom, dat de kinderen vader niet
anders dan slapende zien. Al deze onaangenaamheden welke uit dit dienstverband voortvloeien heeft
men voor 1934 trachten te vergoeden in het loonbedrag. Het gemeentepersoneel was in 5 klassen
ingedeeld, en daarvan was 't rijdend trampersoneel in de 4e en 5e loongroep geplaatst. De
herklassificatie van 1933-1934 heeft echter aan deze sobere tegemoetkoming een einde gemaakt, en
het rijdend personeel een klas lager gesteld. Eerst kwamen B. en W. met verslechteringen, toen de
regering en thans weer de directie. Ziehier wat een pracht verband. De heilige drie-eenheid gelijk.
Een nieuw dienstrooster.
De directie meent om voor de zoveelste maal weer eens met vernieuwd dienstrooster te moeten
komen, waarin in 't bijzonder een aanval werd gedaan op de vrije Zondagen. Deze wenst zij terug te
brengen van 17 op 13. Momenteel worden deze vrije Zondagen bepaald om de drie weken, en die wil
de directie terug brengen tot om de vier weken. Indien deze roosterwijziging aangenomen wordt,
beginnen we al het G. A.R.-personeel voorlopig op stal te laten, tot aan de vacantie. Dus het voorstel
is in de lijn der rationalisatie, in de lijn der bezuiniging. Wel geeft men van directie-zijde tekenen, dat
dan de weekse vrije dagen van 63 op 65 gebracht worden, maar dat is de pleiter. Het aantal
werkuren per jaar blijft toch ongeacht het aantal vrije dagen, 52 X 48 = 2496 uren, of men nu 52
dagen normaal krijgt, of zoals voorgesteld, 65 vrije dagen per jaar, van het aantal arbeidsuren gaat
toch niets af, als alleen met dit onderscheid dat een wijziging ten ongunste van de gemiddelde
arbeidsdag daar 't gevolg van is, en eerder dan van een 9-urige als van een 8-urige werkdag
gesproken kan worden. En wanneer men nu dit nieuwe rooster overziet en men zich rekenschap wil
geven wat 't zeggen wil, dat men in 24 van de 135 dagen het voorrecht heeft, zh'n werk voor 's
avonds 6 uur te beëindigen, dan begrijpt men tevens de waarde van de vrye Zondag. Deze 3-weekse
vrije Zondag is zogenaamd wettelijk bepaald, en nu zou men toch kunnen verwachten, in 't bijzonder
van een christelijke regering, met een christelijke minister-president, een christelijke minister van

sociale zaken en een christelijke burgemeester, dat zij zoveel mogelijk voor Zondagsrust waren,
nietwaar? Principieel zouden zij toch voor afschaffing moeten strijden; maar mis hoor. Aan de tram
zijn juist des Zaterdags en des Zondags de diensten 't zwaarst. Maar och: „zaken zijn zaken" en onder
dit motto is alles bij hen mogelijk en geoorloofd, behalve voor de arbeiders en kleine boeren. Zelfs is
voor 't overheidspersoneel het organisatieverbod van kracht. Voor enkele maanden geleden werd hen
een kennisgeving in handen gedrukt, waarop niet minder dan 30 verschillende organisaties verboden
werden.
Spionnage.
Neen, nog erger is het! ledere dag wordt het personeel door geheime recherche gevolgd. Men ziet,
ondanks de grondwet die vrije politieke of religieuze mening waarborgt, niet waar?
Reeds zijn er voor 't overheidspersoneel voorbeelden te noemen, die in fascistische richting gaan.
Eerstens met een arbeider van de Gasfabriek, thans weer een railveger aan de tram, en daar komt
nota bene nog bij, dat verschillende directies personeel met grote gezinnen de G.A.R. instuurt, omdat
jongens goedkoper zijn.
Zo men ziet, je komt als overheidspersoneel iedere dag voor nieuwe verrassingen te staan, nieuwe
verslechteringen, nieuwe afbraak en ontrechting. En omdat dit niet te loochenen is, wil ik nog een
slotwoord richten aan mijn collega's van de tram.
Denkt gij, dat gij in deze verbetering krijgt zonder daar iets positiefs tegen te doen? Neen toch, niet
waar? Welnu dan zoals we weten is dit rooster-voorstel door de organisaties (voorlopig) verworpen,
dus hieruit mag men opmaken, dat gij allen tegen deze verslechtering zijt. Waar dit nu zo is, zou ik nu
allen in overweging willen geven ongeacht van welke organisatie gij ook zijt, tracht deze houding
organisatorisch vast te leggen. Bespreek deze zaak met andere georganiseerde of ongeorganiseerde
collega's. Leg uw bestuur de noodzakelijkheid van de eenheid voor, opdat gij als één blok, deze
verslechteringen terug kunt dringen. Vormt in de eerste plaats de basis voor deze gezamenlijke actie.
Indien uw bestuur in deze weigert, dan kunt ge gevoeglijk aannemen, dat zij de kant van de directie
kiest, dus de arbeiders om de tuin leidt. In dit geval raad ik u aan, kies dan uit uw midden een leiding
en strijdt gezamenlijk voor uw rechten. Sluit je in blok aan bij de bestaande strijd-comité's. Jaag deze
onwillige bestuurders ten spoedigste van hun plaats en zet er betrouwbare collega's neer. In deze is
het spreekwoord nog steeds van kracht: Eendracht maakt macht.
Eenheid in de strijd is de voorwaarde voor de overwinning.”
18 februari 1935
Volgend De Tribune waren afgelopen zondag bij de interland Nederland – Duitsland diverse
tramwagens voorzien van de leuze “Asylrecht voor anti-fascistische emigranten”.
Tijdens een hevige zuidwester storm gisteravond heeft de brandweer op de Overtoom een
weggewaaid stuk zink van de bovenleiding van de tram moeten halen.
21 februari 1935
Op de Overtoom bij de tramhalte aan de 1e Constantijn Huijgenstraat, gebeurde gisteravond te
omstreeks kwart over zeven een ongeval waarbij een zestigjarige vrouw zeer ernstig werd gewond.
De vrouw stond op het achterbalkon van lijn 3 die, komende uit de Bilderdijkstraat, op de Overtoom
reed. Even voor de tramhalte sprong zij, voordat de tram tot stilstand was gebracht, van de wagen
met het gevolg, dat zij viel en met haar benen onder de bijwagen terechtkwam. Haar linkervoet werd
afgereden, terwijl zij aan haar rechterbeen een gecompliceerde breuk kreeg. Direct waarschuwde men
de Geneeskundigen Dienst, die het slachtoffer naar het Wilhelminagasthuis vervoerde.
22 februari 1935
Woensdag omstreeks 12 uur werd aan de bovenleiding van de tram in de 2 e Nassaustraat een
spandoek opgehangen, waarop amnestie geëist werd voor de muiters van “De Zeven Provinciën”. Het
doek trok grote belangstelling, maar de eerste tram die passeerde, trok het er met de beugel af.1
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Op 4 februari 1933 brak op het pantserschip “De Zeven Provinciën” voor de kust van Sumatra muiterij uit in verband
met een loonsverlaging voor Nederlands en inlands marinepersoneel. Op 10 februari werd het schip in de Straat Soenda (al dan
niet expres) gebombardeerd door een Nederlandse bommenwerper, waarbij 19 doden vielen, onder wie de leider van de
muiters. Dat maakte een eind aan de muiterij. Hoewel die geheel door inlands personeel was voorbereid en uitgevoerd, werd
de schuld op Nederlandse schepelingen geschoven, die, eenmaal terug in Nederland, tot hoge gevangenisstraffen werden
veroordeeld.

23 februari 1935
Advertentie uit De Tijd:

25 februari 1935
De politie vroeg alsnog inlichtingen over een poging tot zakkenrollerij, die op 10 augustus 1928 had
plaatsgevonden op lijn 2, en waarbij de zakkenroller betrapt was, doch had kunnen ontkomen met
behulp van een andere passagier, die ook uit de tram was gesprongen. Die laatste passagier zou de
politie graag willen spreken.
26 februari 1935
Gistermiddag is op de Mauritskade een 20-jarige wielrijdster onder een tram van lijn 3 geraakt. Ernstig
gewond werd ze naar het O.L.V. Gasthuis gebracht, waar ze overleed. Een dag later vroeg de politie
naar getuigen van dit ongeval.
27 februari 1935
Op het Rembrandtplein had het tramverkeer 10 minuten vertraging doordat een man tegen een auto
was opgelopen, en bewusteloos was blijven liggen. Op de Haarlemmerdijk slipte een 20-jarige
kruideniersbediende met z’n fiets en kwam onder een vrachtauto. Ook hier kreeg de tram 10 minuten
vertraging.
1 maart 1935
De Tribune bericht inzake het ongeval op de Mauritskade dat tot driemaal toe tevergeefs was
geprobeerd de tram op te vijzelen, waardoor het slachtoffer 12 minuten langer dan noodzakelijk onder
tram had gelegen. Wellicht had ze gered kunnen worden als de vijzels deugdelijk waren geweest.
Een 34-jarige motorrijder, die op de Adm. De Ruijterweg bij de Willem de Zwijgerlaan een wielrijdster
aanreed, verloor daardoor de macht over het stuur en botste op een tram. Hij raakte ernstig gewond
en werd naar het Tesselschadeziekenhuis vervoerd.
Op het J.D. Meijerplein had het tramverkeer een kwartier vertraging, omdat van een op de tramrails
rijdende vrachtauto een as was gebroken.
Uit het Alg. Handelsblad:
“DE TRAM EN DE AMSTELDIJK
Perodiek keert de klacht terug, dat de Amsteldijk en omgeving stiefmoederlijk bedeeld zijn ten
opzichte van de tram- en busverbindingen. De bewoners moeten steeds naar de Ceintuurbaan, de
Amstellaan of Van Woustraat loopen om een trammetje te pakken, waarmede vaak veel tijd verloren
gaat. En de bussen, die een deel van den Amsteldijk passeeren, zijn te gering in aantal om veel
nuttige overstapgelegenheid te kunnen bieden. Een moeilijk vraagstuk, óók voor de tramdirectie.
Want tot 3 April 1930 reden de wagens van lijn 4 beurtelings door de Van Woustraat en langs den
Amsteldijk. Maar met ingang van genoemden datum werd de Amsteldijk-route, welke in geenen deele
bleek ta voldoen, opgeheven en lijn 20 langs den Amsteldijk doorgetrokken.
Nadat deze lijn 20 reeds was ingekort, moest zij op 16 Juni 1932 worden opgeheven... wegens gebrek
aan passagiers. Op den duur zal, naar onze meening, de tramdirectie deze quaestie echter opnieuw

onder de oogen moeten zien, daar de bebouwing van Zuid in de richting van den Amsteldijk
(Rivierbuurt; plan-Rijnstraat) zich steeds verder uitbreidt en de behoefte aan goede verbindingen met
“de stad" er dus ook weer dringender wordt!”
2 maart 1935
Gisteren heeft de heer J. Veenendaal, boekhouder bij de gemeentetram zijn veertigjarig
ambtsjubileum gevierd. Door de directie werd hij namens B. en W. gefeliciteerd, waarna hij werd
toegesproken door de administrateur, de heer J.C. Groothoff, en hem namens zijn collega’s een
huldeblijk werd aangeboden.
Gistermiddag rond 4 uur is op de kruising Weteringschans – Vijzelstraat een tram van lijn 6 in botsing
gekomen met een vrachtauto, waardoor vele ruiten sneuvelden en het voorbalkon werd ingedrukt.
Toch raakte niemand gewond.
5 maart 1935
Gisteravond is in de Leidschestraat bij de Keizersgracht een zekere K., een 48-jarige inwoner van
Amstelveen, van het voorbalkon van een rijdende tram van lijn 2 gevallen, toen die over een wissel
reed. Hij kwam onder de bijwagen terecht, en werd bewusteloos en zwaar gewond naar het
Wilhelminagasthuis gebracht. Daar overleed hij zonder bij kennis te zijn gekomen. Het bleek, dat hij
ten tijde van het ongeval onder invloed van sterke drank verkeerde.
Gistermiddag is een bejaarde vrouw uit Bussum op het Muntplein onder de baanschuiver van een
motorwagen van lijn 25 geraakt. Toen die opgevijzeld was, werd zij er met slechts aan aantal
ontvellingen onder vandaan gehaald.
Een vrachtauto, die op het Kleine-Gartmannplantsoen achteruit reed om zijn parkeerplaats te verlaten,
raakte daarbij een bijwagen van lijn 10, omdat de chauffeur onvoldoende zicht had door geparkeerde
auto’s. Daardoor braken diverse ruiten van de bijwagen, maar er raakte niemand gewond.
7 maart 1935
Bij botsing tussen twee auto’s op de hoek van de Haarlemmerweg en de Van Hoogendorpstraat
schoof door de klap van de botsing een van de auto’s door, tegen een juist voorbij rijdende tram van
lijn 18. De chauffeur van één der auto’s raakte zwaar gewond; hij had volgens getuigenverklaringen
veel te hard gereden, wel 80 km p/u.
8 maart 1935
Vandaag vierde de heer J. Peereboom Voller, dat hij 40 jaar geleden in dienst trad van de A.O.M., de
voorgangster van de gemeentetram. Hij werd toegesproken door de administrateur Groothoff,
namens B. en W. de directie en het personeel, en kreeg een geschenk als aandenken aan deze dag.
9 maart 1935
Op de Mauritskade reed een autobus, die voor een taxi moest uitwijken, tegen een lichtmast, die
omviel. Daardoor moest het tramverkeer enige tijd omgeleid worden.
11 maart 1935
Zaterdagavond is op de Wittenburgergracht een 65-jarige vrouw, die uit lijn 19 was gestapt, ten val
gekomen, waardoor zij haar linkerbovenbeen brak. Ze is opgenomen in het Tesselschadeziekenhuis.
13 maart 1935
Het vervoer met de gemeentelijke trams en autobussen bleef in 1934 achteruitgaan. Per tram werden
vervoerd 93.166.500 passagiers tegen 97.466.600 in 1933 of 4.4% minder; in het vierde kwartaal was
deze daling nog iets sterker, nl. met 4.6%, van 24.931.600 tot 23.780.600. De bussen vervoerden in
1934 8.184.400 personen tegen 8.890.000 in 1933 of 7.9% minder. Ook hier was de teruggang in het
4e kwartaal groter, nl. met 10.3% van 2.235.400 tot 2.004.500.
18 maart 1935
Het Algemeen Handelsblad bericht, dat binnenkort ongeveer 25 vaste tramhaltes zullen worden
gewijzigd in haltes op verzoek, o.a. die op het Leidscheplein en in de Van Baerlestraat bij de

Rijkspostspaarbank. Het publiek dient derhalve steeds tijdig aan te geven, dat men wil in- of
uitstappen.
19 maart 1935
Doordat op de Weteringschans twee trams op elkaar liepen, viel een 34-jarige vrouw van het
voorbalkon van een van de trams en kwam onder de baanschuiver terecht. Ze kreeg schaafwonden
aan handen en voeten.
20 maart 1935
Op de Willemsparkweg is gistermiddag een vrouw van 71 jaar door een tram van lijn 2 aangereden.
Met een hersenschudding is zij naar haar huis in dezezelfde straat vervoerd.
21 maart 1935
Op de Amstelveenscheweg bij het Stadionplein is gistermorgen rond halnegen een 18-jarige
wielrijdster door een tram aangereden. Met inwendige verwondingen en een hoofdwond werd ze
naar het Wilhelminagasthuis gebracht.
Het tramverkeer op de Ceintuurbaan ondervond gisteravond enige tijd vertraging, omdat kwajongens
een oude auto dwars op de rails hadden gezet. De bestuurder van de eerste tram die passeerde, kon
nog net op tijd remmen. Met behulp van de politie kon het vehikel verwijderd worden.
22 maart 1935
De gemeentetram deelt mee, dat er op de een maand gelden geplaatste advertentie niet minder dan
700 sollicitaties zijn binnengekomen, waaronder o.a. van ingenieurs en koopvaardij-officieren.
29 maart 1935
Gisteravond rond half negen is er brand uitgebroken in het beddenmagazijn “Java” in de Van
Woustraat nr. 35. Het pand brandde volledig uit, maar lijn 5 had betrekkelijk weinig last van de
blussingswerkzaamheden.
2 april 1935
In het wachthuisje van de tram op het Weesperplein is een 58-jarige man onwel geworden. Hij
overleed in de ambulance, die hem naar het Ned. Isr. Ziekenhuis vervoerde.
5 april 1935
Gisteren aan het eind van de middag raakte op het Muntplein een motorwagen van lijn 4 defect. Het
duurde een kwartier voordat de storing verholpen was, en in die tijd verzamelden zich op en bij de
Munt een groot aantal trams.
6 april 1935
Gistermorgen werd een ongeveer 50-jarige man in een tram van lijn 23 in de J.P. Heyestraat onwel,
en overleed korte tijd later. De G.G.D. bracht zijn stoffelijk overschot naar een der ziekenhuizen.
13 april 1935
Het Algemeen handelsblad schetst de situatie bij het toekomstige Amstelstation:
“………En op het ruime voorplein vindt men afzonderlijke parkeerplaatsen voor autobussen (begin- en
eindpunten) en voor taxi's. Aan den zuidrand van het plein sluit een nieuw kopstation van de Gooische
tram (met remise) aan, een eigen baan wordt voor de Gooisohe tram door de Watergraafsmeer
gelegd.” En “………Op het stationsplein komen ook de begin en eindpunten der nieuwe gemeentelijke
tramverbindingen, want het staat wel vast, dat de Watergraafsmeer in het tramnet wordt opgenomen
nu de overwegen vervallen. De tramdirectie is reeds druk bezig de nieuwe routes en aansluitingen te
ontwerpen.”
17 april 1935
Gistermiddag rond half drie werd een jongen op de fiets, die vanuit de Spuistraat de Raadhuisstraat
overstak door een tram van lijn 14 aangereden. Hij sloeg over de kop en kwam naast de tram terecht.
Hij werd bij de Twentsche Bank binnengedragen, en daarvandaan door de G.G.D. naar een ziekenhuis
gebracht.

18 april 1935
Het was op deze verkiezingsdag ’s avonds stampvol op de N.Z. Voorburgwal bij de kantoren van de
kranten. De politie had alle moeite om de tramrails vrij te houden, en de trams moesten soms
stapvoets rijden, terwijl ze hier anders ’s avonds volle snelheid kunnen maken.
19 april 1935
Uit “Amsterdam, de stad der puzzles” in het Algemeen Handelsblad:
“Deze letters ziet ge niet aan den openbaren weg en daarover dus niet meer. Doch er zijn andere, die
we honderden malen per dag tegenkomen. Waar is bijvoorbeeld de emailleplaat met een roode S, die
aan vele van de wachthuisjes van de gemeentetram (u weet wel, de G. Tr.) is aangebracht.
Die S beteekent, dat in die huisjes het Sotertoestel te vinden is, een touw met looden bal, dat dient
om een gebroken stroomdraad min of meer onsohadeiyk te maken.
Men bevestigt dat touw aan de uiteinden van de gebroken zijdraad en werpt de looden bal over de
andere draad van het aangrenzende spoor of over een zijdraad. Zoodoende kunnen de gebroken
gedeelten omhoog gehaald worden en leveren geen gevaar meer op voor het publiek.
Op de voertuigen yan de brandweer is eveneens een Sotertoestel aanwezig. Het Grieksche woord
Soter beteekent redder of verlosser.

Die zelfde wachthuisjes van de tram vertoonen des zomers een driehoek met opklapbare helften. Is
de driehoek voor de eene helft opengeklapt, dan weet de conducteur dat hij de ramen aan één zijde
van den wagen moet neerlaten. Zijn beide helften opengeklapt, dan moeten de vensters aan beide
zijden geopend worden. Een en ander is afhankelijk van den thermometerstand, welke aan het
hoofdkantoor van de tram afgelezen wordt. Laten we hopen, dat de driehoek dezen zomer heel wat
keeren aan beide zijden is opengeklapt.
Dan zijn daar de teekens op de masten, welke het bovengrondsche net torsen en op de kastjes aan
die palen of aan de huizen. Een groot gedeelte vertoont een witten band. In die kastjes bevinden zich
schakelaars, waarmede een sectie van het net stroomloos gemaakt kan worden. Dit kan een eisch zijn
bij ongevallen, defecten of bij brand. Op de plaatsen waar zoon lijnonderbreker is gaat des avonds het
licht in de wagens uit. Het sleepstuk van den beugel strijkt dan langs het gedeelte, waar de zijdraden
niet met elkaar in verbinding staan. Vergeet de wagenbestuurder op die plaats uit te schakelen, dan
wordt een felle blauwe vlam getrokken.
Er zijn rangen en standen, ook bij de witte banden. Want er zijn er met een roode streep door het wit
heen, met schuine blauwe strepen en met blauwe kruizen. Mocht de beteekenis u interesseeren, belt

u dan even den directeur van de tram op, die een zeer hoffelijk man is en die het u gaarne zal
uitleggen.
U hoeft hem niet te vragen, waarom aan den binnenkant van het spatscherm op het eene balcon een
A in cirkel is geschilderd en op het andere balcon een B. Daaromtrent kan ik u inlichten. Voor ons,
eenvoudige tramreizigers is het voorbalcon precies hetzelfde als het achterbalcon, met dit verschil, dat
de tramambtenaar op het voorbalcon met den voet belt en die op het achterbalcon met de hand.
Toch is er verschil. Want aan één balcon is op het rijtuig ook de automaat aangebracht, die nu en dan
met een doffe plof uitslaat en die daardoor erger dingen voorkomt. Aan het plafond is een zwarte kruk
met de woorden in en uit er naast, waarmede de uitgeslagen automaat weer ingezet wordt. De
rijtuigzijde waarin de automaat zich bevindt, is de A kant, de ander de B kant. De bijwagen die geen
motorinstallatie hebben, dragen die letters ook. De bedoeling is hoofdzakelijk bij reparaties aan te
duiden aan welke zijde van het rijtuig de herstelling plaats moet vinden. Ter zijde van de schakelkast
— de kachel zegt het personeel — zijn tegen een der ruiten van de pui kleine witte nummertjes
aangebracht. Dit is het dienstnummer van den wagen of de tramtrein en is eigenlijk voor huishoudelijk
gebruik in het bedrijf. Het wil echter niet zeggen, dat de eerste wagen die 's morgens uitrijdt dienst 1
is en dat bijvoorbeeld dienst 21 er het laatste des nachts weer keert.”
“Wij Amsterdammers weten, dat de laatste avondrit, die om twaalf uur van begin- en eindpunt
vertrekt een roode schijf voor de koplamp heeft en dat alle rijtuigen, die remisewaarts gaan een schijf
met een R voor deze lantaarn dragen.

Werkwagens en rangeerwagens, die in een grijze kleur zijn uitgevoerd, hebben in den beugel een
vierkant. Dat wilzeggen dat zij bij kruisingen of bij het samenkomen van sporen de voorrang moeten
laten aan passagiersrijtuigen. Wat deze betreft, geldt dat het laagste beugelnummer den voorrang
heeft.
In de De Lairessestraat zijn naast de buitenste rails van de sporen witte stippen, omgeven door een
oranje cirkel geschilderd. Deeze tekens komen op bepaalde afstanden voor en zijn van cijfers
voorzien. Dit traject namelijk wordt gebruikt voor het proefrijden van tramwagens teneinde het
aanzetvermogen, de snelheid en den remweg vast te stellen”.

23 april 1935
Tijdens een brand in het perceel Leidschestraat 23 werden de lijnen 1 en 2 zondagvond (1 e Paasdag)
enige tijd omgeleid via Marnixstraat en Rozengracht.
Op de tramhalte op de Ceintuurbaan bij de Ferd. Bolstraat zal een nieuwe reclamezuil worden
geplaatst, die wisselende reclames zal vertonen, alsmede daar tussendoor een klok, waarvan het
beeld 10 seconden zal blijven staan.
24 april 1935
Het tramverkeer op de Weteringschans in de richting van het Leidscheplein heeft maandagavond van
half zeven tot zeven uur stilgelegen omdat een bijwagen van lijn 6 op het Frederiksplein uit de rails
was gelopen.
26 april 1935
Tegen een Rus en een Roemeen, die ervan verdacht worden, dat ze op 24 december 1934 een
bankloper in lijn 11 van een bedrag van f 2.880 hebben beroofd, is drie jaar gevangenisstraf geëist.
Op 11 mei werden ze daar ook toe veroordeeld, onder aftrek van vier maanden voorarrest. Ze gingen
in hoger beroep, maar het gerechthof veroordeelde beiden op 26 september eveneens tot drie jaar.
Gisteravond is een man op de Nieuwezijds Voorburgwal, ter hoogte van de Wijdesteeg, van het
achterbalkon van een tram gevallen. De trambaan maakt hier een bocht. Het slachtoffer kreeg enige
vrij zware hoofdwonden en een hersenschudding; hij werd in het Wilhelminagasthuis opgenomen. Een
vrouw in de tram, die het ongeval zag gebeuren, verklaarde tegen de politie, dat de man al een tijdje
had staan waggelen en dat hij, toen de wagen de bocht inreed, het evenwicht verloor.
1 mei 1935
Uit het Alg Hbld:
“De hoofdopzichter van de Centrale Werkplaatsen van de gemeentetram aan de Tollenstraat, de heer
P. J. Jasperse hoopt op Zondag 5 Mei den dag te herdenken, waarop hij een halve eeuw in dienst is
van het trambedrijf. Hij trad als werkman bij de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij in dienst. In
dien tijd was er nog uitsluitend paardentractia en zoo was het materieel vrij licht. Bij het electrische
bedrijf van thans zijn nog altijd een aantal rijtuigen uit den goeden ouden paardentijd, namelijk
eenige tientallen lichte open wagens, die eiken zomer geregeld in bedrijf komen. In 1900 nam de
gemeente de A.O.M. over en ging electrisch exploiteeren. Onder de veranderingen van den laatsten
tijd valt te rekenen het veranderen van de hoofdremise Tollensstraat in een centrale werkplaats. De
heer Jasperse is daar reeds vele jaren hoofdopzichter en vervult zijn taak nog altijd met ijver en
toewijding.”
Later dat jaar kreeg Jasperse een koninklijke onderscheiding.
De Tijd plaatste een foto van Jasperse:

4 mei 1935

Op 1 mei j.l. heeft er gedurende een uur een rode vlag aan de bovenleiding van de tram op de
Ceintuurbaan bij de Sweelinckstraat gehangen. Personeel van de gemeentetram verwijderde de vlag.
5 mei 1935
De Fordfabriek kondigt aan, dat van 6 t/m 17 mei open huis zal worden gehouden, en eenieder de
fabriek zal kunnen bezichtigen. De gemeentetram zal zorgen voor voldoende busmaterieel op de lijn
Centraal Station – Fordfabriek voor een vlot vervoer van de bezoekers.
7 mei 1935
Vanwege het zeer fraaie weer zijn gisteren voor het eerst weer open bijwagens ingezet.
Zondagmiddag om vier uur brak een bovenleidingdraad op de Nieuwe Amstelbrug, waardoor er een
uur vertraging ontstond. Hoewel het ten tijde van de breuk erg druk op de brug was, raakte niemand
gewond.
Gistermiddag is een 51-jarige man op de Overtoom bij het oversteken door een tram aangereden; hij
kreeg de koppeling van de motorwagen in zijn lichaam, en is met inwendige verwondingen in het
Wilhelminagasthuis opgenomen.
Zaterdagavond is een vrachtauto bij de Krommert van achteren door een tram aangereden, toen de
chauffeur plotseling remde. De auto kreeg aan de achterzijde flinke schade, en de tram had enige
schade aan het voorbalkon. De tramvertraging beliep ongeveer een kwartier.
8 mei 1935
Een railveger bij de gemeentetram, die wegens “revolutionaire gezindheid” was ontslagen, was tegen
dit ontslag in beroep gegaan. De beroepscommissie heeft dit beroep nu afgewezen. De voornaamste
reden voor zijn ontslag waren de kritische artikelen, die hij in het communistische blad “De Tribune”
over de gemeentetram had geschreven. Zijn raadsman zal nu in hoger beroep gaan bij de Centrale
Raad.
Gisteravond om 11.30 uur, bij het uitgaan van het Concertgebouw, is een personenauto met vijf
inzittenden op het J.W. Brouwersplein tegen een tram van lijn 16 aan gereden. Vier inzittenden van
de auto raakten lichtgewond, maar konden, na in het Tesselschadeziekenhuis behandeld te zijn, naar
huis. De trambestuurder werd eveneens gewond, en was zo over z’n toeren, dat hij direct uit dienst
moest worden genomen. Het voorbalkon van de motorwagen werd licht ingedeukt.
Gistermiddag rond half zes is op de Amstelveenscheweg een jongen met zijn fiets tegen een tram
gereden. Toen de G.G.D. hem naar een ziekenhuis wilde vervoeren, werd dat door z’n moeder
geweigerd; zij verpleegde hem liever thuis.
9 mei 1935
Op de Overtoom hoek Nassaukade is een 27-jarige wielrijdster door een tramwagen van lijn 6, waar
zij, ofschoon de afstand te kort was, nog vóór langs wilde gaan, aangereden. Door krachtig remmen
wist de bestuurder een ernstig ongeluk te voorkomen. Het slachtoffer ls ter observatie opgenomen in
het Tesselschadeziekenhuis.
10 mei 1935
Maandagmiddag omstreeks vijf uur was in de Ferdinand Bolstraat een rood spandoek aan de
bovenleiding van de tram met het opschrift “Iedere anti-fascist abonné op “De Tribune”!”. Het doek
heeft er ongeveer twintig minuten gehangen, voordat het werd afgerukt door een de beugel van een
passerende tram. Een dag later hing eenzelfde spandoek aan de trambovenleiding in de Van
Woustraat, tussen de Ceintuurbaan en de Van Ostadestraat.
Advertentie uit het Nieuw Israelietisch Weekblad:

11 mei 1935
Tijdens een brand in een rijwielgroothandel op de Prins Hendrikkade 128, die om gisteren om kwart
voor een ontdekt werd, werd tijdens het blussingswerk voor het eerst gebruik gemaakt van
slangenbruggen (zie 26 juni 1934), waardoor lijn 19 al om half drie de plek van de brand weer kon
passeren.
12 mei 1935
Bij een auto-ongeluk op de Haarlemmerweg tussen Sloterdijk en Halfweg, bij de ijsbaan, raakte
vanmiddag een van de betrokken auto’s op de trambaan, en werd door een passerende tram geraakt;
de auto werd geheel vernield, maar de 3 inzittenden kwamen er betrekkelijk goed af, een had een
sleutelbeenbreuk, een ander een gebroken arm, en de derde, de chauffeur, bleef ongedeerd.
13 mei 1935
Zaterdagavond om kwart over negen is op de Rozengracht een meisje van vier jaar door een tram
aangereden. Ze stak plotseling de weg over, vlak voor een tram van lijn 17, die een snelheid had van
ca. 30 km p/u, en kwam ondanks hard remmen van de trambestuurder onder de baanschuiver
terecht, waar ze wonder boven wonder nagenoeg ongedeerd onder vandaan gehaald werd. Gelukkig
reageerde de trambestuurder snel, en waren de rails droog. Het ongeval kreeg veel bekijks en zorgde
voor enige vertraging in het tramverkeer.
Een artikel uit De Tribune:
“Tramcomedie.
(In „Onze Wegwijzer", orgaan van de strijdwillende leden van de Ned. Bond van Pers. in
Overheidsdienst, geeft een tramman op de volgende wijze uiting aan zijn misnoegen over de
verplichte herkeuring bij de tram:)
„Eindexamen na plm. 25-jarige praktijk.
Tijdperk: het zesde jaar van een ongekende crisis 1935.
Plaats: Stadhouderskade 1 te Amsterdam.
Rolverdeling: Examinatoren: contr. v. d. B. en voorlopig inspect. v. d. H.
Toeziend lid der examencommissie Ing. N.
Lijdend voorwerp: conducteurs-examinandi. Motief: Het Amsterdamse trammende publiek moet
worden bediend door een keurkorps van conducteurs, en het is daarom noodzakelijk, dat de
conducteurs voor een „examencommissie" komen, om vast te kunnen stellen of zij nog wel aan alle
eisen die men van een keurkorps verlangen kan, voldoen.
Toneel : „examencommissie" enz. achter de tafel. Conducteur examinandus no. 1, plm. 25
dienstjaren. Sterk vergrijsd haar, vrij kromgebogen door de zware uniform met al zijn aanhangsels:

coupondoos, inktkoker met stempel, tang aan ketting, fluit aan ketting, plus de zakken vol met alle
soorten knipkaarten en coupons en buitenzakken vol met velerlei soorten wisselgeld, kortom, allerlei
dingen, die zo bij een keurkorps passen. Verder gekromd door het huidige dienstverband van zowat 9
uren per dag, héél dikwijls aan één stuk te volbrengen en de 5 geslikte loonsverlagingen. Hij
verschijnt ten tonele, naar het oordeel van de „examencommissie" ietwat nerveus. Onbegrijpelijk voor
de „examencommissie" enz.
Examinator v. d. H. steekt van wal: Zeg, no. 1, we hebben je hier ontboden om je nog eens te
toetsen of je nog onder het keurkorps gerekend kan worden. Span nu je uiterste kracht maar eens in
en geef juiste antwoorden op de volgende vragen: „Hoeveel kleuren en grootten van
ambtenaarskaarten zijn er van onze tram in omloop? Op welke tijden mogen deze wel en niet gebruikt
worden? Welk bedrijf heeft witte, kleine of grote, welke blauwe of groene, welke met één of twee
strepen, of met een kruis? Hoe onderscheiden zich de verschillende abonnementskaarten? Noem eens
de verschillende soorten. Wat zijn groene scholierkaarten en wat blauwe? Op welke tijden mogen
deze worden gebruikt? Hoe handel je met een blindegeleiderkaart en zijn of haar geleider? Geef eens
een verklaring van de bevoegdheid van 'n passagier met 'n overstapkaartje. Noem eens de
verschillende trajecten van alle lijnen en de beginpunten van de verschillende buslijnen. Hoe handel je
met passagiers, die zonder betalen de wagen verlaten, of met hen, die hun overstapkaartje
misbruiken door een halte te vroeg op te stappen?"
Dit is slechts een klein aantal vragen, van het veel grotere aantal op het examen van plm. twee uur
gevraagd. De examinandus no. 1 wordt steeds onrustiger tot misselijk wordens toe, met als gevolg
het soms geven van een verkeerd antwoord. Dit kan voor de gebogen, grijzende no. 1 met zijn 25
dienstjaren noodlottig worden. Uitspraak examencomm. enz. luidt: „Onvoldoende! No. 1, over 2
maanden in eigen tijd terugkomen en zorg dal je alles weet; je kunt gaan ' No. 1, nog nerveuser,
beduusd, pinkt een traan. Straks, thuis bij vrouw en kinderen, die trots waren op vaders 25-jarige
trouwe dienst, moet hij de jobstijding verkondigen: „Bij het eindexamen gezakt!"
15 mei 1935
Deze week al voor de tweede keer was in de Ferd. Bolstraat aan de bovenleiding van de tram een
rood spandoek opgehangen, waarmee propaganda werd gemaakt voor “De Tribune”.
18 mei 1935
Foto in het Alg.Hbld. van een ongeluk met de Gooische Tram te Diemerbrug:

19 mei 1935
Bij de interlandvoetbalwedstrijd tussen Nederland en Engeland, die zaterdagmiddag in het Olympisch
Stadion onder voortdurende regenval werd gespeeld, deden de trams goede zaken. Op de lijnen 2, 16
en 24 vanaf het Centraal Station, en de lijnen 3 en 6 vanaf het Station W.P. konden de trams
welhaast meteen bij het vertrek de bordjes “VOL” vertonen.
De politie verzocht inlichtingen over een fietsongeval, dat zich op 6 mei ’s middags om ½ zes op de
Overtoom bij de Anna Vondelstraat had afgespeeld, en waarbij een fietser door een tweede fietser
was aangereden, en daardoor onder de tram was geraakt. De politie zocht getuigen van dit ongeval,
en zou ook de tweede fietser graag willen spreken.
21 mei 1935
Op de hoek van de Ceintuurbaan en de Van der Helststraat is gistermiddag een 24-jarige fietser door
een tram aangereden. Met zware inwendige verwondingen is hij naar het Wilhelminagasthuis
vervoerd.
23 mei 1935
De gemeenteraad behandelde een adres van de
Openbare Dienst, om het door de directie der
concept-dienstrooster niet in te voeren.
Na enig debat werd het adres, dat betrekking
ingetrokken, ter visie gelegd voor de leden van de

Nederlandsche Federatieve Bond van Personeel in
Gemeentetram aan de organisaties toegezonden
heeft op een concept-dienstrooster, dat weer is
raad.

De nieuwe brug over de Prinsengracht in de Vijzelstraat zal 1 juni in gebruik worden genomen. De
tramrails tussen de Vijzelstraat en de gedempte Vijzelgracht worden momenteel rechtgetrokken,
waardoor een paar lastige bochten vervallen.
24 mei 1935
Gistermiddag is omstreeks twee uur op de Nieuwezijds Voorburgwal een grote iep omgevallen en op
de bovenleiding van de tram terechtgekomen, die daardoor knapte, en tramverkeer ter plaatse niet
meer mogelijk was, waardoor de lijnen 1, 2, 13 en 17 grote vertraging opliepen. Het duurde een uur,
voordat de brandweer de boom, met behulp van een montagewagen van de gemeentetram, had
verwijderd. Intussen had men de wagens die op de Nieuwezijds Voorburgwal aan weerszijden van de
boom stonden, voor zover mogelijk, achteruit terug laten rijden tot het kringspoor om het Paleis,
vanwaar ze weer op de gewone route konden komen. Genoemde lijnen reden daarna om via Damrak.
Op de diverse haltes stonden chefs om het publiek in te lichten, waardoor niemand tevergeefs op de
tram hoefde te wachten.

Op 27 mei zal de conducteur F.C. Brasser herdenken, dat hij 25 jaar geleden bij de gemeentetram in
dienst trad. Brasser is een bekende oud-atleet, die o.a. kampioen kogelstoten van Amsterdam was.
25 mei 1935
Ingezonden brief in het Algemeen Handelsblad:
“M. d. R.
Wil mij vergunnen door middel van uw geëerd blad de aandacht van autoriteiten te vestigen op den
onhoudbaren toestand, waarin zich het Stationsplein van het Centraal-Station te Amsterdam bevindt.
Vooral des avonds is het voor reizigers, komende uit de richting Haarlem en het station aan den
Westelijken uitgang verlatende, een halsbrekende toer een tram te benaderen. Talrijke lijnen, rijden
er vlak naast elkaar zonder behoorlijke afscheiding en trottoirs of vluchtheuvels zijn door de slechte
verlichting in letterlijken zin onzichtbaar. Ik was er verleden week Zondagavond getuige van, dat een
bejaard heer dientengevolge een leelijken val deed en in plaats van met de tram ijlings per taxi
huiswaarts keerde. Dat er niet meer ongelukken gebeuren is voorwaar een wonder! Noch bestrating,
noch verlichting (de lichtmasten met akelig kleine lampjes hangen veel te hoog), noch wegindeeling
voldoen ook. maar in het geringste opzicht aan hetgeen men bij de entree in de hoofdstad des lands
zou mogen'verwachten, Het is een chaotische toestand, eenig in den lande. In Den Haag heeft men
het bij het Hollandsche Spoorstation beter aangepakt!
Hoogachtend,
Mr. A. Z.
De klacht van den inzender ls volkomen juist. Wij vestigden op dezen toestand nog eens de aandacht
in het artikel van 10 dezer van onzen specialen verslaggever, die een bezoek aan Liverpool en zijn
Mersey-tunnel had gebracht, en ten dienste van de voetgangers op het Amsterdamsche Stationsplein
een tunnel van het C.S. naar het Damrak bepleitte. Dit zou een prachtige taak voor werkverschaffing
zijn! Red.”
27 mei 1935
Zaterdagavond tegen half twaalf is op de hoek van de Kinkerstraat en de Da Costakade een taxi in
botsing gekomen met een motorwagen van lijn 17. Doordat beide voertuigen een vrij grote snelheid
hadden, was de schade navenant. De taxi schoof onder het voorbalkon van de motorwagen, en ook
deze werd zwaar beschadigd. Toch deden zich geen persoonlijke ongevallen voor. Het duurde
evenwel 40 minuten voordat de taxi verwijderd kon worden, en de trambaan weer vrij was.

29 mei 1935
Bericht uit De Tijd:
“ALWEER DE TRAM
Schalker stelt vragen
Het raadslid Schalker (C.P.H.) heeft verzocht de volgende vragen tot B. en W. te mogen richten:
Hebben B. en W. kennis genomen van den inhoud van het interview, door den directeur der
Gemeentetram verleend aan de redactie van „De Telegraaf" en afgedrukt in het nummer van
genoemd blad van 8 Mei j.l. (avondeditie)?
Zijn B. en W. niet van meening, dat, waar door den directeur in genoemd interview wordt
toegegeven, dat, met name het oude materiaal, waarmede op de lijnen nog wordt gereden, feitelijk
niet berekend is op de belangrijk verhoogde rijsnelheid en de gevolgen daarvan zich dan ook, op
hinderlijke en mogelijk zelfs gevaarlijke wijze voor het publiek, bemerkbaar maken, het onjuist moet
worden geacht, het voor te stellen, alsof het rijdende personeel eigenlijk voor de gevolgen
aansprakelijk gesteld zou moeten worden?
Kunnen B. en W. mededeelen, welke de rijsnelheid van iedere lijn afzonderlijk, zoowel van de tramals de autobuslijnen is; hoeveel halten er zijn op ieder van deze lijnen, en hoe lang de rusttijden van
het personeel tusschen iederen rit zijn?”
Op de Overtoom is een 69-jarige wielrijder door een tram aangereden. Hij kreeg een schedelbreuk en
werd in het O.L.V. Gasthuis opgenomen.
In de Van Baerlestraat brak van een vrachtauto op de tramrails de vooras, waardoor het tramverkeer
een kwartier vertraagd werd.
30 mei 1935
De achteruitgang van het vervoer met de gemeentelijke trams en autobussen zette zich voort;
vervoerd werden: per tram 22.472.000 passagiers tegen 23.917.000 in het 1e kw. 1934 en
24.600.000 in het 1e kw. 1933; per bus bedroegen deze aantallen resp. 1.871.000, 2.131.000 en
2.288.000.
31 mei 1935
Met ingang van 1 juni a.s. wordt de standplaats van lijn K verlegd van Archimedesweg naar Radioweg
en zal vanaf de Copernicusstraat zoowel heen als terug worden gereden: Joh. Keplerstraat,
Galileïplantsoen, Radioweg. De halte Copernicusstraat bij de Joh. Keplerstraat in stadwaartse richting
zal worden verplaatst naar Joh. Keplerstraat bij de Copernicusstraat en een nieuwe halte in beide
richtingen zal worden geplaatst Radioweg bij Galileïplantsoen.
Vanmiddag fietste een 15-jarige jongen bij de Patriafabriek op de Haarlemmerweg achter een tram.
Plotseling ging hij naar links, en werd toen overreden door een vrachtauto van de andere kant. Hij
was op slag dood.
1 juni 1935
Op de Kinkerbrug raakte de bovenleiding van de tram onklaar, waardoor de brug gesloten moesten
worden. Dit leidde tot een tramvertraging van 20 minuten.
2 juni 1935
Uit De Tijd:
“REMISERITTEN TRAM-EN BUSLIJNEN Route, welke de verschillende lijnen volgen.
In verband met desbetreffende verzoeken van de zijde van het publiek, worden hieronder andermaal
de remiseritten der tram- en buslijnen ter algemene kennis gebracht:
Lijn 1. Remise Havenstr. Route: Van C. S. via Rozenkracht (Kinkerstraat—J. P. Heyestraat—
Overtoom.
Lijn 2. Remise Havenstr. Route: Van C. S. via eigen lijn.
Lijn 3. Remise Kr. Mijdr.str. Route: Van Javaplein via eigen lijn tot Amsteldijk, verder langs Amsteldijk.
Van Fred. Hendrikpl. via eigen lijn tot Amsteldijk verder langs Amsteldijk, naar Javaplein via Van
Woustraat en eigen lijn, naar Fred. Hendrikplantsoen via Van Woustraat en eigen lijn.
Lijn 4. Remise Kr. Mijdr.str. Route: Naar en van C. S. via eigen lijn.

Lijn 5. Remise Kr. Mijdr.str. Route: Naar Oostzaanstraat via lijn 4 tot Muntplein en verder over eigen
lijn. Van Oostzaanstraat via eigen lijn tot N. Amstelbrug en verder langs Amsteldijk. Van Weesperzijde
langs Weesperzijde-Amsteldijk. Naar Weesperzijde via Van Woustraat-Ceintuurbaan-Weesperzijde.
Lijn 6. Remise Kr. Mijdr.str. Route: Naar Stat. M.P. via lijn 8 tot Sarphatistraat verder over eigen lijn.
Van Stat. M.P. via eigen lijn tot Sarphatistraat verder via lijn 8 tot Amsteldijk en verder over
Amsteldijk. Naar Stadionplein via Rijnstraat, lijn 3 en lijn 16. Van Stadionplein via lijn 16— 6 en
Amsteldijk.
Lijn 7. Remise Havenstr. Route: Van en naar Mercatorplein via Overtoom, Bilderdijkstraat en eigen
lijn. Van en naar Pl. Parklaan via lijn 6 en eigen lijn.
Lijn 8. Remise Kr. Mijdr.str. Route: Van en naar Stationsplein via eigen lijn.
Lijn 9. Remise Kr. Mijdr.str. Route: Van en naar Stationsplein via lijn 4. Van en naar Molukkenstr. via
lijn 8—10 en eigen lijn.
Lijn 10. Remise Havenstr. Route: Van en naar Zoutkeetsgr. via lijn 23. Van en naar Stat. M.P. via lijn 6
tot Sarphatistraat en verder eigen lijn.
Lijn 11. Remise Kr. Mijdr.str. Route: Van Stat M.P via eigen lijn tot Sarphatistraat-WeesperzijdeAmsteldijk Naar Stat. M.P. via lijn 8 tot Sarphatistraat verder eigen lijn. Naar Stationsplein vla lijn 4.
Lijn 13. Remise Kr. Mydr.str. Route: Naar Mercatorplein via Van Woustr. lijn 3 tot Kinkerstraat, verder
over lijn 7. Van Mercatorplein via lijn 7 tot Frederiksplein, langs Westeinde-Ceintuurbaan-Amsteldijk.
Van Stationsplein via lijn 4 tot Ceintuurbaan en Amsteldijk.
Lijn 14. Remise Kr. Mijdr.str. Route: Naar Van Hallstraat via lijn 4 tot Munt, verder eigen lijn. Van Van
Hallstraat via eigen lijn tot Munt, via lijn 5 en Amsteldijk. Naar Linnaeusstraat via lijn 8 tot
Sarphatistraat en verder over lijn 10. Van Linnaeusstraat tot Sarphatistraat via Weesperzijde en
Amsteldijk.
Lijn 16. Remise Havenstraat. Route: Naar en van Stationsplein via eigen lijn.
Lijn 17. Remise Havenstraat. Route: Naar en van Stationsplein langs Overtoom-J. P. Heyestraat en
eigen lijn. Naar en van Surinameplein langs Overtoom-Const. Huygensstraat-Bilderdijkstraat tot
Kinkerstraat en verder eigen lijn.
Lijn 18. Remise Kr. Mijdr.str. Route: Naar en van Sloterdijk en Nassauplein via lijn 4 tot Muntplein en
verder over lijn 5 en eigen lijn.
Lijn 19. Remise Kr. Mijdr.str. Route: Naar en van Stationsplein en Czaar Peterstraat via lijn 4 tot
middentoegangsbrug en verder over eigen lijn.
Lijn 22. Remise Kr. Mijdr.str. Route: Vervoert op de remiseritten geen passagiers.
Lijn 23. Remise Havenstraat. Route: Naar en van Zoutkeetsgracht via eigen lijn.
Lijn 24. Remise Havenstraat. Route: Naar en van Stationsplein via eigen lijn.
Lijn 25. Remise Kr. Mijdr.str. Route: Van Amstellaan en Stationsplein via eigen lijn tot RijnstraatRijnstraat-Trompenburgstraat en Amsteldijk. Naar Amstellaan en Stationsplein via Lekstraat—
Rijnstraat en verder over eigen lijn.
Buslijn A. Garage Oost. Route: Naar en van Tugelaweg en Brink via eigen lijn.
Buslijn B. Garage Noord. Route: Naar en van Buiksloterweg en Tuindorp Oostzaan via lijn C en eigen
lijn.
Buslijn C. Garage Noord. Route: Naar en van Buiksloterweg en Nieuwendam via eigen lijn.
Buslijn D. Garage Oost. Route: Naar en van Onderlangs via Middenweg. Naar en van Tulpplein via lijn
K en eigen lijn.
Buslijn E. Garage Oost. Route: Naar en van Scheldeplein via lijn K tot N. Amstelbrug en eigen lijn.
Naar en van Stat. M. P.—Linnaeusstraat—Wijttenbachstraat en eigen lijn.
Buslijn G. Garage Oost. Route: Naar en van Stat. Haarlemmermeer via lijn K tot N. Amstelbrug—
Ceintuurbaan en de De Lairessestraat.
Buslijn H. Garage Oost. Route: Naar en van Idem.
Buslijn K. Garage Oost. Route: Naar en van Stat. W.P. en Radioweg over eigen lijn.
Buslijn L. Garage Noord. Route: Naar en van Buiksloterweg via lijn C. Naar en van Floraweg via eigen
lijn en lijn C.
Ford. Garage Oost.2 Route: Naar en van Stationsplein via lijn K, N. Amstelbrug, Stadhouderskade—
Nassaukade —Rozengracht - N.Z. Voorburgwal.”
4 juni 1935
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In het artikel in De Tijd stond de kennelijk foute vermelding: “Fort Oost”

Zondagmorgen om elf uur is op de Rozengracht een vrouw door een stadstram aangereden. Het was
een 64-jarige vrouw, wonende in de Bloemstraat die snel voor een tram van lijn 13 over stak.
Eensklaps zag zij een Sloterdijker tram van de N.Z.H. tram naderen en liep toen weer terug. Het
gevolg was, dat zij door de wagen van lijn 13 werd aangereden. Zij kreeg enige hoofdwonden en
werd in het Binnengasthuis opgenomen. Ook de brandweer werd voor deze gebeurtenis gealarmeerd.
Het tramverkeer ondervond tien minuten vertraging.”
Gisteravond omstreeks half acht is een 17-jarig meisje op de fiets in de Weesperstraat op de hoek van
de Nieuwe Heerengracht met een wiel in de tramrails geraakt, waardoor ze viel en door een postauto
werd overreden. Ze werd zwaargewond naar het Ned. Isr. Ziekenhuis vervoerd, waar ze kort na
aankomst overleed.
7 juni 1935
Een week later dan aangekondigd zullen in de nacht van vrijdag op zaterdag de tramrails op de
nieuwe brug over de Prinsengracht in gebruik worden genomen.
8 juni 1935
Donderdagavond kwart voor zeven is een 50-jarige fietser, die onder de invloed van sterke drank
verkeerde, op het Tulpplein tegen een tram van lijn 3 gereden. Hij liep een bloedende hoofdwond op,
waarvoor hij naar het O.L.V. Gasthuis werd vervoerd, maar daar aangekomen weigerde hij opname.
Toen heeft men hem maar naar huis laten gaan.
9 juni 1935
Het raadslid Kitsz (R.S.P.) heeft volgens het Alg. Handelsblad aan b. en w. de volgende vragen
gesteld, die betrekking hebben op het trampersoneel.
“Is het B. en W. bekend dat, mede als gevolg van de intensiveering van den arbeid, bij de
Gemeentetram het aantal zieken aanmerkelijk hooger is dan voorheen?
Is het hun bekend, dat een aantal herstellende patiënten in opdracht van de directie der
Gemeentetram is geplaatst in den poetsdienst, ondanks het feit dat zij voor loopdienst voor het
hoofdkantoor waren aangewezen, mede door den controleerenden geneesheer?
Indien bovenstaande vragen bevestigend moeten worden beantwoord is het hun dan ook bekend, dat
het tewerkstellen in den poetsdienst uitsluitend plaats vond omdat het aantal loopers voor het
hoofdkantoor grooter was dan voor deze werkzaamheden, noodzakelijk is?
Zijn zij bereid aan de genoemde situatie een einde te maken door de in den poetsdienst geplaatste,
van ziekte herstellende arbeiders van de hun opgedragen werkzaamheden te ontheffen ?”
Op de Postjesweg is een man van 81 jaar bij het oversteken door een tram van lijn 17 aangereden.
Hij bleek een schedelbreuk te hebben opgelopen, waarmee hij in bewusteloze toestand in het
Wilhelminagasthuis is opgenomen.
12 juni 1935
Vanmorgen rond half zeven heeft een zware botsing plaats gehad in het Frederik Hendrikplantsoen
tussen een tractor met oplegger en een tramwagen, waarbij twee personen gewond werden. De
oplegger was geladen met hout en steigermateriaal.
De tractor – van de Fa. Van Ommen uit Rhenen – reed met vrij grote snelheid (ca 50 km p/u) richting
Haarlemmerplein en de chauffeur wilde toen hij de motorwagen van lijn 23 zag, die richting
Marnixstraat reed, er nog achter langs zwenken. Dat mislukte en de tractor botste tegen het
achterbalkon van de motorwagen aan. De tram werd door de schok volkomen uit de rails gedrukt. Met
de voorwielen kwam hij op het voetpad te staan, met de achterwielen op de rijweg. De tractor werd
totaal vernield, de oplegger kreeg geen schade.
De chauffeur en een jonge vrouw, die naast hem zat, beiden uit Rhenen, werden gewond, en naar
het Wilhelminagasthuis vervoerd. De trambestuurder en de conducteur bleven beiden ongedeerd,
evenals de vijf trampassagiers op deze vroegrit.
De oorzaak van dit ongeval wordt geweten aan vermoedelijke onoplettendheid van de chauffeur. Deze
heeft in plaats van op te letten waarschijnlijk met de vrouw zitten praten. Het tramverkeer kreeg tien
minuten vertraging, lijn 23 moest enige tijd omgeleid worden en het rijverkeer ter plaatse was
anderhalf uur versperd.
Het Algemeen Handelsblad plaatste de volgende foto:

Een paar maanden later, op 25 augustus, stond in het Nieuws van den Dag voor Ned. Indië de
volgende foto, waaruit blijkt dat de betrokken tram motorwagen 32 was:

13 juni 1945
Een ingezonden brief uit De Tijd:
“DE VERHOOGDE RIJSNELHEID DER TRAMS
Sloopend voor personeel en materiaal?
Men schrijft ons: Ruim een jaar geleden is men bij de tram begonnen om te trachten de rijsnelheid op
te voeren. Geleidelijk werden op alle lijnen onder toezicht van chef-controleurs proeven genomen om
tot een sneller tempo te geraken. Reeds dadelijk is er o.m. door vooraanstaande ambtenaren van de
tram voor de daaraan verbonden risico gewaarschuwd; men wees er op dat deze pogingen zouden
gaan ten koste van menschen en materiaal.
Een jaar practijk heeft reeds bevestigd, dat die met alle geweld doorgedreven verhoogde rijsnelheid
sloopend is, zoowel voor het personeel als voor het materiaal. De zenuwen van de wagenbestuurders
worden op zware proef gesteld, waartegen de meesten niet bestand zijn, terwijl van den anderen kant
de ankers van de meeste motorwagens volkomen bedorven zijn, het truckwerk ontzet, enz. In dit
verband mag er op gewezen worden, dat het schudden en slingeren van sommige wagens niet ligt

aan het rijden van den bestuurder, maar aan het materiaal, dat op zijn tijd moet worden nagekeken
en opnieuw opgelagerd.
Enkele voorbeelden van de rijtijden, die men gedwongen wordt te maken: over de route van buslijn H
(Haarlemmermeerplein—Laanhorn 3) rijdt een taxi 5 minuten. De bus is gedwongen op Zaterdag en
Zondag dezelfde route in 6 ½ minuut te rijden met gemiddeld een 30 passagiers, die in- en
uitstappen aan de verschillende haltes, met kaarten en overstapjes. Dezelfde minimale rijtijden moet
men trachten te maken Zondags op lijn K, waarbij voor den afstand Archimedesweg—Weesperpoort 8
½ minuut is bepaald. Lijn D moet de route Onderlangs— Tulpplein in 11 minuten rijden, enz.
Op de tramlijnen worden de verkorte rijtijden bepaald met „Pelikaanders" — zooals het personeel ze
noemt. — Deze „Pelikaanders" mogen hun snelheid behouden over kruisingen en bochten en
behoeven pas op de halte te stoppen. Met het gewone materiaal moet men echter 50 M. vóór een
halte remmen en vaart verminderen in een bocht. Een factor die ook niet verwaarloosd mag worden is
het feit, dat zoodra een tram zijn snelheid beproeft en dus met een chef-controleur op het voorbalcon
rijdt. de verkeersagenten bü de stopborden heel wat soepeler zijn dan wanneer de wagenbestuurder
alleen staat. En dat alles zijn kostbare seconden en minuten, die de wagenbestuurder slechts ten
koste van zün zenuwgestel kan terugwinnen.
Ook de conducteurs staan vaak voor groote moeilijkheden. In de dubbele wagens bijv., zooals die
rijden op het traject van lijn 10, is het voor één man vrijwel ondoenlijk de passagiers, die er op een
druk uur in kunnen plaatsnemen, tijdig af te helpen.
EEN WAGENBESTUURDER.”
15 juni 1935
Uit het Algemeen Handelsblad:
“HERZIENING VAN DE TRAMTARIEVEN
Verlaging van alle abonnementsprijzen en invoering van een ochtendabonnement.
INTENSIEVER GEBRUIK VERWACHT
Wij waren eenige weken geleden in staat mede te deelen dat de wethouder van Financien en
Bedrijven, de heer Jac. Rustige, niet zijn staf ijverig naging in hoeverre, indien althans de
regeeringstegemoetkoming dit gedoogde, eenige tarieven konden worden verlaagd, waardoor de
lasten van het publiek in niet onbelangrijke mate zouden verminderen. De daarvoor in aanmerking
komende bedrijven zijn allereerst die van de waterleidingen, van de gas- en electriciteitsleverantie,
alsmede de tram.
……………………
Daarentegen zijn de voornemens ten opzichte van de tram gekoesterd, ten doel hebbende het publiek
méér tegemoet te komen en daardoor het gebruiken van de tram te doen toenemen, reeds in zulk
een verregaanden staat van voorbereiding, dat binnenkort de daarvoor aangewezen instanties haar
voorloopige beslissingen zullen kunnen nemen. De directeur van de Gemeentetram heeft in een
uitvoerig rapport, door tal van kaarten en grafieken verduidelijkt, de richting aangegeven die z.i. dient
ingeslagen om, door het publiek méér te gerieven, te bereiken, dat een intensiever gebruik dan tot nu
toe van de tram zal worden gemaakt. Wethouder Rustige, wien, als het slechts even kan,
tariefsverlaging zeer welkom is, heeft zich met de conclusies van het rapport vereenigd. Zoodat
weldra de Raad voor de eindbeslissing kan worden gesteld.
WAT IN HET VOORNEMEN LIGT,
Overeenkomstig de conclusies van het raipport-Hofman, zal aan de Bedrijvencomimissie het volgende
worden voorgesteld:
1. Het verleenen van overstapbevoegdhedd voor de houders van weekkaarten en
vroegritweekkaarten.
2. Tariefsverlaging voor alle abonnementen.
3. Het instellen van een ochtendabonnement kostende ƒ 2.50 per maand, geldig tot 's morgens half
tien.
4. Het instellen der uitgifte van suppletiekaarten rechtgevende aan houders van abonnementen om op
iedere willekeurige lijn te rijden tegen vijf cent per rit.
5. Verhooging van het maximaal aantal ritten te maken op dagkaarten, tot twintig.
6. Uitbreiding van de korte trajecten tot alle tramlijnen.
7. Verlaging van het tarief voor extra vervoer.
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Ik heb geen flauw idee, wat hiermee bedoeld wordt.

8. Het geheel vrij laten van den houder van «en overstapkaartje in de keuze van het punt waarop hij
wil overstappen, mits binnen drie kwartier na den op de kaart gestempelden tijd en niet terug op de
lijn van uitgifte.
Van de invoering van deze verandering wordt verwacht uitbreiding van het trampersoneel door het
geleidelijk meer in gebruik komen van materiaal, alsmede hooger opbrengst voor het bedrijf.”

18 juni 1935
Uit het Alg.Hbld:
“DE TRAMABONNEMENTEN
Voorgestelde verlaging.
In het „Handelsblad" van jongstleden Zaterdag 15 Juni (Ochtendblad) vermeldden wij, dat
tramdirecteur ir. Hofman als een der belangrijke punten in zijne voorstellen naar voren bracht:
Tariefsverlaging voor alle abonnementen.
Ter aanvulling van hetgeen door ons over de conclusies uit bedoeld rapport werd gepubliceerd, zij
thans nog medegedeeld dat de volgende verlagingen voor de abonnementen worden aanbevolen:
De kosten der netkaarten te brengen van ƒ 15 op ƒ 12.50; de tweelijnkaarten van ƒ 10 op ƒ 9; voorts
de traject-, de lijn- en de scholierkaarten elk met één gulden te verminderen en mitsdien te brengen
op ƒ 6.50, ƒ 6.50 en ƒ 3.50.
De ochtend- en avondscholierkaarten zouden van ƒ 1.50 op ƒ 1.25 komen, de middagscholierkaart
van ƒ 2.25 op ƒ 1.85.
Verder wordt door ir. Hofman aanbevolen ten behoeve der houders van abonnementen
suppletiekaarten uit te geven recht gevende op het maken van zes ritten zonder overstappen,
alsmede dergelijke kaarten voor houders van scholier- en trajectkaarten, eveneens dus geldig voor
zes ritten met overstap-bevoegdheid binnen de grenzen waarvoor het abonnement geldig is.
Het rapport is aan de leden der Commissie van bijstand voor de Bedrijven toegezonden en zal
uiteraard aanleiding geven tot uitvoerige gedachtewisseling.
Nadat een desbetreffende voordracht, al of niet door de opmerkingen in die commissie, gewijzigd, bij
den Raad zal zijn ingediend, komen de leden der Vroedschap erover aan het woord.
Zoodat geenszins vaststaat dat deze voorgestelde tariefsveranderingen, zooals ze thans luiden, in
haar geheel zullen worden doorgevoerd.
Voorts zal het zeer de vraag zijn, of de oude Raad deze wijzigingen nog zal behandelen, alhoewel, dit
dienen wij er eveneens aan toe te voegen, met een en ander, hangt het van B. en W. af, spoed zal
worden betracht.”
Gistermiddag half een werd een inwoner van Rotterdam op het Damrak onwel in een tram van lijn 9.
Hij overleed enkele ogenblikken later. Zijn stoffelijk overschot werd naar het Binnengasthuis gebracht;
het tramverkeer had enige stagnatie.
Gisteravond om 8 uur wilde een 17-jarig meisje in de Kinkerstraat bij de Ten Katestraat tussen een
tram van lijn 7 en een auto door rijden. De ruimte was te klein, waardoor ze door de tram geraakt
werd. Daardoor viel ze; bewsuteloos en met een hoofdwond is ze in het Wilhelminagasthuis
opgenomen.
19 juni 1935

Blijkens een artikel in het Alg.Hbld., gebaseerd op een interview met wethouder Rustige van Financiën
en Bedrijven, is op de tram in de afgelopen collegeperiode, en dan vooral in de laatste twee jaar, een
bedrag van f 4 miljoen bezuinigd.
Ingezonden brief in het Alg.Hbld.:
“Zou ik het verlanglijstje, dat wethouder Rustige ten opzichte van de tramtarieven ons voorhoudt, nog
mogen aanvullen met „herstel der retourtjes" geldig den geheelen dag, desnoods tegen den prijs van
12 ½ cts.? Het blijft een bezwaar, dat wij niet meer over denzelfde lijn mogen terugkeeren en de drie
kwartier is krap toegemeten. ABRAMSZ. Amsterdam, Juni 1935.”
Uit De Tijd:
“In een tramwagen van lijn 17 maakte een beschonken passagier het Dinsdagavond den
medereizigers lastig. Een heer op het achterbalcon kreeg van hem een klap, waarop deze zich niet
onbetuigd liet en terugsloeg, waardoor de beschonkene in den wagen tuimelde. Toen hij
opgekrabbeld was, wilde hü opnieuw zijn „tegenstander" te lijf. Deze echter wist den lastigen klant
van zich af te houden. Een geestelijke, die eveneens op het achterbalcon stond trachtte bemiddelend
op te treden, hetgeen echter even min bij den dronkeman in goede aarde viel. Een marinier vond het
toen welletjes en zette den druktemaker zonder veel omhaal op de Rozengracht. Toen nog was de
woede van den dronkaard niet bekoeld en met een slag, die een ruit deed barsten nam hij afscheid.”
22 juni 1935
Foto uit het Alg. Hbld:

22 juni 1935
Het Algemeen Handelsblad prijst de door de gemeentetram voorgestelde tariefswijziging. De krant
verwacht dat de tram daarmee aanmerkelijk aan populariteit zal winnen, en verwacht dat die
voorstellen wel 5 miljoen passagiers meer kunnen opleveren.
23 juni 1935
Op het Damrak bij de Oudebrugsteeg is een fietser door een tram aangereden. Hij werd naar het
Binnengasthuis gebracht, maar kon, na behandeld te zijn, naar huis gaan.
24 juni 1935
Uit het Algemeen Handelsblad:
“HEVIGE TRAMBOTSING
Open bijwagen in de Plantage gekraakt. Zeven personen licht gewond.
Zondagnamiddag om zeven uur vond in de Plantage Middenlaan een hevige trambotsing plaats,
waarbij zeven personen werden gekwetst en zware materieele schade ontstond. Geen der passagiers
kreeg ernstig lichamelijk letsel. De wagenbestuurder van den aanrijdenden tramtrein verklaarde, dat
zijn rem weigerde.
Aan de halte Plantage Badlaan stopte een motorwagen van lijn 9, die een open bijwagen van klein
model, genummerd 567, trok. Deze bijwagen was door het warme weer, vrij goed bezet. Juist op het
moment dat deze tramtrein gestopt stond naderde in volle vaart een tramtrein van lijn 14 rijdende in
de richting Muiderpoort. Door een of andere oorzaak kon de wagenbestuurder z'n wagens niet tot
stilstand brengen zoodat zij met kracht inreden op den tramtrein van lijn 9. Tengevolge van de
botsing werd de lichte bijwagen — dit type is nog afkomstig van de paardentram der Amsterdamsche
Omnibus Maatschappij — tusschen den aanrijdenden motorwagen en zijn eigen motorwagen
eenigszins omhoog gedrukt. Het dak en de beide balcons werden deerlijk gehavend terwijl eenige
onderdeelen uit hun verband werden gerukt. De achterpui van den motorwagen van lijn 9 werd naar
binnengedrukt en zoo ook die van den motorwagen van lijn 14. Ongeveer alle ruiten van den
bijwagen en van de balcons der andere rijtuigen braken.
Op den hevigen slag, die op grooten afstand te hooren was, kwamen van alle kanten menschen
toesnellen. Deze verleenden de eerste hulp. Op het voorbalcon van den bijwagen werd een gekwetste
vrouw liggende aangetroffen. Een aantal passagiers had kneuzingen en bloedende wonden,
veroorzaakt door den schok en het wegspringende glas, opgeloopen. De brandweer en de G.G.D.
werden gewaarschuwd en zoo kwamen spoedig een motorspuit, een gereedschapswagen en eenige
autobrancards aansnellen. Een aantal gewonden waren inmiddels in een café binnengedragen. Zij
werden daar en ook in de ambulancewagens verder behandeld. Drie mannen en drie vrouwen werden
naar het Onze Lieve Vrouwegasthuis vervoerd, even later volgde ook nog de wagenbestuurder van lijn
14, die, zooals te begrijpen valt, zeer geschrokken was en die bovendien eenige snijwonden aan beide
handen had.
Geen der patiënten kwam voor opname in aanmerking. Eenige hunner werden per ziekenwagen naar
huis gebracht. Daarbij was een vrouw wonende in de Rapenburgerstraat, die een kneuzing van den
rug had. Een paar anderen, o.a. de wagenbestuurder, gingen per taxi naar huis. Vijf en twintig
minuten na het ongeval werden de gehavende rijtuigen naar de remise Nieuwe Achtergracht
gebracht. De oorzaak van de botsing is niet met zekerheid aan te wijzen. De wagenbestuurder
verklaarde, dat hij eensklaps bemerkte dat zijn electrische rem, die ook op den bijwagen werkt,
weigerde. Met de handrem was de trein, die veel vaart had, niet snel genoeg tot staan te brengen. Hij
heeft — en dit is zeker — van den zandstrooier gebruik gemaakt. Er was op de bewuste rail dan ook
veel zand te bespeuren. Het ongeval bracht zeer veel belangstellenden op de been. Later heeft de
Stadsreiniging de honderden glasscherven, bouten en moeren die over de straat verspreid lagen,
verwijderd. Ook werden onder toezicht van den hoofdinspecteur van de tram en van de politie met
het bewuste motorrijtuig remproeven gehouden. In afwijking van de verklaring van den
wagenbestuurder bleek de electrische rem naar behooren te functionneeren en geen defect te
vertoonen.”
Onderstaande foto stond in De Tijd, de tweede is afkomstig uit de Nieuwe Tilburgsche Courant:

.

wordt doorgevoerd!”
25 juni 1935
Ook De Tijd bracht het nieuws van de botsing:
“Trambotsing te Amsterdam
In de Plantage Middenlaan liepen twee wagens op elkaar, waarbij de open bijwagen zoo
goed als vernield werd
Zeven personen gewond
Zondagavond omstreeks zeven uur reden in de Plantage Middenlaan te Amsterdam, komende uit de
richting van de Kerklaan, twee tramtreinen achter elkaar. Voorop reed een tramtrein van lijn 9, bestaande uit een motorwagen en een kleinen open bijwagen. Deze stopte aan de Badlaan. De
bestuurder van lijn 14 heeft niet spoedig genoeg kunnen stoppen; zijn wagens slipten door en met
een hevigen slag botste hij op den open'wagen van lijn 9. Glasgerinkel en hevig gegil volgden op den
slag. De kleine open wagen bleek vernield en door den hevigen schok waren de passagiers als kegels
door elkaar geworpen. Velen van hen hadden door glasscherven bloedende wonden opgeloopen,
terwijl anderen over pijn in verschillende lichaamsdeelen klaagden.
Door den openbaren brandmelder op den hoek van de Badlaan werd de brandweer gewaarschuwd,
die naar de plaats des onheils uitrukte, maar tevens den Geneeskundigen Dienst kennis gaf van het
ongeluk. Spoedig was de noodige hulp aanwezig. De meeste gewonde passagiers waren het café op
den hoek van de Plantage Badlaan binnengebracht. De Geneeskundige Dienst bracht een zestal naar
het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, terwijl anderen ter plaatse werden geholpen. De ernstigst gewonden
waren zij, die snijwonden hadden opgeloopen. Gewond werden de bestuurder van den motorwagen
van lijn 14 H. M. Verheyen, mejuffrouw J. H. Lieweg, Badlaan 4, mejuffrouw Groenteman,
Rapenburgerstraat 54, mejuffrouw L. Roggeveen, Balistraat 75, mevrouw G. B. Beverveer—Lamzaat,
Borneostraat 102, mevrouw Van Geemen—Gort, Heerengracht 169, de heer Koopman en mejuffrouw
J. C. Hakkert. Geen der verwondingen is van ernstigen aard. Ook zij, die naar het O- L. Vrouwe
Gasthuis werden gebracht, konden, na verbonden te zijn, huiswaarts keeren.
Als glas afgeknapt
De botsing is dus nog betrekkelijk goed afgeloopen, maar hevig is deze zeer zeker geweest, want de
open bijwagen was zoo goed als vernield. De bouten, die de verschillende deelen verbinden waren
afgeknapt als glas. Alles hing scheef in. den wagen. De banken stonden niet meer recht. Ook het
voorbalcon van den motorwagen van lijn 14 was gedeeltelijk vernield, evenals het achterbalcon van
den motorwagen van lijn 9.
Juist ta die gehavende deelen van de tramwagens vielen de gewonden.
De tramdienst op beide lijnen had door dit ongeluk groote vertraging. De gehavende wagens werden
door den dienst van de gemeentetram weggesleept.
Zoowel de politie als de dienst van de tram stelt een nader onderzoek naar de oorzaak van het
ongeluk in.”
De Tribune voegde hier in zijn berichtgeving de volgende dag nog aan toe:
“De ware oorzaak van dit ongeluk, 't ontzettende jaagsysteem, zal natuurlijk wel niet genoemd
worden. Iedereen weet, dat bij het tegenwoordige jakkersysteem ongelukken niet kunnen uitblijven.
Het personeel wordt zenuwziek, het leven van personeel en publiek wordt in de waagschaal gesteld;
door het rij-tempo, waarop dit materiaal niet gebouwd is, komen hoe langer hoe meer defecten voor,
en het ongeluk, dat nu nog betrekkelijk goed afgelopen is, zal voor een deel ook wel hieraan te wijten
zijn. Intussen loopt het personeel ln de G.A.R. of is op straat gesmeten.
Dit zijn de gevolgen van de beroemde bezuinigingspolitiek, die hier door de directie der gemeentetram
wordt bedreven.
Uit De Tijd:
”DE TRAMBOTSING.
In verband met de Zondag plaats gehad hebbende trambotsing, die we reeds in ons blad van gisteren
hebben gemeld, bericht men nader: Het onderzoek naar de oorzaak van de trambotsing vanwege de
directie en de politie ingesteld, heeft Zondag een groot gedeelte van den dag in beslag genomen. Van
de directie van de gemeentetram werd vernomen, dat een storing aan de electrische reminstallatie
van den motorwagen van den tramtrein van lijn 14, die op den stilstaanden tramtrein van lijn 9
ingereden is, niet uitgesloten is, doch met eenige zekerheid was hieromtrent gisteren nog niets mede

te deelen. Een der passagiers van den aangereden tramtrein, die met zijn echtgenoote op het
achterbalcon van den bijwagen daarvan stond en lijn 14 zag aankomen, en ook andere getuigen,
hebben waargenomen dat de bestuurder inderdaad, gelijk deze verklaart, trachtte zijn in volle vaart
naderenden tramtrein tot stilstand te brengen, den handle van zijn schakelbord eenige malen
omgooide en ook de handrem krachtig aantrok, maar zonder het gewenschte resultaat. De passagier
van den aangereden bijwagen van lijn 9, van wien hierboven sprake is, de heer V. G., heeft het
ongeluk geheel zien aankomen. Hij riep zijn echtgenoote nog toe: „Er gebeurt iets". Voor dat zij van
het achterbalcon hadden kunnen springen was de botsing reeds gebeurd. Zij hadden zich
vastgegrepen aan de stangen, maar zijn er, hoewel zij misschien van alle passagiers het [meest]
gevaar hebben geloopen, goed afgekomen. Mevr. V. G. had slechts een buil aan het hoofd en een
bezeerden arm, de heer V. G. was geheel ongedeerd.
Over het algemeen is trouwens het ongeluk, hoe ernstig het zich ook liet aanzien, wondergoed
afgeloopen; alle gekwetsten, die naar het ziekenhuis zijn gebracht, hebben dit in den loop van den
avond weer verlaten.”
Eveneens uit De Tijd:
De oorzaak der trambotsing
MEENING DIRECTIE
Remmen bleken in orde, maar de bestuurder van lijn 14 kon zijn wagen niet tot stilstand
brengen
Op lijn 9 ingereden
Omtrent de ernstige trambotsing die Zondagmiddag in de Plantage Middenlaan te Amsterdam zooveel
consternatie veroorzaakte, kunnen wij nog het volgende mededeelen in aansluiting aan het elders in
dit blad reeds geplaatste verslag. De oorzaak van het ongeval is tot heden nog niet definitief te
zeggen. De trambestuurder van lijn 14 die van achter op de stilstaande wagens van lijn 9, een
motorwagen met open bijwagen, reed, houdt vol krachtig te hebben geremd en ook anderen hebben
hem zien remmen. Mevr. C. M. van Geemen—Gort die met haar man op het achterbalcon van den
open bijwagen van lijn 9 stond zag het ongeluk aankomen, zag hoe de bestuurder van lijn 14 uit alle
macht aan de handles trok. Intusschen zijn na het ongeval de remmen nagezien en volgens opgave
van het trambedrijf waren deze in orde. Wij hebben ons om inlichtingen hierover tot de directie van
het trambedrijf gewend.
Zienswijze der directie
Met een verzoek om eenige nadere toelichting over de vermoedelijke oorzaak van het hevig ongeval
wendden wij ons tot de directie van de Gemeente-tram die echter een definitieve verklaring van de
hand wees vóór het onderzoek van haar ingenieurs, tezamen met de politie, is afgeloopen.
Wel kon zij vaststellen, dat de electrische rem onmiddellijk na het gebeurde volkomen intact bleek.
Men zal dus moeten uitmaken of hier een ondeskundige wijze van behandeling, dan wel een
weigering van het apparaat door toevallige omstandigheden in het spel was.
Dit laatste houdt de bestuurder — een man op wiens dienstbetrachting het bedrijf geenerlei
aanmerking heeft, vol.
Op onze vraag of een en ander geen gevolg kon zijn van de onlangs doorgevoerde verhooging der
rijsnelheid, verzekerde men ons, dat dit zeer onwaarschijnlijk wordt geacht.
De instructies, die de trambestuurders ontvingen werden niet maar op goed geluk af opgesteld.
Veiligheid stond bij de uitwerking daarvan voorop.
Een vijfduizendtal nauwkeurige metingen lagen aan de nieuwe regeling der rijsnelheid ten grondslag.
Daarin werd met alles rekening gehouden. Met de haltes en den rusttijd van het personeel. Met de
drukte op sommige dagen van de week. Op sommige punten van de stad, op sommige uren van den
dag. Dat alles werd in de regeling verwerkt. Zij is op de laatste dagen van de week anders dan op de
eerste — op enkele uren anders dan op andere enz. Neen, de waarschijnlijkheid, dat hier de oorzaak
van dit ongeval zou liggen kan niet bijzonder groot worden genoemd. Het blijft dus: afwachten tot de
resultaten van het officieele onderzoek vaststaan en voor publicatie rijp worden geacht.
Ooggetuigen vertellen
Uit het verhaal der ooggetuigen reconstrueeren we het gebeurde als volgt:
De motorwagen met open aanhangwagen van lijn 9 stond stil ongeveer terhoogte van de Badlaan in
de richting der Muiderpoort.
Achter dezen wagen kwam op dezelfde lijn een wagen van lijn 14 aanrijden.
De bestuurder beweert reeds bij een halte te voren de wagens van lijn 9 gezien te hebben en
rekening ermee te hebben gehouden.

Toen hij zijn wagen weer op gang bracht reed hij kalm verder, voerde de snelheid langzaam op doch
bemerkte volgens zijn zeggen tot zijn schrik dat de remmen niet goed werkten toen hij deze wilde
gebruiken om vaart te verminderen en stil te staan. Hij hanteerde de handles, maar de wagen schoot
met een vaart op het achterbalcon van de open bijwagen van lijn 9, waar een paniek uitbrak onder de
zich daar bevindende passagiers, die gedeeltelijk het ongeval mede hadden zien aankomen.
“De wagen was niet meer te houden,” verzekert de bestuurder, de 44-jarige Verheijen.
“Wij zagen het ongeluk aankomen,” vertelde mevr. C.M. van Geemen-Gort, die met haar echtgenoot
op het achetbalcon stond. Zij is er met een buil nog goed afgekomen.
Er was ’n groote schrik en ontsteltenis. Gelukkig waren er enkele passagierd die hun zenuwen meester
bleven en onmiddellijk de eerste maatregelen namen om met toesnellende burgers de gewonden te
helpen, politie en geneeskundigen dienst te waarschuwen enz.
Verschillende gewonden werden in het café hoek Badlaan geholpen en daarna – een zestal – naar het
O.L. Vrouwe gasthuis vervoerd. Gelukkig bleek geen der verwondingen ernstig. Allen konden later
naar huis vertrekken.
De materieele schade is evenwel groot. De wagens bleken zwaar gehavend, de bijwagen van lijn 9
was zwaar beschadigd: voor- en achterbalcon waren ingedrukt. Ook het achterbalkon van den
motorwagen van lijn 9 had veel schade opgeloopen.
Het geburde verwekte natuurlijk een groote opwinding in heel de buurt. De wagens zijn naar de
remise gebracht, waar ze zijn onderzocht en remproeven wrden genomen.
Het onderzoek naar de oorzaak of de oorzaken duurt nog voort.”
In de P.C. Hooftstraat bij de Hobbemastraat brak gisteravond om + 8 uur het sleepstuk van de beugel
van een motorwagen van lijn 3. Dit leidde tot een vertraging van een kwartier.
In de Bilderdijkstraat liep een 37-jarige man, die door een tram werd aangereden, inwendige
verwondingen op.
26 juni 1935
Op het Damrak is een 40-jarige voetganger door een tram aangereden en met een hersenschudding
naar het Binnengasthuis overgebracht.
In de De Clercqstraat is een fietser, die voor een tram uitreed, gevallen en door die tram aangereden.
Aan het hoofd gewond werd hij naar het Tesselschadeziekenhuis vervoerd.
28 juni 1935
Foto uit het Alg.Hbld:

Uit De Banier:
“DE TRAMBOTSING OP DE PLANTAGE MIDDENLAAN. Het onderzoek.
Het uitvoerig onderzoek naar de oorzaak van de ernstige trambotsing, welke Zondagavond plaats
greep op de Plantage Middenlaan, heeft uitgewezen, dat de remmen van lijn 14 uitstekend
functionneerden. Er zijn onmiddellijk na het gebeurde proeven genomen, aldus meldt Het Volk, die
alle aantoonden, dat motor en remmen in orde waren. Maandag en Dinsdag zijn deze proeven nog
voortgezet. De wagenbestuurder, die achter den motor stond toen het onheil plaats vond, heeft op
hetzelfde baanvak en met denzelfden motorwagen gereden. Ook toen bleek alles in orde.
Zondagavond reed lijn 14 van den Dam af achter lijn 9 aan. Lijn 9 had meer passagiers, maar reed
telkens weer weg, als lijn 14 bij een halte arriveerde. De deskundigen, die de oorzaken van het
ongeval nagingen, veronderstellen nu, dat de bestuurder een misrekening heeft gemaakt, toen hij
dacht, dat lijn 9 ook bij de Badlaan wel zou wegrijden, op het oogenblik, dat lijn 14 arriveerde. Lijn 14
moet te hard gereden hebben en te laat geremd. Men neemt aan, dat dit de oorzaak is van het
ongeluk. De betrokken wagenbestuurder, die reeds lang als zoodanig dienst doet, staat gunstig
aangeschreven
29 juni 1935
Vrijdagmiddag om kwart over vijven kruiste een vrachtauto de Raadhuisstraat bij de Heerengracht in
de richting van de Hartenstraat.
Voor de auto uit reed een fietser, die juist bij het passeren van de weg kwam te vallen. Teneinde een
aanrijding te voorkomen, week de chauffeur plotseling naar links uit.
Door deze manoeuvre bleef de fietser gespaard, doch thans was de auto het slachtoffer want een
motorwagen van de Sloterdijktram, rijdende in de richting Westermarkt greep de auto, met het
gevolg, dat hij omsloeg. De chauffeur kwam heelhuids uit de cabine gekropen en ook de materiële
schade van de botsing had niet veel te betekenen.
Het tramverkeer had ongeveer twintig minuten vertraging, daar de omgevallen auto ongeveer op de
rails lag.
Een kraanwagen heeft het vehikel later weer overeind gebracht, waarop het op eigen kracht kon
wegrijden.
Ook De Tribune gaf zijn lezing over het tramongeval van zondagavond:
“HET TRAMONGELUK IN DE PLANTAGE
Wat te voorzien was ls gebeurd. Van het tramongeluk in de Plantage Middenlaan heeft de
wagenbestuurder de schuld gekregen. Er zou een zeer nauwgezet onderzoek zijn ingesteld waarbij
dan gebleken zou zijn dat de remmen volkomen in orde waren.
De oorzaak zou nu zijn dat de wagenbestuurder te hard gereden heeft. Dat kan best waar zijn. Maar
aan wien de schuld? Is het niet de krankzinnige bezuinigingswoede die de rijsnelheid, tot het uiterste
heeft opgevoerd, waardoor het personeel zenuwziek wordt van inspanning? Zoals men ziet niet alleen
het personeel, maar ook het publiek wordt de dupe van deze methode.
En als er dan wat gebeurt dan is het natuurlijk het personeel dat de schuld krijgt, dan heeft de
wagenbestuurder niet opgelet of dergelijk fraais meer. De gemeentearbeiders zullen
gemeenschappelijk de scherpste strijd moeten voeren tegen deze bezuinigingsmethode, die het
grootste gevaar oplevert voor publiek en personeel!”
Gistermorgen is een 59-jarige fietser op de Middenweg tegen een motortram van de Gooische op
gereden. Met een hoofdwond en vermoedelijk een hersenschudding is hij in het O.L. Vrouwe Gasthuis
opgenomen.
De interpellatie van Schalker inzake
gemeenteraadsagenda van 3 juli a.s.
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De brandweer heeft een brandje in het tramhuisje in de 1e Van Swindenstraat moeten blussen.
30 juni 1935
Morgen hoopt de heer J. J. de Smit, inspecteur van vervoer van de gemeentetram, te herdenken, dat
hij veertig jaar geleden bij het bedrijf in dienst trad.
2 juli 1935

Uit De Tijd:
“Trambotsing te Amsterdam
Drie tramwagens ernstig beschadigd en ontspoord
Opnieuw heeft te Amsterdam een ernstige trambotsing plaats gehad, waarbij echter
gelukkig geen persoonlijke ongeJukken zijn voorgekomen.
Maandagmiddag omstreeks vijf uur kwam uit de richting Wiegbrug een tramtrein van lijn 13 aanrijden,
bestaande uit een groot model motor- en bijwagen, gaande in de richting van de Rozengracht. De
verkeersagent op de kruising Bilderdijkstraat—De Clercqstraat had het verkeer reeds voor de tram vrij
gegeven, toen hij plotseling zag, dat de bestuurder van een motorwagen van lijn 23, welke uit de
richting Kinkerstraat kwam, pogingen in het werk stelde om zijn wagen voor het kruispunt tot stilstand
te brengen. Dit gelukte hem met de electrische rem blijkbaar niet, waarop hij de handrem en
zandstrooler in werking stelde. Ook deze pogingen faalden. Met geblokkeeerde remmen botste de
wagen van lijn 23 tegen den wagen van lijn 13 op, die juist het kruispunt passeerde. De schok was
hevig. De motorwagen trof de wagens van lijn 13 juist tusschen de koppelstang. Het achterbalcon van
den motorwagen en het voorbalcon van den bijwagen van lün 13 werden grootendeels vernield. Alle
drie wagens ontspoorden. Onder de Inzittende passagiers ontstond een paniek, doch allen wisten de
wagens te verlaten en kwamen er goed af, alleen hevig geschrokken. De wagens stonden naast de
rails, dwars over de straat, zoodat het geheele verkeer van alle vier de sporen gestremd was. Ook de
diensten naar Haarlem en Zandvoort konden niet passeeren. De politie van het bureau Raampoort,
onder bevel van inspecteur Bonarius, rukte per auto uit en zorgde er voor, dat zoo spoedig mogelijk
het verkeer omgelegd werd. Honderden belangstellenden en talrijke auto's, die eveneens
moeilijkheden ondervonden, maakten de situatie nog ingewikkelder. De technische dienst van de tram
was intusschen met hulp- en montagewagens verschenen en met man en macht ging men aan het
werk om de voertuigen weer in de rails te krijgen. Dit gelukte na drie kwartier hard werken. De zwaar
beschadigde wagens werden naar de remise gesleept en een onderzoek naar de oorzaak wordt
ingesteld.
3 juli 1935
Uit De banier:
“IR. K. STOFFELS OVER HET JONGSTE TRAMONGELUK.
Naar aanleiding van de Maandagmiddag bij het kruispunt De Clercqstraat—Bilderdijkstraat plaats
gehad hebbende trambotsing — een wagen van lijn 23, die van rechts uit de Bilderdijkstraat kwam, is
daar op een tram met bijwagen van lijn 13, die juist het omgedraaide stopbord passeerde, gereden —
bij welk ongeluk, evenals Zondag voor een week geschied is bij de trambotsing in de Plantage
Middenlaan, de mogelijkheid werd geopperd, dat de electrische rem niet had gefunctioneerd, heeft de
verslaggever van het A.N.P. een onderhoud gehad met ir. K. Stoffels, oud-hoofdingenieur van de
gemeentetram. De heer Stoffels deelde mede, dat, ofschoon de verzorging van de wagens niet direct
tot zijn afdeeling had gehoord, hij van het functioneeren van het mechanisme van de tram voldoende
op de hoogte is om over de kwestie van het electrisch remmen een oordeel te kunnen uitspreken.
Weigeren van de electrische rem practisch Uitgesloten.
Mijn groote tegenwerping tegen verklaringen inzake het weigeren van de electrische rem is wel deze
— zoo zeide de heer Stoffels — dat er bij het electrisch remmen van een tramwagen geen enkel
nieuw onderdeel van het geheele mechanisme in werking komt, dat bij het rijden gedurende den
geheelen dag bewezen heeft, niet in orde te zijn. Ik vraag mij daarom af, hoe het te verklaren is, dat
een electrische rem die even van tevoren bij het stoppen voor een halte, perfect functioneerde, zulks
juist niet doet op het moment suprème. Met hetzelfde mechanisme, dat de wagen voortdrijft, de
motor, wordt ook electrisch geremd. Wel moge ik er op wijzen, dat, als de trambestuurder in een
hevigen schrik de wielen alleen met de handrem vastzet, de electrische rem niet meewerkt; deze doet
zulks alleen als de wielen draaien en dientengevolge ook het anker van de dynamo draait. Alleen
functioneert dan nog, mits de handrem wordt losgelaten, de tegenstroom, welke de bestuurder geven
kan door het omzetten van den sleutel in de schakelkast en het daarna hanteeren van de z.g. kruk.
De stroom gaat dan in tegengestelde richting door den motor. Tegenstroom wordt echter practisch
alleen gegeven in gevallen, waarbij het noodig is dat de wagen een oogenblik achteruit rijdt. Uit een
ervaring van dertig jaar, zoo verklaarde de heer Stoffels, kan ik met een gerust hart zeggen, dat zich
mechanische storingen bij de Amsterdamsche tram practisch nimmer voordoen. Het hoofdstedelijke
trambedrijf kan ook in het buitenland op een grooten naam bogen. Dat een trambestuurder in geval
van een trambotsing geneigd is, de schuld op de electrische mn te werpen, kan m.i. — zoo zeide de
zegsman verder — verklaard worden uit het feit, dat hij geen electrotechnicus is en in zoon electrisch

werkend mechanisme wellicht iets mysterieus ziet, dat gemakkelijk als de schuldige van het ongeval
naar voren kan worden geschoven. Het systeem electrisch remmen, dat m.i. feilloos werkt, heeft
bovendien nog het groote voordeel dat de wielen van den wagen niet worden vastgezet, zoodat van
slippen geen sprake kan zijn. Hoe sneller de wagen loopt, hoe sterker de electrische rem functioneert.
Alleen bij het gebruik van de handrem wordt ook „zand getrapt" om slippen te voorkomen.”

B. en W. antwoordden op betreffende vragen van het raadslid Kitsz als volgt:
Het is juist, dat het ziekencijfer van de werklieden bij de Tram veel hoger is dan voorheen. B. en W.
kunnen evenwel niet toegeven, dat dit mede een gevolg zou zijn van de intensivering van de arbeid
bij het bedrijf.
Deze intensivering, waaronder blijkbaar moet worden verstaan de verkorting van den rijtijd, is
geleidelijk ingevoerd in de periode van december 1933 tot juli 1934. Wanneer men daarom als
uitgangspunt aanneemt de cijfers van Maart 1934, blijkt sedertdien een voortdurende stijging van het
aantal zieken te hebben plaats gehad. In juni 1935 was het ziekencijfer voor de werklieden der tram
74,3 pct. hoger dan in maart 1934. Bij de Stadsreiniging echter, waar geen bijzondere maatregelen
tot intensivering van de arbeid werden getroffen, steeg in die tijd het ziekencijfer met 78,4 pct.
Wanneer men bij de tram zelf de verschillende categorieën beschouwt, blijkt de stijging te bedragen
bij de busbestuurders 93 pct., bij de conducteurs 68 pct., bij de technlsche dienst in zijn geheel, waar
van bedoelde arbeidsintensivering geen sprake is, 65 pct., doch bij het onderdeel, van de technischen
dienst, het lijnwerk, 120 pct. Deze cijfers rechtvaardigen de conclusie van B. en W. volkomen. In
overleg met de Geneeskundige en Gezondheidsdienst is bepaald, dat het personeel van de tram, dat
door de controlerende artsen is aangewezen voor gedeeltelijke dienst of voor de boodschappendienst,
geheel of gedeeltelijk in de poetsdienst zal worden geplaatst en dat alleen zij, die ook voor de
poetsdienst ongeschikt geacht worden, uitsluitend met boodschappendienst worden belast. Geen
herstellende wordt in de poetsdienst geplaatst buiten het advies van de controlerende geneesheer
om. Onder poetsdienst is ten deze alleen te verstaan de normale dagdienst.
4 juli 1935
Om ongeveer kwart voor twaalf is een motorwagen van lijn 2 in de bocht naar de Willemparkweg uit
de rails gelopen, waardoor het tramverkeer grote vertraging onder vond. De Tribune gaf ook hier de
bezuinigingswoede bij de tram de schuld, en wilde een diepgaand onderzoek, ook al omdat “ook bij
de Roterdamse tram, door het gebruik van de electrische rem, voortdurend ongelukken gebeuren.”
5 juli 1935
Uit de vergadering van de gemeenteraad:
“Rijsnelheid van de tram.
Hierna hield de heer Schalker (c.p.h.) een interpellatie over de rijsnelheid van de tram. Wethouder
Rustige (chr.hist.) zette in zijn antwoord uiteen, dat zelfs het alleroudste materiaal van de tram
bestand is tegen de verhoogde rijsnelheid. Er is dan ook geen sprake van dat de veiligheid van het
publiek door de verhoogde rijsnelheid in gevaar wordt gebracht. Natuurlijk zit men niet In de tram om
uit te rusten. Onjuist is voorts, dat uit de verbetering van sommige lijnen zou blijken, dat de zaak niet
in orde is. Die verbeteringen zljn gelijk aan dezulke die altijd gebeuren. De hoogste rijsnelheid is 17
km.
Twee moties.

De heer Schalker verklaarde zich met dit antwoord niet tevreden, en hij stelde twee moties voor. In
de eene wordt geconstateerd, dat het trampersoneel, ondanks de verhoogde rijsnelheid, ten volle zijn
plicht doet, en spreekt de raad zijn afkeuring uit over den directeur, die in het openbaar het personeel
verantwoordelijk heeft gesteld, in de andere wordt vastgesteld, dat door de verhoogde rijsnelheid te
hooge eischen aan materieel en personeel worden gesteld, en wordt aan B. en W. opgedragen
maatregelen te nemen, ten einde te komen tot vernieuwing van het materieel en tot uitbreiding van
het personeel. Dr de Hartogh (Neutr.) verklaarde zich niet bevredigd door het antwoord van den
wethouder. Hij verklaarde verschillende patiënten te hebben, leden van het trampersoneel, dle door
de verhoogde rijsnelheid uit hun evenwicht zijn geraakt. Ook de heer Steinmetz (r.k.) zeide. dat hij
niet voldaan Is. Men moet nu niet zeggen, dat het personeel de oorzaak is, dat de tram zoo schudt.
De heer Ketelaar (v.d.) merkte op. dat het hevige schudden van de tram waarneembaar is niet op
enkele lijnen, maar over de geheele stad. De heer Dingemans (r.k.) bleek al evenmin tevreden te zijn
met het antwoord van den wethouder, en de heer van Meurs (s.d.a.p.) wees. evenals de interpellant.
op de twee onverklaarbare tramongevallen in korten tijd. Daarna wordt de vergadering geschorst.”
“De interpellatie over de tram.
De interpellatie over de tram werd gisteravond voortgezet. De heer Van Meurs (S.D.) voegt zich bij de
klagers, nadat hij gevraagd heeft om inlichtingen over de werking of beter niet werking van de
electrische tram bij de ongelukken van de laatste weken. De bevolking wenscht inderdaad, zoo
vervolgt spr.. snel vervoerd te worden, maar het materiaal deugt daar niet voor: noch de wagens
noch de rails, noch het wegdek verkeeren in een toestand om snel te rijden. Ook brengt spr. het
personeel in bespreking. Van dit personeel wordt thans het uiterste gevergd. Er is weinig rust,
bovendien minder loon, dat alles is niet bevorderlijk voor een goeden dienst. Er is een reeks
omstandigheden, die onder de oogen gezien behooren te worden. De wethouder der Bedrijven, de
heer Rustige, zegt dat tramdirecteur groote waardeering heeft voor het personeel, hetgeen niet
wegneemt, dat er wel eens moeilijkheden zijn, vooral omdat de directeur, wat de financiën betreft,
niet kan doen. wat hij wel gaarne zou willen. Spr. erkent, dat het voor het oudere personeel moeilijk
is, zich aan de nieuwe toestanden aan te passen. Over het algemeen, zegt spr., is het publiek
tevreden met den snelleren dienst. Er zijn echter moeilijkheden met het materiaal. Dit is een
financieele kwestie, maar ais het moet zal er zeker nieuw materiaal komen. Wat de ongelukken van de
laatste weken betreft zegt spr., dat de remmen van de wagens in orde bleken te zijn. Spr. wenscht
deze zaak eerst te bespreken in de Commissie van Bijstand. Bij de replieken verzoekt de heer Van
Meurs een nota over de punten, die vandaag in het debat zijn geweest. De wethouder zegt een
dergelijke nota toe. Twee moties zijn door de communisten ingediend. De eerste doet een uitspraak
over de houding van den tramconducteur tegenover het publiek: de tweede zegt. dat de verhoogde
rijsnelheid te zware eischen stelt aan personeel en materieel. Beide moties worden verworpen met 31
tegen 9 stemmen. Nadat nog eenige adressen zijn afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.
6 juli 1935
Maandagavond is op de Haarlemmerweg bij de tweede molen een ernstig auto-ongeluk gebeurd. Een
personenauto, die daar langs de weg stond geparkeerd, werd aangereden door een andere auto, die
uit de richting van Amsterdam kwam. Door de schok van de botsing kwam de eerste auto dwars op
de tramrails terecht, waar juist een tram van de E.S.M. naderde, die op de auto inreed. Niemand
raakte gewond, maar de auto werd geheel vernield.
In een artikeltje in De Tijd wordt geschreven, dat iedere trambestuurder wel eens heeft meegemaakt,
dat de elektrische rem na een hele dag goed te hebben gewerkt plotseling weigert, om dan verder
weer uitstekend zijn plicht te doen. Alleen zijn de gevolgen niet altijd even ernstig, doch als het een
enkelen keer gebeurt vergeet men dat zijn leven lang niet meer.
Vrijdagmiddag onder vond het tramverkeer in de Vijzelstraat enige tijd stagnatie door een
verkeersongeval, waarbij een fietser ter hoogte van de Noorderstraat door een auto was aangereden.
9 juli 1935
Een ingezonden brief in Het Vaderland:
“HET WEIGEREN VAN DE REM VAN TRAMWAGENS IN VERBAND MET HET JONGSTE
ONGEVAL TE AMSTERDAM.
Aangezien verkeerde conclusies zouden getrokken kunnen worden uit het in eenige dagbladen door ir.
K. Stoffels gepubliceerde stukje over het weigeren van de electrische rem van tramwagens en

hieraan, zoowel voor de betreffende wagenbestuurders als voor assuradeuren, consequenties zijn
verbonden, zou ik het volgende trillen opmerken.
Als assurantie-expert ben ik eenige malen in de gelegenheid geweest, om van botsingen, zooals die te
Amsterdam en elders hebben plaats gevonden, uitgebreide gegevens te verzamelen, om daaruit de
oorzaak te kunnen opsporen, Ik kom hierdoor dan tot geheel andere conclusies dan ir. Stoffels.
Het electrisch remmen van tramwagens. zooals dit te Amsterdam en in vele andere steden geschiedt,
heeft, hoewel dit theoretisch feilloos zou moeten werken, tol vele onaangename verrassingen
aanleiding gegeven. Zoo kan men dagelijks constateeren, dat zonder dat de handrem door den
betreffenden bestuurder wordt aangezet, door in gebruikstelling van de electrische rem de wielen aan
het slippen gaan, waardoor het remeffect belangrijk afneem!, met als gevolg een vergrooting van de
botsingskansen. Het gebruik van de zandstrooiers Kan soms redding geven. De onmogelijkheid van
slippen, zooals ir. Stoffels bedoelt, bestaat theoretisch daarin, dat zoodra de wielen gaan glijden, de
opgewekte energie wegvalt, met gevolg, dat oogenblikkelijk dit onaangename verschijnsel zou
moeten ophouden. Door electrische of magnetische verschijnselen, o.a. door de zelfinductie geschiedt
dit echter niet en is te constateeren. dat zelfs langdurig glijden met volkomen stilstaande wielen
mogelijk is. De vaak geopperde tap- en tandwielwrijvingen kunnen wel van invloed zijn, doch in
hoofdzaak betreft het hier een electrisch verschijnsel, dat eenvoudig is waar te nemen. Indien nl. bij
het remmen de wagen gaat glijden, wordt dit, zoodra de bestuurder de kruk op de schakelkast
wederom in den nulstand brengt, opgeheven, terwijl, indien mechanische verschijnselen de overhand
zouden voeren, hel volharden van het glijden in den nulstand mogelijk zou zijn, doch dit beslist niet
gebeurt.
Ook hel volledig weigeren van de electrische rem heb ik nog al eens persoonlijk geconstateerd. Dit
laat zich verklaren door de mogelijkheid van het ontstaan van brandpareis in de controllers, defecten
aan de kleine wals en aan minder gewenschte laschverbindingen etc.
Hoewel mij betreffende de laatste botsing te Amsterdam de details niet bekend zijn, kom ik, in
tegenstelling met ir. Stoffels, tot de conclusie, dat men mogelijke remweigeringen bij het huidige
systeem van electrisch remmen, zooals te Amsterdam geschiedt, niet als een wereldwonder mag
beschouwen. Over dit onderwerp bestaat ook theoretisch veel verschil van meening en uitgebreide
studies en publicaties hebben geen bevredigende oplossing voor het verklaren van het glijden of
remweigeren kunnen geven. Zoolang dit theoretisch niet is verklaard, zal men voornoemd systeem
niet gemakkelijk kunnen wiizigen, om verrassingen, zooals bij de laatste botsing te Amsterdam
voorgekomen, te vermijden.
Ir A. W. Schipper.”
10 juli 1935
Zaterdag- en zondagmiddag verschenen op verschillende plaatsen, zoals de Indische Buurt weer rode
vlaggen en doeken met politieke leuzen aan de trambovenleiding. Die werden door de brandweer
verwijderd, tenzij ze aan de stroomdraad waren bevestigd; dan moest er een montagewagen van de
tram voor komen.
16 juli 1935
Uit De Tijd:
“Weer een trambotsing Vier licht gewonden bij een ongeval op het Damrak
Maandagnacht omstreeks een uur heeft zich op het Damrak opnieuw een trambotsing voorgedaan,
waarbij vier personen licht werden gewond. Een motorwagen van lijn 25, waarachter een bijwagen,
stopte bij de halte Oude Brugsteeg op het Damrak, toen een motorwagen van lijn 9, eveneens uit de
richting van het station komende, snel naderde. Door tot nog toe onopgehelderde oorzaak reed de
motorwagen van lijn 9 op de stilstaande tram. Met een hevigen schok sloegen de balkons van de
beide trams tegen elkaar en werden zwaar beschadigd; de inzittende passagiers werden door elkaar
geworpen. Twee van hen liepen lichte kwetsuren aan het hoofd op. De bestuurder van den
motorwagen verwondde zich aan zün hand, terwijl de conducteur van den aangereden bijwagen
eveneens lichtgewond werd. Een der gewonde passagiers werd per auto van den G.G.D. naar het
Binnengasthuis vervoerd, waar hem eerste hulp werd verleend; de andere konden ter plaatse worden
verbonden. De tramwagens konden, nadat zij op eigen kracht vaneen getrokken waren, naar de
remise terugkeeren.”
Zondag is op de Rozengracht een met manden kersen beladen vrachtauto op een motorwagen van
lijn 17 gebotst. Het voorbalkon van de tramwagen werd ingedrukt en zodanig ontzet, dat de wagen

naar de remise gesleept moest worden. De straatjeugd had een buitenkansje, want de straat lag vol
met kersen, die echter door het verkeer binnen de kortste keren tot pap werden gereden, zodat de
Stadsreiniging uiteindelijk de rijweg schoon moest spuiten.
H.C.E. v.d. Berg vierde zaterdag, dat hij vijftig jaar geleden bij de A.O.M. in dienst was getreden. Hij is
nu chef afrekening in de remise Havenstraat. Hij werd toegesproken door weth. Rustige, die hem de
zilveren eremedaille van de stad Amsterdam overhandigde.
17 juli 1935
B. en w. overwegen maatregelen tegen de Alg.Bond van Overheidspersoneel vanwege een voor de
directeur van de gemeentetram beledigend artikel, dat verscheen in het bondsorgaan “De Eenheid”,
en wegens in de werkplaatsen aangebrachte manifesten.
26 juli 1935
In de ontwerp gemeentebegroting voor 1936 is het verlies op het trambedrijf geraamd op f 635.000.
27 juli 1935
De Alg.Bond van Overheidspersoneel heeft zich, om sancties door het gemeentebestuur te
voorkomen, bereid verklaard de gewraakte passage in het bondsblad terug te nemen.
30 juli 1935
Bij een ernstig auto-ongeluk op de Haarlemmerweg bij de Uitweg slaat een autobus om en kwam op
zijn kant op de trambaan van de N.Z.H. terecht.
De Leeuwarder Crt. plaatste (de volgende dag) een foto:

Van een uit 3 wagens bestaande tramtrein van de N.Z.H. raakten op de Rozengracht de motoren
onklaar. Door een wagen van lijn 13 werd hij opgeduwd naar de Spuistraat. In deze bocht bleef de
Haarlemse tram echter steken, waardoor ook lijn 13 niet verder kon. Weldra ontstond een grote file
van trams. Met behulp van dommekrachten heeft men de tram tenslotte een halve meter vooruit
kunnen werken. Het verkeer kon toen weer doorgang vinden. Daarna heeft een wagen van de
Sloterdijkdienst voor verder transport zorg gedragen. Het verkeer had ongeveer 20 minuten
vertraging.
In de Kinkerstraat is zondagmiddag een vierjarig jongetje bij het oversteken van de rijweg door een
motorwagen van lijn 17 aangereden. Het joch liep achter een motorwagen van lijn 7 om, toen uit de
tegenovergestelde richting een wagen van lijn 17 naderde. Hoewel de bestuurder krachtig remde, kon
hij een aanrijding niet voorkomen. De jongen kwam voor een baanschuiver terecht en werd enige
meters meegesleurd. Hij kwam er gelukkig nog wonderlijk goed af. Weliswaar had hij verschillende
verwondingen aan zijn gezicht en benen gekregen, doch deze waren niet van ernstige aard. Na door
de Geneeskundige Dienst te zijn behandeld, kon de jongen weer naar huis worden gebracht.
Op de Admiraal de Ruyterweg bij de Zeven Provinciënstraat heeft maandagmorgen een botsing plaats
gehad tussen een sneldienst van de Noord-Zuid-Holl. elektrische tram en een wagen van de
gemeentelijke stadsreiniging, waarbij veel materiële schade werd aangericht. De wagen van de
Reinigingsdienst kwam uit de Zeven Provinciënstraat en wilde de trambaan oversteken. Tegelijkertijd
naderde vanuit de richting Sloterdijk een tramtrein van de sneldienst. De voerman zag geen kans
meer om tijdig over de trambaan te komen, zodat de tram met een hevige slag op de wagen inreed.
De wagen werd tegen het langs de trambaan staande hek gedrukt, dat over een lengte van 12 meter
werd vernield. Ook de wagen werd geheel vernield. De tram was aan den voorkant zwaar beschadigd.
Het paard van den wagen van de gemeentelijke reiniging kreeg slechts lichte verwondingen. De
voerman wist er nog tijdig af te springen. Het verkeer ter plaatse had ongeveer een half uur
vertraging.
Door het breken van de koppeling van een tractor met oplegger op de Nieuwezijds Voorburgwal kreeg
het tramverkeer aldaar maandagmorgen ca 20 minuten vertraging.
2 augustus 1935
Gistermiddag hebben communisten in de Reguliersbreestraat te Amsterdam een grote kist met
klinkers op de trambaan neergezet De kist had een inhoud van ongeveer 1 m3, en het duurde enige
tijd voor deze versperring door de politie was opgeruimd. De kist was beschilderd met communistische
leuzen. Het tramverkeer in deze drukke straat ondervond ongeveer tien minuten vertraging.
’s Middags om vijf uur was in de Jodenbreestraat een soortgelijk obstakel geplaatst, dat ook daar het
tramverkeer enige tijd enige tijd ophield.
Volgens De Telegraaf waren “onruststokers” van plan ook elders in de stad op deze wijze het
tramverkeer te belemmeren
Gisteravond omstreeks half zes is op de Weteringshans bij de Reguliersgracht een 29-jarige
wielrijdster door een tram aangereden. Met hoofdwonden moest ze naar het Tesselschadeziekenhuis
gebracht worden.
6 augustus 1935
De brandweer heeft in de Kinkerstraat ter hoogte van nr. 66 een brandje in een tramwagen moeten
blussen.
7 augustus 1935
Op het Damrak bij het Victoriahotel is een man door een tram aangereden; hij brak daardoor een
been en werd naar het Binnengasthuis gebracht.
Een vrouw, die vanuit de Haarlemse tram wuifde naar haar man, die langs de Haarlemmerweg fietste,
sloeg met haar arm tegen een bovenleiding paal, waardoor ze die arm op twee plaatsen brak. Nadat
de tram in de Spuistraat was aangekomen, werd ze naar het Binnengasthuis gebracht.
14 augustus 1935

Dinsdagavond tegen zes uur had op de hoek van de Van Woustraat en de 2e Jan v. d. Heydenstraat
een botsing plaats tussen een vrachtauto en een motorwagen van lijn vijf. Het voorbalkon van de
tram werd zeer ernstig beschadigd en de wagenbestuurder liep door glasscherven lichte
verwondingen op aan zijn gezicht. Ook de vrachtauto werd beschadigd. Het tramverkeer ondervond
slechts een geringe stagnatie. De botsing ontstond, doordat de vrachtauto onverwacht moest stoppen
voor twee bejaarden, die plotseling de rijweg overstaken.
16 augustus 1935
Uit De Tribune:
“VAN DE TRAM GESLINGERD.
Het jaagsysteem eist ongelukken.
Het jakkersysteem bij de tram gaat hoe langer hoe meer ongelukken eisen. Zijn er reeds verschillende
botsingen 't gevolg van geweest, Maandag gebeurde er op het Spui een ongeluk van andere aard.
Een passagier die op het voorbalcon stond werd door een hevige schok van het balcon geslingerd én
kwam op straat terecht. Hij bleek aan armen en knieën gekwetst te zijn en werd naar het
Binnengasthuis gebracht waar hij werd verbonden.
Natuurlijk zal de directeur van de gemeentetram wel verklaren dat het helemaal niet nodig is dat de
tram zo slingert, dat dit aan het wilde rijden van den wagenbestuurder ligt. Wie echter weet met
welke snelheid de wagenbestuurders verplicht zijn te rijden willen zij niet te laat komen, die weet ook
dat de wagenbestuurder niet anders kan. Als men het tempo dat op het ogenblik gereden wordt wil
handhaven, dan moet er materiaal komen dat op deze snelheden is ingesteld.
Zo niet, dan blijft de directie verantwoordelijk voor eik geval dat er tengevolge van deze methode
gebeurt.
18 augustus 1935
Gisteren, zaterdag rond kwart over een, is een ongeveer 60-jarige vrouw, die op het Limburg
Stirumplein zonder uitkijken overstak, door een tram van lijn 14 aangereden, hoewel de bestuurder uit
alle macht remde om een ongeluk te voorkomen. De vrouw raakte onder de tram en werd zo ernstig
gewond, dat ze op weg naar het ziekenhuis overleed.
In de Jan Evertsenstraat hebben onbekenden een rood geschilderde ton op de tramrails geplaatst,
doe met zand en stenen was gevuld, en niet verplaatst kon worden door een politieagent, die daar
surveilleerde in verband met het vandaag voor bepaalde stadsdelen afgekondigde colportageverbod.
Nu moest de stadsreiniging er aan te pas komen om de ton te verwijderen. De tram had enige
vertraging.
19 augustus 1935
Vanmorgen om kwart voor twaalf is in de Haarlemmerstraat bij het Singel een waterleidingbuis
gesprongen, waardoor het plaveisel scheurde en de straat onder water kwam te staan. Het
tramverkeer werd omgeleid en zal enige dagen niet door de Haarlemmerstraat kunnen rijden.
20 augustus 1935
Wederom zijn op enkele plaatsen obstakels op de tramrails geplaatst om aandacht te vragen voor
communistische acties, nu in de Ferdinand Bolstraat en op het Van Limburg Stirumplein.
Trambestuurders wisten echter steeds hun trams tijdig tot stilstand te brengen. De Tribune schrijft,
dat het niet de bedoeling is ongelukken te veroorzaken, en dat de ton in de Jan Evertsenstraat niet
eens op, maar naast de rails stond. De berichtgeving in andere kranten is een leugen en heeft alleen
maar ten doel de arbeiders in de rug aan te vallen.
23 augustus 1935
Gisteravond botsten op de Haarlemmerweg bij Numans blikfabriek twee auto’s op elkaar, waarvan er
een op de trambaan van lijn 18 terechtkwam. Gedurende een half uur werd er ter weerszijden van het
ongeval gependeld. Toen werd de auto door een montageauto van het trambedrijf verwijderd.
Naar het Tesselschadeziekenhuis is vervoerd een 48-jarige vrouw, die in de Van Woustraat op de
trambaan uitgleed en haar rechterbeen brak.
Het tramverkeer had vijftien minuten vertraging.

De G.G.D. vervoerde naar het O. L. Vrouwe Gasthuis een 12-jarigen jongen, die op de Middenweg
door een gemeente-autobus werd aangereden en daardoor ernstig werd verwond aan de onderzijde
van zijn rug.
24 augustus 1935
Uit De Tribune:
“PANIEK IN EEN AUTOBUS VAN DE GEMEENTE
Een as brak terwijl de remmen weigerden.
De gevolgen van het jakkersysteem bij de tram- en aütobusdiensten van de gemeente blijven niet uit.
Het materiaal dat op dergelijke snelheden niet berekend is, is aan een enorme slijting onderhevig,
terwijl een behoorlijke controle zoals vroeger op de wagens werd toegepast, ten enenmale ontbreekt.
Thans wordt er pas naar een bus of een wagen gekeken wanneer er iets gepasseerd is, dat wil
zeggen: nadat de veiligheid van passagiers en publiek in gevaar heeft verkeerd.
Tot nu toe zijn gelukkig van botsingen door weigering van de remmen of andere incidenten geen
persoonlijke ongelukken te betreuren geweest doch Donderdagavond heeft het eerste slachtoffer de
rij geopend. En, men mag gerust van bloot geluk spreken dat het niet nog veel erger is afgelopen.
Van een gemeentebus van lijn D, die op de Weesperzijde nabij de Omval reed (iedereen weet met
welke snelheid daar gereden moet worden) brak plotseling de as. Deze sloeg hierop door de bodem
van de bus, naar boven, gelukkig op een plaats waar geen passagiers zaten, anders was het erger
afgelopen. Tengevolge van dit gebeuren werkten de remmen van de bus ook niet meer zodat de
bestuurder niet in staat was het gevaarte spoedig tot staan te brengen. Gelukkig slaagde de man er in
de bus op de weg te houden. Wat er gebeurd zou zijn wanneer dit niet het geval zou zijn geweest laat
zich denken, daar aan de ene kant van de straatweg het water loopt, terwijl aan de andere kant zich
een diepte van ongeveer 3 ½ meter bevindt. In de bus brak onder de passagiers een paniek uit en
een meisje poogde een ruit in te slaan, waardoor zij ernstig aan de pols verwond werd zodat zij zich in
een der ziekenhuizen moest laten verbinden.
In naam van de veiligheid van passagiers en publiek moet de eis gesteld werden dat het uit moet zijn
met de bezuinigingswoede en 't jakkersysteem. Gemeentepersoneel loopt er meer dan genoeg in de
G.A.R. Die moeten terug in actieve dienst! Dan kunnen de maatregelen genomen worden die in 't
belang van de veiligheid van publiek en passagiers noodzakelijk zijn.”
27 augustus 1935
De trambrievenbussen zullen op Koninginnedag vanaf 18 uur worden gesloten, deelt de P.T.T. mee.
2 september 1935
Zaterdagavond is op de hoek van de Rijnstraat en de Amstellaan een man die op een rijdende tram
wilde springen, gevallen en tussen motor- en bijwagen terechtgekomen. De tram moest iets achteruit
gereden worden om hem eronder vandaan te halen. Het slachtoffer werd met een hoofdwond en een
hersenschudding in het O.L. Vrouwe Gasthuis opgenomen. Het tramverkeer kreeg enige vertraging.
3 september 1935
Een groep houders van bedrijven op het Leidscheplein heeft zich met een adres tot B. en W. gericht,
met het verzoek om een rechtstreekse tramverbinding van Zuid naar dat plein. Volgens die bedrijven
is het aan het ontbreken daarvan te wijten, dat het bezoek aan hun etablissementen afneemt.
4 september 1935
Vanmorgen om acht uur is op de Rozengracht een reportagewagen van de AVRO bij een
uitwijkmanoeuvre geslipt en tegen een motorwagen van lijn 14 gebotst, die met hoge snelheid uit de
richting Westermarkt kwam aangereden. De auto werd totaal vernield, en de 27-jarige chauffeur werd
ernstig gewond; hij werd met een schedelbasisfractuur door de G.G.D. afgevoerd naar het
Wilhelminagasthuis, waar hij twee dagen later overleed.
De motorwagen was eveneens gehavend, het voorbalkon was ingedrukt en verschillende ruiten waren
gesneuveld. De trambestuurder had door de rondvliegende scherven enkele lichte snijwonden
opgelopen. Het duurde geruime tijd voordat de auto weggesleept kon worden en de politie de straat
weer kon vrijgeven. In die tussentijd had zich een grote menigte belangstellenden verzameld.
In de 3e Oosterparkstraat is dinsdagavond een 9-jarige jongen onder een bijwagen van lijn 14
geraakt. De jongen bevond zich achter de wagen, die door trampersoneel was afgekoppeld en

achteruit werd geduwd, en reageerde niet op waarschuwingen. Het kind kreeg enkele ernstige
wonden aan beide benen, en is in het Burgerziekenhuis opgenomen.
5 september 1939
Het Alg. Handelsblad wijst in verband met het bericht van 3 september op het nadeel van het huidige
overstapsysteem, dat rechtstreeks verbindingen ontbreken waaraan toch wel behoefte bestaat. Vooral
als mensen voor hun plezier uitgaan, willen ze een rechtstreekse verbinding en niet moeten
overstappen. Het blad pleit voor het inwilligen van het door ondernemers op het Leidscheplein
ingediende verzoek.
6 september 1935
De passagiers van lijn 17 werden donderdagochtend aangenaam verrast. De kleine motorwagens op
deze lijn bleken te zijn vervangen door andere van een groot model, met grote balkons en
neerlaatbare ramen. Door het steeds drukker wordende verkeer op lijn 17 kon deze maatregel niet
uitblijven; het verblijf met veel mensen in de kleine motorwagens was ’s zomers allesbehalve
aangenaam door de verstikkende atmosfeer.
10 september 1935
Het tramverkeer op de Amstelveenscheweg richting Overtoom werd een kwartier vertraagd doordat
van een vrachtauto de achteras brak, en deze dwars over de tramrails kwam te staan.
11 september 1935
Het tramverkeer in de Ferdinand Bolstraat kreeg een kwartier vertraging doordat in een motorwagen
van lijn 24 kortsluiting ontstond.
12 september 1935
Het tramverkeer op het Alexanderplein kreeg zeven minuetn vertraging doordat een vrouw met haar
fiets tegen een motorwagen van lijn 10 op reed.
14 september 1935
Het tramverkeer op de Rozengracht had vrijdagavond enige vertraging door een brandje, dat in een
motorwagen van de N.Z.H. was ontstaan; de brandweer bluste het met een brandblusser.
15 september 1935
Op de Amstel bij de Bakkerstraat botste een vrachtauto op een tram van lijn 11, waardor het
tramverkeer een kwartier vertraging kreeg.
De gemeentetram vervoerde in het tweede kwartaal 22.090.000 personen tegen 23 237.000 in het
tweede kwartaal van 1934, per bus resp. 1.856.000 en 2.043.000.
16 september 1935
Op het Damrak is gisteravond een ongeveer 50-jarige voetganger, die vanuit de Oudebrugsteeg
overstak, door een tram van lijn 16 aangereden, die zojuist aan de halte daar gestopt had. De man
die een ogenblik voor de rails gestopt had, liep juist weer door, toen de tram optrok. Het slachtoffer
kwam onder de baanschuiver terecht, en werd, ondanks remmen door de trambestuurder, enige
meters meegesleurd. Hij raakte zeer zwaar gewond, en werd, reeds stervende, door de G.G.D. naar
het Binnengasthuis vervoerd. Bij aankomst daar bleek zijn identiteit niet te kunnen worden
vastgesteld.
17 september 1935
Zondagmiddag kwart over vier is een 45-jarige man bij het Leidscheboschje door een tram
aangereden. Met een gebroken been is hij in het Binnengasthuis opgenomen.
Gistermorgen is een bespannen wagen op het Muntplein tegen een tram van lijn 25 op gelopen,
omdat de voerman een teken van de verkeersagent verkeerd begreep. De wagen kwam een
brughelling af en was niet meer te houden. Van de bijwagen van de tram braken enkele ruiten,
waardoor het paard aan benen en buik werd gewond.

Door een zware zuidwesterstorm waaide ’s ochtends op de Nieuwezijds Voorburgwal bij het
Burgerweeshuis een iep om, die op de bovenleiding van de tram terechtkwam. Het verkeer op de
lijnen 1 en 2 werd omgeleid via Marnixstraat en Rozengracht. Ook op het Frederiksplein dreigde een
grote boom om te vallen op de bovenleiding, reden waarom de stroom werd afgesloten. De
brandweer zaagde de kroon uit de boom, doch die kwam toch op de bovenleiding te hangen. De
tramdraad was kennelijk van goede kwaliteit, want hij knapte niet.
Voor het door het slechte weer veel grotere aantal passagiers was het onaangenaam, dat de tram
door de storm op verschillende plaatsen met vertragingen en omleidingen te kampen had.
’s Middags, toen de ergste stormvlagen voorbij leken, dreigden er takken van bomen in de Van
Swindenstraat op de bovenleiding te vallen. De brandweer zaagde ze af.
De dienst P.W. heeft de K.N.A.C. bericht, dat de tramvluchtheuvels op de Overtoom binnenkort aan
de korte kanten wit en rood geschilderd zullen worden.
21 september 1935
De gemeentetram verleende vandaag haar medewerking aan de collecte ten behoeve van de jeugdige
werklozen. Bij de collectes voor het Crisiscomité pleegt de Zilvertram te rijden, nu was het de
Bloementram. Het dak van den wagen was met sparrengroen bedekt, het ondergedeelte was met
donkerrode bloemen versierd. Op het dak van het voor- en achterbalkon waren luidsprekers
aangebracht, waaruit walsen en jazz klonken en de boosaardigen die het Amsterdamsche trambedrijf
niet minnen vertelden, dat elke gewone tramrit tegenwoordig hotjazz betekent. In elk geval vertoonde
deze versierde tramwagen niet de snelheid van de gewone rijtuigen. Herhaaldelijk stopte hij en dan
zwermden de collectanten met hun bussen uit en wie wordt er niet mild onder de tonen van een
aangenaam muziekje op een stralende herfstmorgen! Inderdaad, de Amsterdammers betoonden zich
mild en de bussen werden elk uur zwaarder. Wat ook de bedoeling was.
Op het Leidscheplein is gisteren een 65-jarige man door een tram aangereden. Met een
hersenschudding, een gebroken rib en andere inwendige verwondingen werd hij in het Binnengasthuis
opgenomen.
22 september 1935
Gisteravond rond acht uur raakte op de Nieuwezijds Voorburgwal een motorwagen van lijn 1 defect.
Een volgende tram drukte het tramstel op naar het dode spoor rond het Paleis. De lijnen 1 en 2
hadden enige vertraging.
25 september 1935
Voor de derde keer deze maand woedde boven Amsterdam een hevige storm.
In de Marnixstraat tegenover het Sint Bernardusgesticht werd om half tien een boom ontworteld. Het
gevaarte viel op de bovenleiding, die geheel omlaag gedrukt werd, doch niet brak. Het duurde enige
tijd alvorens de stroom werd uitgeschakeld. De politie hield het publiek op een afstand om ongelukken
te voorkomen.
Brandwachten en werklieden van het trambedrijf zaagden en hakten de boom in stukken, zodat om
kwart over tien het baanvak vrij was.
Tijdens de storing waren de lijnen 10 en 7 over de Bilderdijkstraat en Overtoom geleid.
Ook op de Mauritskade moest de brandweer hulp verlenen voor een boom die omgewaaid was en die
op de bovenleiding van de tram terecht was gekomen. Deze boom werd op dezelfde wijze behandeld
als die in de Marnixstraat. Het tramverkeer ondervond eveneens belangrijke stagnatie.
Een vrouw, die bij het 2e Marnixplantsoen op een tramhalte stond, werd door een zware afgewaaide
tak getroffen, en overleed ter plaatse.
Op de Weteringschans bij het Frederiksplein moest de brandweer eveneens in actie komen, omdat
een zware tak op de bovenleiding was terechtgekomen, en het tramverkeer belemmerde.
26 september 1935
Uit het Algemeen Handelsblad:
“ERNSTIGE STAGNATIE IN HET TRAMVERKEER
Defecte motorwagen van lijn 25 oorzaak.

Gisteren, in den vooravond, heeft een defect aan een motortramwagen ernstige stagnatie in het
tramverkeer gebracht, een stagnatie, die haar hoogtepunt in het tramknooppunt van de binnenstad —
het Muntplein — had,
Te ruim half zes, het spitsuur bij uitnemendheid in het hoofdstedelijk tramverkeer, brak door tot nu
toe onopgehelderde oorzaak een achteras van een motorwagen van lijn 25; het defect was zóó
ernstig, dat de motorwagen „vast kwam te staan" en vóór- noch achteruit kon.
Het was wel een ongelukkig punt, waarop het ongeluk geschiedde, nl. op het zeer drukke gedeelte
tusschen Munt en Reguliersdwarsstraat, op het, van het Muntplein gerekend, rechterspoor, waarlangs
dus de trams rijden van het centrum af naar de buitenwijken.
De lijnen 4, 16, 24 en 25 werden omgelegd langs de z.g. R-route, die op sommige uren o.a. door 25
gereden wordt met enkele diensten. Genoemde trams gingen dus van het Muntplein via de
Reguliersbreestraat naar het Rembrandtplein en de Reguliersdwarsstraat, om daar weer in de
Vijzelstraat te komen. Intusschen werd onmiddellijk begonnen met het transport van den gestranden
motorwagen. Met luchtdrukvijzels gelukte het het gevaarte op een hiertoe bestemde lorrie te
plaatsen, een werkje, dat geruimen tijd in beslag nam. Eindelijk kon het vervoer naar de hoofdremise
aan de Kromme Mijdrechtstraat een aanvang nemen. Ook dit nam eenigen tijd in beslag vóór de
lorrie, die de gewone route van lijn 25 volgde, bij de kruising Ferdiaand Bolstraat—Ceintuurbaan was,
Toen het transport eindelijk zoover was gevorderd, kon lijn 25 via Ceintuurbaan en Van Woustraat,
het eindpunt Amstellaan hij de Berlagebrug bereiken,
De trams van de Amstellaan naar het Centraal Station, volgden de gewone route, behalve een korten
tijd, toen de lorrie op de hoek van de Scheldenstraat en Noorder-Amstellaan was gekomen. Daar
kruisen het opgaand en het afgaand spoor, welke zich ieder aan een kant van de laan bevinden,
elkaar. Voor de veiligheid werden toen enkele trams naar het Centraal Station, ook via de Van
Woustraat gedirigeerd. Te ongeveer acht uur was de defecte motorwagen in de hoofdremise aan de
Kromme Mijdrechtstraat aangekomen. Het is duidelijk, dat een ernstige stagnatie in een belangrijk
deel van het tramverkeer onvermijdelijk was, waneer wij bedenken, dat door het omleggen van de
Vijzelstraatlijnen via de R-route door de Reguliersbreestraat de wagens van de lijnen 4, 5, 9, 11, 14,
13, 24, 25 geleid moesten worden.
Honderden zijn gisteren later thuis gekomen dan de bedoeling was. Te acht uur was de stagnatie
vrijwel opgeheven.”
28 september 1935
Uit het Algemeen Handelsblad:
“GROOTE TRAMSTORING Bijwagen op een wissel uit spoor.
Een langdurige tramstagnatie ontstond gisternamiddag te half zes op het kruispunt Rozengracht—
Marnixstraat, doordat een bijwagen ontspoorde op een plek, waar de bestrating in het tramspoor
opgebroken en den grond uitgegraven was. Hierdoor moest het verkeer op een aantal lijnen (14, 13,
17, 10) onderbroken worden, terwijl ook de dienst der N.Z.H. tram hinder ondervond.
Om half zes ging een tramtrein van lijn 14, welke in de richting van de Raampoort reed van het spoor
van de Rozengracht over het boogspoor naar de Marnixstraat. Er zijn momenteel vernieuwingen van
de kruising en de boogsporen in uitvoering. De bocht, welke lijn 14 zou volgen, behoorde nog tot het
oude gedeelte, doch was gaaf en vertoonde geen afwijkingen. De eerste as van den bijwagen kwam
goed door de wissel, doch toen de wielen van de tweede er over zouden gaan, ontspoorde het rijtuig.
De voorste wielen kwamen op een houten plankier tusschen het boogspoor te rusten, de achterste
zakten in het open werk weg, zoodat het rijtuig naar de achterzijde overhelde.
Ware het deraillement op een gewoon spoor geschied, dan had het weinig tijd gekost den wagen
weer op het spoor te brengen. Doch door de wegzakking in het opgebroken spoor duurde het werk
zeer lang. Met behulp van vijzels en blokken werd met veel krachtsinspanning de wagen tot boven het
spoor gehaald en daarna werd met een contra-rail het rijtuig zoodanig zijwaarts gewrongen tot de
wielen precies boven de railgroeven hingen. Toen men de tram liet zakken kwamen de wielen precies
op de rails terecht Bij onderzoek bleek, dat de wissel in orde was; zeer vermoedelijk vertoont de
bijwagen een fout. Deze is dan ook op last van den hoofdingenieur ir. C. J. Neiszen, die de leiding bij
de werkzaamheden had, op het reservespoor voor de Westerstraat gebracht, van waar men hem des
nachts naar de werkplaats sleepte. De vertraging bedroeg één uur en tien minuten. Daar de
ontsporing op het spitsuur gebeurde, kwamen vele Amsterdammers te laat thuis.”
De banier meldde in zijn berichtgeving twee dagen later ook de omleidingsroutes:
“Precies op hetzelfde tijdstip als Woensdag n.l. om 5.45 uur, op het spitsuur bij uitnemendheid,
ontspoorde een bijwagen van lijn 14. Op de Rozengracht reden de, vooral op dit tijdstip, druk bezette

lijnen van 13, 14 en 17. Lijn 13, van het Centraal Station, werd verlegd langs de Haarlemmerstraat,
Haarlemmerdijk naar de Marnixstraat en lijn 14 en lijn 17 werden via Leidschestraat en
Leidscheboschje naar hun bestemming gedirigeerd. Voor den terugweg naar het Centraal Station was
het spoor spoedig vrij gemaakt. Korten tijd nog reden lijn 13 en lijn 17 terug de Marnixstraat af, lijn
14 volgde de route van lijn 10. Na ongeveer drie kwartier was de storing opgeheven. De bijwagen was
weer in de rails gevijzeld.”
29 september 1935
Naar verluidt zal lijn 8 vanaf het Daniël Willinkplein via de Zuider-Amstellaan zuidwaarts worden
verlengd naar een nader te bepalen punt bij of in de Uiterwaardenstraat.
Hoewel de gemeenteraad in z’n nieuwe samenstelling pas in september a.s zal aantreden, heeft weth.
Rustige reeds nu de nodige voorbereidingen getroffen voor de wijziging van de tarieven voor gas,
water en elektra en de tram.
In het ochtendblad van het Handelsblad van 15 juni j.l. is de hoofdinhoud van de voorgestelde
wijzigingen voor de tram reeds meegedeeld, daarom worden ze worden hier niet herhaald.
Directeur Hofman van de tram heeft daaromtrent een rapport uitgebracht waarmede ook vanmorgen
de Bedrijvencommissie zich heeft verenigd.
Van deze herziening wordt een vermeerdering van het aantal passagiers met enige miljoenen
verwacht.
30 september 1935
Tijdens een hevig onweer sloeg op de Amstelveenscheweg bij de Havenstraat de bliksem in een
motorwagen van lijn 6. De smeltzekering sloeg door, en de tram kon niet verder rijden. Een andere
tram duwde hem naar de remise.
1 oktober 1935
Uit het Algemeen Handelsblad:
AMSTERDAM
HET NIEUWE TRAMTARIEF
De voordracht van B. en W. thans verschenen. — Hoop het rijden te kunnen aanmoedigen.
— De beteekenis der suppletiekaarten. — Alles wordt soepeler.
GEEN CONTRAMERKEN MEER
Overzicht van de nieuw voorgestelde prijzen.
Thans is in het Gemeenteblad verschenen de voordracht tot wijziging (in hoofdzaak verlaging) van het
tramtarief, van welke wij reeds uitvoerig melding hebben gemaakt. Aan de toelichting ontleenen wij
nog:
Het feit, dat het tramtarief sedert 1930 verliezen oplevert en dat deze verliezen niet zijn opgeheven
door de ingrijpende reorganisatiemaatregelen en de salaris- en loonsverlagingen, die inmiddels zijn
ingevoerd, zou, oppervlakkig beschouwd, tot de conclusie kunnen voeren, dat er aanleiding is om het
tarief te verhoogen. Tariefsverhooging zou echter zonder twijfel leiden tot een vermindering van het
vervoer, die, in verband met de omstandigheid, dat de bestaande verkeersfrequentie bezwaarlijk kan
worden verminderd en dat de kapitaalslasten zwaarder zouden gaan drukken, geen verbetering van
de bedrijfsresultaten zou geven. Op deze gronden mag een tariefsverhooging niet worden
aanbevolen. Aan den algemeenen drang naar tariefsverlaging zal, voor zooveel het trambedrijf
betreft, slechts in beperkte mate gevolg kunnen worden gegeven. Een algemeene tariefsverlaging van
eenigen omvang, waarvan de mogelijkheid in het rapport nader onder het oog wordt gezien, zou de
opbrengst per rit doen dalen. Zoodanige daling zou alleen kunnen worden aanvaard, indien door
betere wagenbezetting de exploitatiekosten niet hooger zouden worden. Verwacht moet echter
worden, dat een toeneming van het varvoer, die uit een algemeene tariefsverlaging van eenigen
omvang voortvloeit, tot evenredige toeneming van het spitsvervoer en, als gevolg daarvan, van de
kosten van het vervoer zou leiden en derhalve het nadeelige saldo van het bedrijf met het geheele
bedrag der tariefsverlaging of een belangrijk gedeelte daarvan zou worden vergroot.
Op deze gronden zijn B. en W. van meening, dat in den grondslag van het tarief, dat is in den prijs
per rit en per overstapkaartje, geen wijziging kan worden gebracht, doch dat maatregelen moeten
worden genomen, die er toe kunnen leiden, dat het getal regelmatige gebruikers van de tram
toeneemt en dat het maken van meer ritten door de vaste gebruikers wordt aangemoedigd. Wanneer
de houders van tweelijnskaarten, trajectkaarten, lijnkaarten en scholierkaarten ritten maken op lijnen

of uren, waarop hun kaarten niet geldig zijn, moeten zij den vollen ritprijs betalen. De gemiddelde
ritprijs wordt dus niet verlaagd, wanneer meer ritten gemaakt worden. Dit is in strijd met het beginsel,
waarop de abonnementen zijn gebaseerd, namelijk, dat grooter gebruik tot een lageren prijs per rit
voert. Hieraan kan worden tegemoet gekomen, door alle houders van abonnements- en
scholierkaarten in de gelegenheid te stellen tegen sterk gereduceerden prijs andere ritten te maken
dan waarvoor hun kaart geldig is.
Voor deze ritten kunnen op vertoon van het abonnement suppletiekaarten worden beschikbaar
gesteld tegen den prijs van 5 cent per rit. gebruik van deze suppletiekaarten zal, door het bijzonder
voordeel, dat zij den abonnementshouders bieden, stimuleerend op het vervoer werken. Ter
vereenvoudiging van de bediening en ter voorkoming van verwarring met de bestaande
vijfrittenkaarten komt het B. en W. gewenscht voor, de suppletie-kaarten te doen maken voor zes
ritten.
De korte ritten.
Het tarief voor korte trajecten voor de lijnvakken aansluitende aan de begin- of eindpunten der
tramlijnen. is van de invoering op 1 Juli 1933 af een succes gebleken. Onmiddellijk na de invoering
bedroeg het vervoer op korte trajecten reeds 8.8 % van het totale vervoer; in Juli 1934 was dit
percentage reeds gestegen tot 10.8 en thans bedraagt het reeds 14. Met ingang van 1 Augustus 1934
zijn wijze van proef de lijnen 1, 2, 13 en 17 geheel verdeeld in korte trajecten. Uit de uitvoerige
gegevens, die bij het meerbedoelde rapport ten aanzien van het gebruik van het tarief voor korte
trajecten zijn overgelegd, blijkt, dat de invoering van korte trajecten over de geheele tramlijnen geen
overvulling der wagens met passagiers voor korte trajecten medebrengt en dat bij het samenvallen
van de spits van het totale vervoer met die van het vervoer op korte trajecten de laatste gewoonlijk
beneden 10 % van de eerste blijft en in hoofdzaak wordt waargenomen in de richting, tegengesteld
aan die, waarin de spits van het totale vervoer optreedt. Het vervoer op korte trajecten brengt
bovendien een welkome vergrooting van de wagenbezetting mede, in het bijzonder in de perioden
van laag vervoer tusschen de spitsuren. Van een verdeeling van alle tramlijnen in korte trajecten
wordt een toeneming van het getal passagiers verwacht met 3 millioen per jaar en een verhooging
van de opbrengst met rond ƒ 100.000 per jaar.
B. en W. stellen derhalve voor deze uitbreiding aan de korte trajecten te geven aan te wijzen door B.
en W. (niet voor autobussen). Om te voorkomen, dat overstapkaartjes als retourbiljetten worden
gebruikt, ls bij de invoering de bepaling gemaakt, dat terugkeeren op de lijn van uitgifte of de
daarmede samenvallende trajecten van andere lijnen verboden is, de toepassing van deze bepaling
heeft het noodzakelijk gemaakt, punten vast te stellen waar wel en waar niet overgestapt mag
worden. Een en ander heeft meermalen tot moeilijkheden voor de passagiers en het personeel geleid.
Inmiddels is uit gehouden tellingen gebleken, dat de gevallen waarin op verkeerde wijze van
overstapjes gebruik gemaakt wordt een zeer gering percentage van het totale vervoer met
overstapkaartjes uitmaken. De derving van inkomsten als gevolg van dit verkeerde gebruik wordt
geschat op rond ƒ 18.000 per jaar. De opheffing der beperking zou ongetwijfeld door het publiek op
prijs gesteld worden en de vlotheid der bedlening op den wagen bevorderen. Op dezen grond zijn B.
en W. van meening, dat het aanbeveling verdient aan het gebruik van overstapkaartjes geen andere
beperking te verbinden, dan dat niet teruggekeerd mag warden op de lijn van uitgifte en dat de
tweede rit moet aanvangen binnen 45 minuten na den op het kaartje aangegeven vertrektijd van den
wagen van het beginpunt van de lijn van uitgifte.
Van de invoering van de hier omschreven tariefswijzigingen wordt verwacht, dat het publiek meer dan
tot nu toe van knipkaarten, weekkaarten en vroegritweekkaarten zal gebruik maken. De bediening op
de wagens wordt hierdoor en tevens door de vereenvoudiging van het overstapsysteem
vergemakkelijkt. Bovendien wordt het mogelijk geacht, door den verkoop van vijf- en zesrittenkaarten
uitsluitend op de wagens te doen geschieden, de controle zoodanig te wijzigen, dat de conducteurs
geen contra-merken meer behoeven af te geven, hetgeen als een zeer nuttige vereenvoudiging moet
worden beschouwd en tal van vergissingen zal voorkomen. Bovendien wordt aangenomen, dat,
rekening houdende met de verschuivingen die in het vervoer zullen plaats hebben doordat tal van
passagiers van andere kaarten dan tot nu toe gebruik zullen maken, het totale vervoer met rond 5
millioen passagiers en de ontvangsten met rond ƒ 100.000 per jaar zullen toenemen. Aangezien thans
gemiddeld 9 cent per rit wordt ontvangen, blijkt uit deze cijfers wel, dat de voorgestelde wijzigingen
het karakter dragen van een tariefsverlaging, die met de betere bediening door het publiek gaarne zal
worden aanvaard en wellicht kan bijdragen tot een herstel van de door de tijdsomstandigheden
verminderde populariteit van het bedrijf.
Het komt.

Neemt de Raad de voorstellen aan, dan zal het tarief luiden:
I. voor een rit on lijn 22 1 cent;
II. voor een rit op een der overige lijnen of voor een rit met overstapkaartje op een tweede dier
lijnen:
a. voor een volwassene of een kind van 10 jaar of ouder 11 cent;
b. voor een kind beneden den leeftijd van 10 jaar 7 ½ cent.
Een overstapkaartje is voor den tweeden rit geldig op een lijn naar keuze, mits de tweede rit aanvangt
binnen ¾ uur na den op het kaartje aangegeven vertrektijd van den wagen van het beginpunt der lijn
van uitgifte van het kaartje en de passagier bij den tweeden rit niet terugkeert op de lijn van uitgifte.
Overstapkaartjes, waarmede de eerste rit wordt beëindigd of do tweede rit wordt aangevangen op het
Stationsplein, geven, binnen den in het vorige lid bedoelden geldigheidsduur, recht op een
kosteloozen rit op lijn 22. De conducteurs kunnen verlangen, dat drie kinderen beneden den leeftijd
van 10 jaar slechts twee plaatsen innemen:
III. voor een rit on een der door B. en W. aan te wijzen korte trajecten van tramlijnen 6 cent;
IV.
a. voor een vijfrittenkaart, onbepaalden tijd geldig voor 5 ritten, hetzij over één lijn, hetzij
overstapbevoegdhsld over twee lijnen ƒ 0,50;
b. voor een vijfrittenkaart, onbepaalden tijd geldig voor 5 ritten op korte trajecten als bedoeld sub III
ƒ 0,25;
c. voor een rtittenkaart, geldig op den dag van uitgifte voor 20 ritten op alle lijnen door één persoon ƒ
0.75.
De vijfrittenkaarten zijn verkrijgbaar op de wagens; de dagkaarten op de wagens, ten kantore
Gemeentetram en aan de door B. en W. aan te wijzen verkoopolaatsen;
V.
a. voor een weekkaart, geldig gedurende één week voor 2 ritten per dag op Maandag tot Vrijdag en
voor 2 ritten on Zaterdag of Zondag. door één persoon, hetzij over één lijn. hetzij met
overstapbevoegdheid over twee lijnen f 1 ;
b. voor een vroegritweekkaart, geldig gedurende één week voor 2 ritten per dag. waarvan 1 voor 7 ½
uur, (op Zondag vóór 8 1/2 uur) en 1 ná 9 ½ uur (op Zondag na 10 ½ uur), op Maandag tot Vrijdag
en op Zaterdag of Zondag door één persoon, hetzij over één lijn, hetzij met overstapbevoegdheid
over twee lijnen f 0 75:
c. voor abonnementen en wel:
1o. een netkaartgeldig alle dagen, den geheelen dag voor het geheele net per kalendermaand ƒ
12,50, verhoogd met ƒ 0,10 zegelkosten;
2o. een tweelijnskaart, geldig alle dagenden geheelen dag voor de twee daarop aangeduide
aansluitende lijnen, per kalendermaand ƒ 9;
3o. een eenlijnskaart geldig alle dagen, den geheelen dag voor de daarop aangeduide lijn, per
kalendermaand ƒ 6,50;
4o. een trajectkaart, geldig alle dagen, den geheelen dag voor de daarop aangeduide aansluitende
gedeelten van twee lijnen, tot een afstand van ten hoogste 7 ½ km, per kalendermaand ƒ 2,50;
5o. een ochtendkaartgeldig alle dagen voor 9 ½ uur voor de daarop aangeduide lijn of de daarop
aangeduide aansluitende gedeelten van twee lijnen tot een afstand van ten hoogste 7 ½ km. per
kalendermaand ƒ 2,50;
d. voor scholierkaarten, uitsluitend geldig voor schoolbezoek, ten dienste van jongelieden, die den
achttienjarige leeftijd nog niet of tijdens de loopenden schoolcursus hebben bereikt, alsmede voor hun
geleiders, geldig op werkdagen voor den in verband met één bepaalde bestemming op de kaart
aangetekende volledigen rit, en wel 1. een ochtendkaart geldig éénmaal per dag vóór 9 ½ uur, per
kalendermaand ƒ 1,25; 2. een middagkaart, geldig tweemaal per dag tusschen 11 ½ en 14 ½ uur,
per kalendermaand ƒ 1,85; 3. een avondkaart, geldig tweemaal per dag, eenmaal voor een rit
tusschen 17 ½ en 19 ½ uur, en eenmaal voor een rit tusschen 20 ½ en 22 ½ uur, per
kalendermaand ƒ 1,25. 4. een dagkaart geldig meermalen per dag voor 21 uur, per kalendermaand ƒ
3,50;
VI. voor een suppletiekaart, uitsluitend voor houders van abonnementen, en scholierkaarten voor zes
ritten zonder overstapbevoegdheid of voor zes ritten met overstapbevoegdheid, uitsluitend voor het
afleggen van het traject, aangeduid op de ochtendkaart of de scholierkaart, ƒ 0,30.
De weekkaarten, vroegritweekkaarten, abonnementen en scholierkaarten zijn verkrijgbaar ten kantore
van de Gemeentetram en aan de door B. en W. aan te wijzen verkoopplaatsen; de suppletiekaarten
zijn verkrijgbaar op de wagens. De abonnementen en scholierkaarten moeten tijdens elken rit aan het

personeel, ongevraagd, worden vertoond. Overigens zijn daarop de door B. en W. vastgestelde en
nog vast te stellen voorwaarden van toepassing. Bij de prijsberekening worden gedeelten van
maanden voor geheele kalendermaanden gerekend. Bij het gebruik van een suppletiekaart moet het
abonnement of de scholierkaart aan het personeel, ongevraagd, worden vertoond. De
tweelijnskaarten, eenlijnskaarten, trajectkaarten en ochtendkaarten, geldig op een der lijnen, die op
het Stationsplein haar eindpunt hebben, zijn tevens geldig op lijn 22. De conducteurs kunnen
verlangen, dat drie houders van scholierkaarten slechts twee plaatsen innemen:
VII. voor extra-wagens met bedieningspersoneel op werkdagen gedurende de uren der gewone
dienstregeling per wagen en per km ƒ 0.25 met een minimum van: 1. voor een motorwagen of een
autobus ƒ 3; 2. voor een motorwagen met een bijwagen f 5; 3. voor een motorwagen met twee
bijwagens f 7 Buiten genoemde uren en op Zon- en feestdagen worden deze prijzen met de helft
verhoogd. De overstapkaartjes en de dagkaarten zijn ook geldig op de personenveren over het IJ.
Tramlijn 8 zal worden verlengd tot het Westerscheldeplein. De betreffende voordracht is thans
verschenen.
Door de uitbreiding van de bebouwing aan de zuidzijde van de Zuider Amstellaan wordt het wenselijk,
dit stadskwartier van een tramverbinding te voorzien. De meest geschikte wijze om hiertoe te geraken
is een verlenging van tramlijn 8 van het Daniël Willinkplein door de Zuider Amstellaan naar het
Westerscheldeplein. Voor deze verlenging is nodig de aanleg van ongeveer 900 m trambaan, waarvan
de kosten geraamd worden op ƒ 105.000.
Door de verlenging van lijn 8 zullen de exploitatiekosten, met inbegrip van rente en afschrijving,
worden verhoogd met rond ƒ 49.500 per jaar. Tegenover deze kosten mag gerekend worden op een
toeneming van hel vervoer met 160.000 passagiers, waarvan de opbrengst rond ƒ 15.000 per jaar
bedraagt. Er moet derhalve op een nadelig verschil van ƒ 34.500 per jaar worden gerekend. In de
omstandigheid, dat vermoedelijk de verlengde lijn 8 een aantal passagiers aan autobuslijn E zal
onttrekken, is aanleiding gevonden de vraag te overwegen, of laatstgenoemde lijn moet worden
gehandhaafd. De opbrengst van het vervoer met lijn E bedraagt rond ƒ 70.000 per jaar; de kosten
beloopen rond ƒ 117.000 per jaar. Uit een ingesteld onderzoek naar de passagiersverdeling mag de
conclusie worden getrokken, dat 44 % van de passagiers van lijn E na opheffing der lijn tot het
gebruik van de tramlijnen zal overgaan, zodat een opbrengst van ƒ 39.000 verloren gaat en een
toeneming van de vervoeropbrengst op andere lijnen met rond ƒ 31.000 kan worden verwacht.
Tegenover de vermindering van de opbrengst van het vervoer met ƒ 39.000 staat een vermindering
der uitgaven met f 77.000, op welk bedrag de onmiddellijk met de opheffing der iün te bereiken
besparing kan worden gesteld. Het vervallen van lijn E kan derhalve een voordeel opleveren van ƒ
77.000—ƒ 39.000 = ƒ 38.000 per jaar. Bij combinatie van de hier genoemde maatregelen —
verlenging van lijn 8 en opheffing van lijn E — kan dus een verbetering van de exploitatieuitkomsten
van het bedrijf worden verwacht van ƒ 38.000—ƒ 34.500 = ƒ 3500. Door het beschikbaar komen van
de bussen van lijn E kan bovendien de aanschaffing van nieuwe bussen voor andere liinen worden
uitgesteld. B. en W. achten onder deze omstandigheden een uitgave van ƒ 105.000 voor den aanleg
van tramsporen verantwoord.
Ingezonden brief in het Alg.Handelsblad:
“M. d. R.
In uw avondblad van Vrijdag komen onder het hoofd „Meer stilte" de gulden woorden voor, “bovenal
echter schijnt het ons een eisch van modern humanisme, dat de overheid door strenge
reglementeering ten minste de rust eerbiedigt." Dit ter attentie van de tram, die o.m. den bewoners
van den Amsteldijk slapeloosheid garandeert van middernacht tot. 1 uur, soms zelfs later, als de
wagens van allerlei lijnen met vol stroom en daarmee verbonden gierend geluid, honkend over de
oude rails naar de remise rijden. Het is een uur lang een onafgebroken rij en het lawaai wordt een
ware obsessie. Als er „meer stilte" gepropageerd wordt, ligt hier allereerst een terrein waar wat
gedaan kan en moet worden. Overdag heeft een Amsteldijk-hewoner geen profijt van de tram; hij
moet minstens zeven minuten loopen naar de eerstvolgende halte; wel heeft hij de lasten er van èn
dat nog wel 's n a c h t s! Amsterdam, 29 Sept. , J. T.”
De Sumatra Post plaatste een foto van een ongeval dat op 30 augustus had plaatsgevonden 4:
4

In andere kranten is geen berichtgeving over dit ongeval te vinden; ook heb ik, gezien de achtergrond, twijfels over
de plaats, die in het onderschrift vermeld wordt.

2 oktober 1935
Uit het Algemeen Handelsblad:
“TRAMLIJNEN IN KORTE TRAJECTEN VERDEELD
Bijwagens die motorwagens worden.
In de in een vorige editie in extenso gepubliceerde voordracht van B. en W. tot wijziging van het
tramtarief wordt de vaststelling der z.g. korte trajecten voor alle tramlijnen aan B. en W. overgelaten.
(Men weet, dat korte trajecten thans reeds bestaan op de meeeste begin- en eindgedeelten der lijnen
en dat bij wijze van proef de lijnen 1, 2, 13 en 17 reeds geheel in korte trajecten verdeeld zijn). Naar
wij thans vernemen is 't de bedoeling de uitbreiding der korte trajecten over het geheele net tegelijk
met de nieuwe tariefsregeling in te voeren en wel, zoo mogelijk, op 1 Januari a.s., onder voorbehoud,
dat de gemeenteraad tijdig de tariefsvoordracht heeft goedgekeurd, na welke goedkeuring dan
immers nog de serie nieuwe kaarten en kaartjes gedrukt en het personeel terzake geïnstrueerd moet
worden.
Wij zijn thans in staat de volgende bijzonderheden omtrent de a.s. indeeling der korte trajecten te
geven. Grenspunten blijven van het C.S. af gerekend Westermarkt, Spui en Muntplein. Voor lijn 8
wordt een kort traject ingevoerd van het C.S. naar het J. D. Meijerplein (of omgekeerd); voor lijn 19
van C.S. tot Kadijksplein; voor lijn 5 van C.S. tot Haarlemmerplein. Verder worden grenspunten voor
de korte trajecten: kruising Weteringschans, Leidscheboschje, Frederiksplein, Weesperpoortstation,
kruising v. Woustraat—Ceintuurbaan, kruising Ferdinand Bolstraat—Ceintuurbaan, Roelof Hartplein.
Lijn 3 zal voorts in de volgende korte trajecten verdeeld worden: Fred., Hendrikplantsoen—
Leidscheboschje—R. Hartplein—Van Woustraat—Weesperpoortstation —eindpunt. Een belangrijk kort
traject zal ook op de lijnen 4, 16, 24 en 25 de afstand Weteringschans—Munt worden.
Men weet, dat de tram door de algeheele invoering van korte trajecten 3 millioen méér passagiers
verwacht. — de „korte trajecten" zijn inderdaad in onze stad zeer populair! Bovendien zal ook de
populariteit der „overstapjes" nog weer aanzienlijk toenemen door het vervallen der lastige bepalingen
omtrent de raakpunten en parallel-lijnen, zoo zal dan o.a. de moeilijkheid uit den weg zijn geruimd,
dat men met een overstapje van Rokin-lijnen niet over N. Z. Voorburgwal, Spui en Koningsplein mag
rijden (en omgekeerd). Overstapjes werden immers geldig op alle lijnen, behalve op de lijn, waarop
het kaartje is uitgegeven.
Ten slotte kunnen wij nog mededeelen, dat thans bij wijze van proef in de werkplaatsen der
Gemeentetram in een grooten bijwagen motoren worden ingebouwd en dat deze wagen tegen het
eind van deze maand als motorwagen in dienst zal komen. Slaagt de proef, dan zullen nog
verscheidene bijwagens van het grootste type tot motorwagens worden verbouwd, teneinde de
frequentie van het tramverkeer, waaraan nu nog wel eens iets ontbreekt, te kunnen verhoogen. Er
zullen dan derhalve méér motorwagens en minder bijwagens gaan rijden, — de vervoerscapaciteit
vermindert daardoor dus niet, maar het aantal ritten wordt grooter, men behoeft minder te wachten
en ook daardoor zal ongetwijfeld het passagiersverkeer gestimuleerd worden.
Korte trajecten, overstapjes zonder al te zware beperkingen, goedkoopere abonnementen met
suppletie-kaartjes, speciale ochtendabonnementen, de knipkaarten, afschaffing van contramerken,
dwarsbanken in motor- en bijwagens, behoorlijke rijsnelheid, beugels, die de radio niet storen en nu
weldra ook grootere rij-frequentie, — ziedaar een serie maatregelen, die alle tezamen onze tram
volkomen in het goede spoor brengen en houden!”
3 oktober 1935
In de Sumatrastraat bij het Timorplein is gistermiddag een 14-jarig meisje door een tram aangereden;
ze liep een hoofdwond en een hersenschudding op en is in het O.L.V. Gasthuis opgenomen.
De buurtvereniging „Het Apollo-kwartier" heeft de volgende brief gericht aan de directeur van de
Gemeentetram: „Het Apollo-kwartier, dat thans toch wel tot een der groote stadsdeelen van
Amsterdam mag worden gerekend, is wel zeer schaars van directe tramverbinding met de binnenstad
en wel voornamelijk met het Leidscheplein bedeeld. De bewoners, die zich naar dit gedeelte van de
stad willen of moeten begeven, kunnen op geen andere wijze dan door de zoogenaamde overstapjes
dit doel bereiken. Gaarne zouden wij daarom het dringende verzoek tot u willen richten, ten einde een
directe verbinding te verkrijgen, Amstelveenscheweg — Stadionweg —-Beethovenstraat — J. M.
Coenenstraat—Van Baerlestraat—P. C. Hooftstraat—Leidscheplein, hetgeen naar onze meening met
geen bijzondere of extra kosten gepaard behoeft te gaan, daar toch alle aanleg hiervoor aanwezig is.
Een andere oplossing tot een directe verbinding tusschen beide genoemde stadsdeelen zal ons

kwartier evenzeer welkom zijn, daar juist de mindere bedeeldheid van een goede tramverbinding een
verdere vooruitgang van dit stadsdeel ten zeerste tegenwerkt. Wij willen dan ook hiermede
onderschrijven en steunen het request, dat de aan het Leidscheplein wonende zakenlieden aan B. en
W. hebben gericht, behelzende eenzelfde verzoek."
Foto uit het Algemeen Handelsblad:

4 oktober 1935
Gisteravond ontstond een brandje in een motorwagen van de N.Z.H.-dienst naar Sloterdijk. De
brandweer rukte uit, maar op de aangewezen plaats gearriveerd, bleek de wagen reeds weggereden.
Het personeel had het brandje zelf al geblust.
8 oktober 1935
Op de Amstelveenscheweg werd het tram- en ander verkeer 35 minuten opgehouden, omdat een
tractor met oplegger, beladen met lange palen, een bocht naar rechts niet kon maken en dwars op de
weg bleef staan.
Bij het Trambedrijf zijn de exploitatie-lasten met ruim ƒ 4¾ miljoen verlaagd. Hiertoe hebben de
herhaalde wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden in sterke mate bijgedragen, maar daarnaast zijn nog
tal van andere maatregelen genomen, waardoor een daling van de exploitatiekosten werd bereikt. Als
zoodanig kunnen worden genoemd: opheffing en inkorting van lijnen; beperking van de poetsdienst;
centralisatie van werkplaatsen; opheffing van bijremises; verhoging rijsnelheid op verschillende uren
van de dag; herhaalde aanpassing van de wagenloop in verband met verkeerstellingen; invoering van

dieselmotoren; uitbreiding van taakwerk en reorganisatie van de binnendienst; beperking van het
toezichthoudende personeel; concentratie van de remisedienst.
10 oktober 1935
Gisteravond is op de Haarlemmerdijk een motorwagen van lijn 5 tegen een uitstekende kist op een
vrachtauto, die daar stond uit te laden, gereden. De trambestuurder meende ten onrechte, dat hij er
met zijn tram langs kon. In de drukke motorwagen werden vijf mensen door rondvliegende
glasscherven van de grote zijruit licht gewond, ook liepen verschillende passagiers schade aan hun
kleding op. Van de gewonden moesten er drie behandeld worden; zij gingen te voet naar het lokaal
van de G.G.D. in het Westerpark. De motorwagen moest uit dienst genomen worden, en het
tramverkeer liep enige vertraging op.
11 oktober 1935
Vandaag werd op de trams gevlagd in verband met de viering van 40 jaar film in het Tuschinskitheater.
Op de Koninginneweg bij de Willemsparkweg moest de brandweer gisteren een boom omzagen,
waarvan gevreesd werd, dat hij door de felle wind zou omwaaien en op de bovenleiding van de tram
terecht zou komen.
12 oktober 1935
Uit het Alg.Hbld:
“BELEEFDHEID OP DE TRAM
Publiek wordt soms onprettig behandeld. Nieuwe controleurs in opleiding.
Gisteren deed op lijn 16 een viertal in burger gekleede jongelieden dienst als wagenbestuurder, een
verschijnsel, dat het trammend publiek dadelijk opviel. Naar wij vernemen waren dit toekomstige
controleurs, die niet uit het rijdend personeel gekozen zijn, zulks in tegenstelling met vroeger.
Het corps controleurs had sinds eenigen tijd behoefte aan aanvulling en op het oogenblik is men bezig
dit uit te breiden. Een gedeelte is gekozen uit het personeel, doch een ander gedeelte niet. Aan deze
nieuwe ploeg worden strenge eischen gesteld, niet alleen wat de behandeling van het rijdend
materieel betreft, doch ook aangaande het optreden tegen het publiek. Zij worden opgeleid als
conducteur, als wagenbestuurder en als buschauffeur. Na gebleken geschiktheid zullen zij hun
aanstelling krijgen als controleur.
Het is te hopen, dat deze nieuwe ploeg scherp zal toezien op de wijze waarop het publiek wordt
bediend. Het aantal klachten daaromtrent is gelukkig dalende, doch nog altijd zijn er conducteurs, die
meenen dat het publiek blij moet zijn van de tram gebruik te mogen maken, terwijl het juist de
trammenschen zijn die blij moeten zijn — vooral in deze tijden — als het publiek van dit vervoermiddel
gebruik maakt.
Dat wordt door een aantal conducteurs wel eens vergeten: meestal zijn dit leden van de oudere
garde, wier hoofschheid niet altijd geroemd kan worden.
Ook het besturen van een tramrijtuig eischt beleefdheid. Een wagenbestuurder, die dusdanig rijdt, dat
zijn reizigers als kegels tegenelkaar aanvallen, toont gebrek aan beleefdheid, nog daargelaten, dat hij
zijn vak niet verstaat en dus met achter de schakelkast thuis hoort. Er is onder het besturend
personeel een groot verschil merkbaar. De een laat zijn wagen met te groote snelheid door de
bochten rijden, de ander remt sterk voor de bocht, doch de vakman kiest zijn remweg dusdanig, dat
de wagen zonder veel schokken de bocht in- en doorgaat. Zoo is het ook met het remmen en
aanzetten aan de halten. Bij doorslaande wielen op vette rails wordt zonder dat even uitgeschakeld
wordt, de zandstrooier in werking gesteld, met het gevolg, dat de wagen plotseling „pakt" en een
sprongetje maakt. Bij sommige van die heeren lijkt het of het er hun om te doen is de reizigers zoo
spoedig mogelijk uit den wagen te krijgen. Merkwaardig is, dat als er een chef op den wagen komt,
de schakelkruk, zandstrooier en remmen op een minder hartstochtelijke wijze bediend worden.
In elk geval staat vast dat er door een groep van wagenbestuurders slordig en onverschillig gereden
wordt en dat het trambedrijf daardoor benadeeld wordt.
Het aanstellen van de nieuwe ploeg zal — gezien het gezonde standpunt dat de directie heeft ten
aanzien van een goede behandeling van het publiek — wel daarmede verband houden. En voor
iemand op zijn fouten te kunnen wijzen, moet de betrokken controleur zelf volkomen van de knepen
van het vak op de hoogte zijn. Vandaar de uitgebreide opleiding, die deze nieuwe jongelieden krijgen.
Een ander gedeelte van de klachten geldt het slingeren van sommige tramrijtuigen, wanneer met

topsnelheid over een recht baanvak gereden wordt. In verband daarmede kan medegedeeld worden,
dat men door versterking van eenige onderdeelen van het chassis de wagens van deze kwaal hoopt te
verlossen.”
16 oktober 1935
Uit het Algemeen Hbld:
“TRAM EN LEIDSCHEPLEIN Uitgebreide plannen voor de toekomst.
Met de binnenkort te verwachten opening van het City-theater aan het Kleine-Gartmanplantsoen,
komt het vraagstuk van de directe tramverbinding tusschen Leidscheplein en Apollobuurt weer in een
acuut stadium. Men weet, dat alle groote bedrijven op en om het Leidscheplein zich tot het
gemeentebestuur gewend hebben met het verzoek dit voorname stadscentrum een directe
tramverbinding met de nieuwe woonwijken van Zuid en in 't bijzonder de Apollobuurt te geven
teneinde den trek van die wijken naar het Leidscheplein niet alleen niet verloren te doen gaan, maar
zelfs te stimuleeren, want er is inderdaad te dien aanzien achteruitgang. Van de opening van de
nieuwe bioscoop maakt de Leidschepleinbuurt tevens gebruik om door een feestverlichting nog eens
de algeheele Amsterdamsche aandacht op plein en plek te vestigen en wij hebben in September reeds
het goede recht van de gevraagde directe verbinding bepleit.
Wij vernemen thans, dat de tramdirectie zich met deze quaestie ernstig bezig houdt, maar dat de
oplossing nog wel eenigen tijd zal aanhouden.
Het scheppen van de gevraagde verbinding — waartoe, zijn wij goed ingelicht, het gemeentebestuur
en de tramdirectie in beginsel zeker bereid zijn — houdt nl. ten nauwste verband met de toekomstige
uitbreiding van het tramnet, welke uitbreiding op haar beurt onmiddellijk samenhangt met de
voltooiing der bekende Spoorwegwerken in Oost over 4 à 5 jaar. Reeds nu worden de nieuwe
tramlijnen en tramverbindingen, die dan noodig zullen zijn, ontworpen. Er komen dan immers twee
nieuwe stations: het Amstelstation en het nieuwe Muiderpoortstation; het station Weesperpoort
verdwijnt en groote woonwijken zullen worden ontsloten door de verdwijning van den overweg in de
Linnaeusstraat, waarvan een belangrijke trek van nieuwe bewoners naar Oost (de Watergraafsmeer!)
verwacht mag worden. Bij dit alles zal ook onze tram ten nauwste betrokken zijn en 't is in dit groote
verband van de te verwachten nieuwe situatie, dat de tramdirectie ook eventueele wijzigingen in de
tegenwoordige verbindingen behoort te beschouwen. Hetgeen weer niet zeggen wil, dat bijvoorbeeld
de directe verbinding Apollobuurt—Leidscheplein vier of vijf jaar moet blijven wachten, maar wèl zal
daartoe hoogstwaarschijnlijk niet eerder besloten kunnen worden dan na de principieele vaststelling
van de nieuwe indeeling van het geheele net. Inmiddels wordt nog nauwkeurig nagegaan welke
voorloopige maatregelen misschien mogelijk zijn om het Leidscheplein en Zuid zooveel mogelijk
tegemoet te komen!”
17 oktober 1935
De centrale raad van beroep heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep, ingesteld door een
railveger die door de gemeentetram wegens “revolutionaire gezindheid” (hij had communistische
sympathieën) was ontslagen. De raad bevestigde de uitspraak van de commissie van beroep, zodat
het ontslag gehandhaafd blijft.
Op de kruising van de Kinkerstraat en de Nassaukade heeft gisteravond om half acht een aanrijding
plaats gehad tussen een motorwagen van lijn 17 en een auto. De tram kwam uit de richting
Elandsgracht en reed in de richting van de Kinkerstraat. Door het afslaan van de motor kon de auto
plotseling niet verder, zodat hij de tramrails versperde. De trambestuurder had daarop niet gerekend
en kon niet zo gauw stoppen, zodat een aanrijding onvermijdelijk was. De auto werd tamelijk ernstig
beschadigd. Het tramverkeer had ongeveer tien minuten vertraging.
20 oktober 1935
Op de kruising Admiraal de Ruijterweg – Zoutmanstraat werd een 9-jarige jongen op de fiets door een
sterke windvlaag tegen een tram van de N.Z.H. gedrukt. Hij brak een been en is in het
Tesselschadeziekenhuis opgenomen.
21 oktober 1935
Op de kruising Weteringschans—Nieuwe Vijzelstraat heeft zaterdagavond om bij tienen een botsing
plaats gehad tussen een motorwagen van lijn 16 en een bijwagen van lijn 10. De oorzaak was, dat de
tramtrein van lijn 10, welke uit de richting van het Frederiksplein kwam, doorgleed tot op de kruising.

Lijn 16, die aan de halte had gestopt en zich al weer in beweging gezet had, raakte daardoor de
bijwagen van lijn 10, met het gevolg, dat deze ontspoorde en de koppeling brak. De motorwagen had
enige schade en ook de bijwagen, doch van veel betekenis is dat niet. Het tramverkeer ondervond
ongeveer twintig minuten vertraging.
21 oktober 1935
Op de brug van de Prinsengracht in de Vijzelstraat is een 57-jarige vrouw door haar eigen
onachtzaamheid onder een tram gekomen. Met een gebroken onderbeen is ze in het
Tesselschadeziekenhuis opgenomen.
22 oktober 1935
Zondagavond om kwart over tien is een tramtrein van de N.Z.H van de lijn Amsterdam—Purmerend,
in de Buikslotermeerpolder ontspoord, waardoor enige passagiers zeer licht gewond werden.
Het ongeval vod plaats op een wissel. Door de schok kwam de motorwagen dwars over het spoor te
staan en de bijwagen ontspoorde eveneens. De motorwagen botste tegen een mast aan waardoor
deze brak en de bovenleidingdraden eveneens braken. Het achterbalkon van dit rijtuig werd ingedrukt
en enige ruiten werden vernield. De G.G.D. verscheen nog ten tonele, doch behoefde geen hulp te
verlenen, daar de kwetsuren alleen bestonden uit builen en schrammen. De tramtrein vervoerde
zeventig reizigers, waarvan er vele hevig geschrokken waren. Het verkeer over de baan werd geruime
tijd gestagneerd. De directie ontbood bussen waarmee de passagiers, ook van de volgende trams,
naar de plaats van hun bestemming werden gebracht.
23 oktober 1935
Vanmorgen om negen uur is op de Mauritskade bij de Linnaeusstraat een fietser die op de trambaan
reed door een motorwagen van lijn 3 aangereden. Hij kwam onder de baanschuiver terecht en bleek,
toen de tram was opgevijzeld, ernstige inwendige verwondingen te hebben opgelopen. Hij werd in het
O.L. Vrouwe Gasthuis opgenomen.
Op de Nassaukade tussen Zaagpoortbrug en Frederik Hendrikplantsoen is gisteravond om kwart over
11 een tram van lijn 23 in botsing gekomen met een met dakpannen beladen vrachtauto. De tram
raakte de vrachtauto aan de voorzijde, waardoor hij ontspoorde en de vrachtauto, die enkele meters
meegesleurd werd, ernstig beschadigd raakte. Ook de tram liep zware schade op aan voor- en
achterbalkon. De baanschuiver brak en enkele ruiten sneuvelden. Gelukkig raakten noch de
trampassagiers, noch de twee inzittenden van de vrachtauto gewond. Het duurde 20 minuten voordat
de tram weer in de rails stond, en op eigen kracht naar de remise kon rijden. Het ongeval geschiedde,
omdat de trambestuurder de vrachtauto niet tijdig had gezien.
25 oktober 1935
De Buurt- en Speeltuinvereniging „Amsterdam-Oost" heeft een adres aan de Gemeenteraad gericht,
waarin zij eraan herinnert, dat de vereniging reeds 4 uli 1933 verzocht heeft, bij de invoering van het
nieuwe tramtarief de korte trajecten ook bij de buslijnen in Oost in te voeren. Thans verzoekt
„Amsterdam-Oost" de Gemeenteraad voor lijn A, „waarvan eigenlijk de heele route niet meer dan een
kort traject is", zegt de vereniging, de afstand Brink—- Hoogeweg als kort traject aan te wijzen. Voor
lijn K wordt gevraagd een kort traject Radioweg—Krugerplein en Krugerplein—Tulpplein; De korte
trajecten die voor lijn D gevraagd worden, zijn: Onderlangs—Berlagebrug en Fahrenheitstraat —
Tulpplein. De Buurtvereniging „Oud-Watergraafsmeer", die aan dit adres adhesie betuigde, verwacht
van de instelling van deze korte trajecten een toenemend busvervoer.
Een fietser uit Hilversum is gisteren op de Stadhouderskade bij “Parkzicht” in een opengebroken
weggedeelte tussen de tramrails gereden. Hij kreeg enkele verwondingen en een lichte
hersenschudding. Op zijn verzoek is hij naar familie hier ter stede gebracht.
Gisteravond tussen 6 en 7 is de 54-jarige trambestuurder R. van lijn 17, die op het Surinameplein uit
zijn wagen stapte, in het tramhuisje onwel geworden en in elkaar gezakt. Zijn collega’s waarschuwden
de G.G.D., die hem naar het Wilhelminagasthuis bracht. Tijdens het transport is hij echter overleden.
Enkele dagen later, op 28 oktober, schreef het communistische blad De Tribune, dat de C.P.H. fractie
in de gemeenteraad door haar lid Schalker aan B. en W. schriftelijke vragen hierover had laten stellen,

waarin een diepgaand onderzoek werd geëist, of dit sterfgeval niet was veroorzaakt door “de
zenuwslopende eisen waaronder het trampersoneel gedwongen wordt zijn dienst te vervullen”.
26 oktober 1935
Het Algemeen Handelsblad herinnert aan episode uit de tramgeschiedenis van Amsterdam:
“DE GAS-TRAM VAN 1900
Amsterdam wilde er niet aan.
Vijfendertig jaar geleden, des nachts toen de paarden van de tram in hun stallen stonden, baande een
log, bonkend vehikel zich een weg door de Ütrechtsche straat. Het was een hooge wagen, die
vreemde geluiden maakte en tenslotte voor de brug over de Prinsengracht bleef staan.
Dit was — misschien zullen de ouderen van onze lezers zich dit nog wel herinneren — de gastram, die
er nooit in geslaagd is Amsterdam te veroveren
Het jaar 1900 was op het gebied van de zichzelf voortbewegende voertuigen een min of meer
sensationeel jaar. In de eerste plaats werd de electrische tramlijn van het Leidscheplein naar de
Brouwersgracht geopend, ten tweede waren er postautomobielen, die meer stilstonden dan reden en
die dan ook spoedig afgedankt werden, in de derde plaats trok een motorboot in den Amstel veel
bekijk en ten vierde was daar de gastram, die hier ter stede geïntroduceerd werd door den heer W.
Meischke Smith, in de hoop hier eenige lijnen met dat soort wagens te kunnen openen.
Op den Dam was een draaischijf gemaakt en ook in de Sarphatistraat nabij het Kinderziekenhuis. Op
het gebied van draaischijven hadden de trampassagiers eenige ervaring want het paardentrammetje
dat van den Dam komende, via de Spuistraat het Koningsplein aandeed, maakte daar gebruik van een
draaischijf om de Reguliersdwarsstraat te kunnen binnen komen. Vandaar dat de Amsterdammers van
die dagen beweerden dat men het goedkoopst bediend werd door de tram, die voor een klein bedrag
den klanten niet alleen een tramrit offreerde, doch ook een “halve gedraaide" De schijf met wagen
maakte namelijk een halven slag om.
Hindernissen.
Kort voor den proefrit greep men met de handen naar het haar, want eensklaps kwam men er achter,
dat de Bakkersstraat een obstakel in het proeftraject was. De kast van het vliegwiel, die laag was
aangebracht, zou er namelijk een trottoirband geraakt hebben. Besloten werd daarom deze straat te
vermijden en bet linkerspoor te berijden.
Heel geheimzinnig vertrok de gastram in het nachtelijk duister. Alles ging voortreffelijk, de motoren,
gevoed door het gas, dat in een groot reservoir werd medegenomen, roffelden, doch voor de brug
over de Prinsengracht ging de proefrit als een nachtkaars uit. De gastram slaagde er namelijk niet in
de helling te nemen. Het rijtuig werd op achteruit gezet en een aantal malen werd de aanloop
genomen. Tevergeefs, want een der motoren bleek warm geloopen te zijn.
Op acht November was blijkbaar die motor afgekoeld, doch tevens het enthousiasme van de
'autoriteiten. Het kostte althans moeite de belangstelling voor dezen tramwagen weder op te wekken
De volgende proefrit die 's nachts om één uur gehouden werd, slaagde beter. In eenige oogenblikken
tijd was de snelheid tot 14 kilometer opgevoerd. Op het Frederiksplein ging het vanwege de bogen en
wissel wat langzamer en werd de waanzinnige snelheid tot de helft teruggebracht. Ditmaal nam de
ronkende gastram de bruggen voor haar rekening en in een kwartier tijd werd de Dam bereikt, over
het linker spoor om de Bakkersstraat te vermijden, zooals de afspraak was. De terugrit werd in twaalf
minuten gedaan door het voertuig dat 8000 kilo woog en dat aan het eindpunt gevoed moest worden
uit een aparten wagen met gas.
Op het in de tram meegevoerde gas kon een actieradius van 30 kilometer bereikt worden.
Den volgenden nacht was er een proefrit van de Roetersstraat naar Schollenbrug, welke acht minuten
duurde en daarna nog enkele.
De verslaggever van het Alg. Handelsblad van die dagen had enkele bezwaren tegen het rijtuig, dat
van gasgloeilicht was voorzien. Voor bejaarde menschen was het uitstappen moeilijk, schreef hij en
hoewel men niet geradbraakt werd, was rustig rijden toch uitgesloten, zulks in tegenstelling met de
nieuwe electrische tram.
De gemeente moest, zoo bleek spoedig, evenmin van de gastram iets hebben. Zij stelde de
voorwaarden daarom op een vrijwel onaannemelijke basis, zoodat de wagen hier van het tooneel
verdween en naar Sint Petersburg en Constantinopel vertrok om daar te trachten zijn wielen aan den
grond te krijgen.”
29 oktober 1935

In het begin van het middagspitsuur, tussen vijf en zes, geraakte in de Leidschestraat de beugel van
een motorwagen van lijn 1 defect, doordat er iets aan de bovenleiding mankeerde. Hierdoor ontstond
enige opstopping, doch een volgende tramtrein duwde spoedig de wagens naar het Leidscheplein,
waar zij op een reservespoor gereden werden.
‘s Avonds om bij half elf raakte van een motorwagen in de Kinkerstraat de schakelkast defect. Ook
hierdoor ontstond een korte stagnatie. Het defect werd door een storingsmonteur verholpen.
In de Sint Antoniesbreestraat is een 38-jarige vrouw door een tram aangereden. Ze moest met een
hersenschudding in het Tesselschadeziekenhuis worden opgenomen.
Op de Amstelveenscheweg werd een 16-jarige fietser door een tram aangereden. Met een
hersenschudding en een hoofdwond werd hij per taxi naar het Wilhelminagasthuis gereden.
30 oktober 1935
Op de kruising Beethovenstraat – Apollolaan is een tram van lijn 24 op een 14 meter lange tractor
met oplegger gebotst. De oplegger bevond zich nog op de trambaan, toen de tram hem bij het linker
achterwiel greep. De schade aan beide voertuigen viel nogal mee, het tramverkeer had ongeveer een
kwartier vertraging.
De politie zoekt getuigen van een ongeval, dat op 22 oktober op de Amstel, hoek Halvemaansteeg,
plaats vond, en waarbij een motor met duopassagiers tegen een tram op reed.
In een artikel over de opening van het Citytheater maakt het Algemeen Handelsblad van de
gelegenheid gebruik om nog maar eens een lans te breken voor het scheppen van een rechtstreekse
tramverbinding tussen Zuid en het Leidscheplein.
“Het bleef ook in den na-avond droog, zoodat de menigte naar de Leidschestraat bleef stroomen om
van het lichtfestijn te genieten.
Alleen toen men huis-toe moest, gevoelden duizenden het bezwaar van het overstappen gevoelden
duizenden den last dat er geen directe tramverbinding is met Zuid”, schreef dit blad.
3 november 1935
In de Linnaeusstraat bij de Reinwardtstraat is vrijdagmiddag een tram van lijn 14 tegen een met twee
paarden bespannen vleeswagen gebotst, ten gevolge waarvan een der paarden gedood werd.
Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor.
In de Sarphatistraat en omgeving had het tramverkeer donderdagavond rond 9 uur tien minuten
vertraging, omdat er een stuk ijzer in de rails vastzat.
4 november 1935
Op een tramwagen van lijn 17 is van een 79-jarige man een portemonnee met f 110 gerold.
Vrijdagavond slipte een fietser op de tramrails van de Nieuwezijds Voorburgwal bij het Postkantoor.
Omdat de man na zijn val op de rails bleef liggen, kreeg het tramverkeer 20 minuten vertraging.
5 november 1935
Zondagavond om kwart over zes is op de Nieuwezijds Voorburgwal een 60-jarige man door een tram
overreden; met een schedelbreuk is hij in het Binnengasthuis opgenomen.
6 november 1935
Gistermorgen wilde een ongeveer 60-jarige man op de hoek van de Amstellaan en de Rijnstraat op
een tram stappen, toen die zich juist op dat ogenblik weer in beweging zette. De man viel tegen de
bijwagen aan, maar de trambestuurder stopte onmiddellijk en voorkwam zo erger. De man werd in
de bijwagen gelegd met de bedoeling hem bij het politieposthuis Ferdinand Bolstraat af te leveren,
waar hij onderzocht zou kunnen worden. Daar aangekomen, weigerde hij echter de tram te verlaten,
omdat hij meteen door deskundigen behandeld wilde worden. Dus reed de tram door. De politie
waarschuwde het Binnengasthuis, maar toen de tram op de halte Rokin aankwam, bleek daar geen
brancard aanwezig. Dus reed de tram weer door, nu naar het Centraal Station. Daar was eindelijk

personeel van de G.G.D. beschikbaar, dat het slachtoffer onderzocht. En constateerde dat hij alleen
maar een lichte kneuzing had opgelopen, waarvoor hij niet hoefde te worden opgenomen.
Afgelopen zondag, toen de interlandwedstrijd Nederland – Denemarken in het Olympisch Stadion
gespeeld werd, hebben communisten op diverse plekken in de stad weer eens rode spandoeken aan
de bovenleiding van de tram opgehangen, nu met leuzen die gericht waren tegen de volgend jaar in
Duitsland te houden Olympische Spelen. Ze hingen o.a. op de Postjesweg, de Bilderdijkstraat, de
Rozengracht, de Sumatrastraat en de Koninginneweg, en moesten door de brandweer verwijderd
worden.
9 november 1935
Op de Overtoom bij de Anna Vondelstraat is een 16-jarige wielrijdster tegen een tram gereden; met
een hersenschudding is ze ijn het Wilhelminagasthuis opgenomen.
12 november 1935
In de Memorie van Antwoord op de Gemeentebegroting, delen B. en W. mede, dat zij van mening
zijn, dat het trambedrijf op de juiste wijze wordt beheerd. Zij ontkennen niet dat het vervoer door een
laag tarief gestimuleerd zou kunnen worden; verder gaande tariefsverlagingen dan de voorgestelde
zouden evenwel tot zeer grote verliezen leiden.
De wijzigingen in de exploitatie hebben er toe medegewerkt, dat ondanks een belangrijke
achteruitgang in de ontvangsten, het nadelige saldo over 1935 ongeveer f 1.000.000 lager zal zijn dan
dat over het jaar 1933. B. en W. achten het niet gewenst, de rustige bedrijfsvoering te verstoren,
door het bedrijf telkens opnieuw aan een volledig onderzoek te onderwerpen. De voorgestelde
tariefswijziging geeft daartoe zeker geen aanleiding.
De vraag, of een tramverbinding van Zuid met het Leidscheplein wenselijk en mogelijk is, is in
onderzoek. Voor het tot stand brengen van een rechtstreekse verbinding van het Leidscheplein met
het Rembrandtsplein bestaat, naar de mening van B. en W. niet voldoende aanleiding.
Het schudden der wagens bij snel rijden, komt nagenoeg uitsluitend voor bij materieel van het oudste
type. Maatregelen, om dit bezwaar zooveel mogelijk tegen te gaan, zijn in uitvoering.
17 november 1935
Op de Overtoom, hoek Stadhouderskade, gebeurde een ongeluk met dodelijke afloop. Een 47-jarige
wielrijder kwam van de Nassaukade en reed naar het Leidscheboschje, terwijl een motorwagen van
lijn 6 net in de richting van de Overtoom reed. De wielrijder kwam met vrij grote snelheid met de tram
in botsing. Hij werd tegen de straat geslingerd en kwam met zijn hoofd op de tramrails terecht. Zeer
ernstig gewond is hij naar het Wilhelminagasthuis overgebracht, waar hij kort na aankomst is
overleden.
23 november 1935
Op het Stationsplein is gisteravond omstreeks kwart voor acht een 61-jarige man, die op de tram
wilde springen, met zijn hoofd achterover op de grond gevallen. Bewusteloos werd hij door de G.G.D.
naar het Binnengasthuis vervoerd, waar hij korte tijd later overleed zonder bij kennis gekomen te zijn.
De Tramharmonie, die volgend jaar 30 jaar bestaat, zal in verband met de huidige politieke situatie
daar dan geen trip naar Duitsland maken.
24 november 1935
Vrijdagavond is bij de Blauwbrug een tramconducteur uit een rijdende tram gevallen. De man was
behoorlijk geschrokken en klaagde over hoofdpijn. De G.G.D. heeft hem naar huis gebracht; het
tramverkeer had enige tijd vertraging.
27 november 1935
Gistermorgen rond half negen brak van een tramstel van lijn 16 in de Vijzelstraat bij de Munt de
koppeling tussen motor- en bijwagen. De bijwagen werd uit de dienst genomen; het tramverkeer had
5 minuten oponthoud.
In de Bilderdijkstraat bij het Kwakersplein werd het tramverkeer 10 minuten opgehouden door een
aanrijding, waarbij een 15-jarige jongen op de fiets door een auto werd aangereden.

29 november 1935
Bij de behandeling van hoofdstuk XIII (Bedrijven) van de gemeeentebegroting voor 1936 besprak
Schmidt (R.S.A.P.) nog de werktijden van het rijdend personeel van de tram. Spr. meent dat door de
versnelde diensten meer van het uithoudingsvermogen en de zenuwen van het personeel geëist wordt
dan te voren. Een behoorlijke rusttijd dient aan dat personeel gewaarborgd te worden. Spr. wenst dan
ook het dienstverband van acht uur, dat thans binnen een raam van 14 uur ligt, te brengen binnen
het raam van 11 uur.
Bovendien stelt spr. voor het tramtarief te stellen op 10 cent met recht van overstappen en met
handhaving van de korte ritten.
Het materiaal is te oud om zo hard mee te rijden als thans geschiedt en personeel zowel als publiek
worden er volgens Schmidt „mesjogge" van.
De tienrittenkaart is een soort standenkaart, die voor een arbeider onbereikbaar is. Wordt het tarief
tien cent — dat vindt Schmidt eigenlijk nog genoeg — dan kunnen de tienrittenkaarten worden
afgeschaft.
2 december 1935
Zondagmiddag is op de Admiraal de Ruijterweg bij de Haarlemmerweg een tram van de N.Z.H. en een
rijdende wafelbakkerij, die plotseling de trambaan overstak. De trambestuurder remde meteen, maar
kon een aanrijding niet meer voorkomen. De wafelbakkersauto werd zwaar beschadigd, maar
persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De N.Z.H. had enig oponthoud door dit ongeval.
Op het kruispunt Meeuwenlaan – Nieuwendammerdijk is een 21-jarige wielrijder gewond geraakt door
een aanrijding met een tram van de N.Z.H. De G.G.D. vervoerde hem naar het Wilhelminagasthuis,
waar hij is opgenomen.
Vandaag is door P.W., in samenwerking met de G.Tr. op de ponten de hele dag onderzoek gedaan
naar het autoverkeer; woensdag wordt het voortgezet. Gegevens over fiets- en voetgangersverkeer
zijn al bekend.
4 december 1935
De algemene beschouwingen m.b.t. hfdst. XIII werden gistermiddag voortgezet.
Van Eck (s.d.a.p.) noemt de voorgestelde verandering van hel tramtarief meer een technische dan
een financiële voorziening. Van een algemene verlaging is geen sprake. Is het Amsterdamse tarief
intussen niet hoger dan in andere steden in binnen- en buitenland? Een reden om niet tot een
algemene verlaging van het tarief over te gaan, is natuurlijk gelegen in de ongunstige
exploitatiecijfers.
Spr. vraagt of er zowel van het personeel als van het publiek teveel inschikkelijkheid en geduld
gevraagd wordt. Het volproppen van de trams maakt het werk voor de conducteurs dikwijls haast
ondoenlijk, en bij de tot het uiterste opgevoerde rijsnelheid met verouderd materiaal, is het trammen
voor het publiek het tegendeel van een genoegen, men moet er rekening mee houden, dat men hier
niet uitsluitend met een bedrijf te doen heeft, maar ook een dienst; de tram is iets volkomen
onmisbaars, moet de tram nu wel een selfsupporting bedrijf rijn? Het trambedrijf heeft geen geld om
nieuw materiaal te bestellen,. Is het niet een taak voor het Werkfonds, om de tram aan materiaal en
grote bedrijven aan opdrachten te helpen?
De Hartogh (partijloos) vraagt of de wethouder voor de bedrijven rapporten heeft van de directeur
van den G.G.D. over de vraag, of de verhoogde rijsnelheid vooral bij het oudere rijdend personeel
zenuwziekte ten gevolge heeft. In zijn praktijk als geneesheer krijgt spr. patiënten bij zich, die hem
sterk doen vermoeden, dat deze vraag volkomen gewettigd is; voor hem staat het antwoord erop
vast.
Schalker (C.P.H.) oefent scherpe kritiek op het beleid van de directie van het trambedrijf, vooral op
wat hij noemt het roekeloos omgaan met de gezondheid van het personeel.
Over de tram zei Dingemans (r.k.) kort en goed: het moge dan zijn, dat we op het ogenblik de
middelen niet hebben om het gehele trammateriaal te verbeteren, dat behoeft ons niet te verhinderen
te constateren, dat het materiaal niet deugt. Kan, zoo vroeg hij verder, bij het uitgaan van het Stadion
niet een verkoopgelegenheid van kaartjes in een aparte kiosk worden ingesteld? Nu is de conducteur
vaak niet in staat vóór de eerstkomende overstaphalte alle passagiers te bedienen. Spr. wees ten
slotte op den vreemde toestand bij bus H. Omdat de bus met passagiers niet over het grondgebied

van Nieuwer-Amstel mag rijden moeten de passagiers op een zeer onveilig punt uitstappen, waarna
de lege bus naar een veilig gelegen halte rijdt. Is het leven van een kind dan minder waard dan al die
paperassen? zoo vraagt hij. Terwijl de tram harder is gaan rijden zijn de werkzaamheden van het
personeel toegenomen, aldus de heer Steinmetz (R.K.) , die er verder op wees, hoe het personeel de
kans op promotie ontnomen wordt door de aanstelling van vreemde krachten als controleurs. Zijn
deze niet uit het personeel te rekwireren, zijn zelfs in Amsterdam geen geschikte personen daarvoor
te vinden? Dit lijkt wel zoo, want de meeste van de benoemden zijn niet-Amsterdammers. Tenslotte
informeerde hij naar de mogelijkheid van invoering van korte ritten op de buslijnen.
5 december 1935
Uit De Tijd:
“De gemeenteraad van Amsterdam beeft gistermiddag de behandeling van de gemeentebegrooting
voortgezet met de algemeene beschouwingen over het hoofdstuk betreffende de bedrijven. De heer
Boissevaln (lib.) betoogt dat de hooge exploitatiekosten van de tram, meer ln net bijzonder de
omstandigheid dat de loonen nog altijd belangrijk boven het peil van 1914 liggen, oorzaak zijn. dat
het tarief niet aanmerkelijk verlaagd kan worden zonder groote verliezen en nlet zoozeer verlaagd kan
worden, dat de gevolgen der verlaging opgevangen worden door de vermeerdering van het aantal
passagiers. Was deze vermeerdering er in voldoende mate. dan zou de daarvoor noodzakelijke
expansie van bet bedrijf vermindering van werkeloosheid ten gevolge hebben. Zoo ziet men de
onjuistheid van de sociaal-democratische bewering, dat lage loonen de werkeloosheid doen
toenemen. Nu er bovendien nergens een reserve bestaat, om het verlies op te vangen, zijn we
aangewezen op een te geringe tariefsverlaging, die het aantal passagiers slechts kan doen toenemen
met 8 millioen in plaats van met de 50 millioen. die in verband met de uitbreiding van de stad normale
toeneming zouden vormen.
De heer Matthijsen (s.-d.) betoogt, dat do redeneering van den heer Bolssevaln mank gaat aan de
gewone misvatting van de deflatlepolltlek, die strandt op een misvatting van het indexcijfer. Zoolang
we met deze deflatiepolltlek voortgaan, zal de welvaart blijven inzlnken en dientengevolge het tekort
in de gemeentekas toenemen. Spr. betoogt verder, dat het gekanker tegen de tram zal aanhouden
zoolang men meent het bedrijf alleen op de spitsuren te kunnen inrichten: en ontkent, dat er in het
algemeen van het rijdend trampersoneel te Amsterdam het maximum wordt geëischt. In net
buitenland wordt van het trampersoneel heel wat meer dan te Amsterdam geeischt. Het is in het
belang van den dienst en van het personeel, dat het niet voortdurend wordt voorgekauwd: ze doet te
veel. ze houdt dit niet vol: dan wordt het ten slotte waar. Als het personeel eens gelegenheid krijgt
om er achter te komen waarom buitengewone prestaties gevorderd worden en wat het resultaat
daarvan is, zou dit van net grootste belang kunnen blijken: een nog meer gunstige invloed zou er van
uitgaan, als het personeel daarbij dan tevens zün critiek kon oefenen. Voor de Dienstcommissie zou
hier een uitstekende taak liggen.
Dingemans (r.k.) komt thans tot de gemeentetram. Hij brengt hulde aan de directie en het personeel,
die in een zoo moeilijken tijd als dezen nog een exploitatie in stand houden, welke het voortbestaan
van hat bedrijf mogelijk doet blijven. Het bedrijf zal binnen korten tijd geheel gereorganiseerd zijn; B.
en W. vertrouwen dat het bedrijf dan zichzelf zal kunnen bedruipen. Er gaan herhaaldelijk stemmen
op voor verkoop van het trambedrijf aan particulieren, maar particulieren zullen nooit eenzelfde
service aan het publiek kunnen geven als de gemeente, en daar de gemeente dle toch zeker zou
eischen. en ook handhaving van hel loonpeil, komen er geen gegadigden en hiermede is de zaak
vanzelf bulten kwestie. Spr. wijst er den heer Bolssevain op. dat er een zeer nauw verband bestaat
tusschen de daling van het volksinkomen en de daling van het aantal trampassagiers.”
De Tribune over dezelfde vergadering:
“DE RAAD BESPREEKT HET BELEID VAN DE GEMEENTE-BEDRIJVEN.
De s.d. de Vries bestrijdt een adres dat mede door de „Algemene” was ondertekend.
Scherpe critiek van pgten Schalker, Beers en Jansen.
De middagzitting van de gemeenteraad was aan de gemeentebedrijven gewijd en het beheer van het
trambedrijf vormde de hoofdschotel. Behoudens een enkele uitzondering, brachten bijna alle sprekers
critiek uit. Bijna iedereen was het er over eens, dat het jaag-tempo bij de tram het personeel ,
zenuwziek maakt, dat het voor de conducteurs ondoenlijk wordt hun werk naar behoren te verrichten,
dat het trammen een bezoeking is geworden, dat het materiaal op de thans ingevoerde rij-snelheid
niet berekend is. De enige uitzondering was het soc.-dem. raadslid VAN ECK, die begon met het
voorstel SCHMIDT (verlaging van de ritprijs van 11 op 10 en van 6 op 5 cent) te bestrijden. Wat de

klachten over het schokken er schudden der tramwagens betreft, was hij van mening „dat de
Amsterdammers graag kankeren". Vroeger ging het te langzaam thans gaat het te hard. Dat er ook
nog maatregelen te nemen zijn, waardoor de snelheid gehandhaafd kan blijven, zonder dat personeel
en publiek daar de dupe van worden, scheen dit raadslid niet te weten. VAN ECK noemde de
bezuiniging bij het tram-bedrijf „een buitengewone prestatie". Hier interrumpeert pg. SCHALKER: „En
hoeveel arbeiders zijn er op straat gegooid" ? Na deze interruptie stelt VAN ECK nog de vraag „of er
van personeel en publiek niet wat te veel gevergd is", maar tot een werkelijke critiek op het gevoerde
beleid komt hij niet. Dan spreekt DE HARTOG (wild). Spr. schildert de moeilijkheden van het
personeel en houdt triomfantelijk dertien soorten tramkaartjes in de hoogte, waarbij zes soorten zijn
die afgestempeld moeten worden. Als illustratie van het jaagtempo, deelt spr. mede, dat op de
Blauwbrug een conducteur van het achterhalcon werd geslingerd en de bestuurder dat pas bij de
volgende halte bemerkte! Zo werden van verschillende zijden opmerkingen gemaakt, doch het kwam
pas tot gefundeerde critiek toen pg. SCHALKER het woord verkreeg. Deze begon er op te wijzen dat in
de memorie van antwoord in wezen de klachten worden erkend. Erkend wordt dat de opgevoerde
rijsnelheid de gezondheid van het personeel aantast. De ziektecijfers over 1933 en 1934 bewijzen dit
overduidelijk! In 1933 waren er 24.540 ziektedagen. Dit was in 1934 gestegen tot ruim 36.000. Dat
wil zeggen, een stijging van 50% en dat in het jaar, dat deze verhoogde rijsnelheid pas werd
ingevoerd. Hoe zal dat er over 1935 uitzien?
Het voorbeeld van Dr. DE HARTOG noemt spr. nog niet het ergste. Op 21 October was het de
trambestuurder Riemersma, die dood op de wagen bleef als gevolg van een zenuwtoeval. Pg.
SCHALKER wijst er met nadruk op, dat noch in de memorie van antwoord, noch in de nota aan de
raad blijk gegeven is van ' een ernstig onderzoek naar de veiligheid van personeel en passagiers. Spr.
juicht de verklaring „dat het trampersoneel generlei blaam treft" toe en merkt op dat dit een slag in
het gezicht van de fascistische „Telegraaf" is. Verder bestrijdt SCHALKER de voorstelling als zou „de
veiligheid van passagiers en personeel gewaarborgd zijn", en „het materiaal behoorlijk in orde". Als
voorbeeld noemt hij diverse tram-botsingen. Veertig meter van te voren begon de bestuurder te
remmen, luidde het eerste onderzoek na de botsing op de 24ste Juli j.l. De volgende dag heette het
„dat na ingesteld onderzoek gebleken was dat de remmen niet hadden “geweigerd". Het is bekend dat
de bestuurders 's morgens voor het uitrijden uit de remise geen tijd hebben hun remmen te
controleren, en toch durft men te zeggen dat de bedrijfsveiligheid niets te wensen overlaat. Van de
autobussen zijn de kilometerstellers afgehaald, omdat er steeds boven de maximum-snelheid gereden
moet worden. Spr. kan zich dan ook niet aansluiten bij de waardering die de heer Van Eek voor deze
methode van bezuinigen uitsprak, in, tegendeel!! Het personeel zal deze „waardering" naar waarde
weten te schatten! 400 man op straat gegooid, 50% meer zieken, zenuwlijders bij de vleet, niet alleen
de belangen, zelfs het leven van het personeel wordt hier op 't spel gezet. Verder besprak onze pg.
nog het aanstellen van jonge controleurs en vroeg waarom het personeel voor deze promotie
gepasseerd werd. Hij bepleitte het aanstellen van controleurs uit het personeel en het aanvullen van
deze plaatsen door arbeiders uit de G.A.R. Verder werd in deze middagzitting …….”
6 december 1935
De gemeenteraad heeft gisteren de gemeentebegroting voor 1936 met 30 tegen 11 stemmen
goedgekeurd. De voordrachten van B. en W. tot wijziging van de tarieven voor de gemeentetram, en
van de personenveren over het IJ werden beide zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd, die van
Schmidt (C.P.H.) inzake het dienstrooster van het personeel en de tramtarieven met resp. 29 tegen 5
en 28 tegen 6 stemmen verworpen
7 december 1935
Twee lezingen van hetzelfde ongeval; eerst het bericht uit De Banier:
“WIELRIJDER ONDER DE TRAM.
Op den hoek van de Bilderdijkstraat en Jacob van Lennepstraat is een man onder de tram geraakt en
in zorgwekkend den toestand naar het Wilhelminagasthuis overgebracht. De wielrijder kwam van de
Van Lennepkade en ging nog juist voor een auto langs om dadelijk daarop door de tram te worden
gegrepen.”
Een andere lezing, met meer bijzonderheden, werd gegeven door De Tribune:
“Wielrijder onder de tram.
Geen opvijzel-materiaal aanwezig. Slachtoffer pas na tien minuten bevrijd.

Vrijdag te ongeveer twaalf uur geraakte een wielrijder die op de Bilderdijkstraat in de richting van de
Overtoom fietste, doordat hij moest uitwijken voor een auto die uit de J. v. Lennepstraat kwam, onder
een motorwagen van lijn drie.
Het bleek, dat er in de wagen die de man overreed geen opvijzel-materiaal aanwezig was, zodat
moest worden gewacht op een tram die van de tegenovergestelde richting kwam, alvorens
maatregelen genomen konden worden om het slachtoffer uit zijn benarde positie te bevrijden. Het
gevolg van dit gebrek aan materiaal was, dat het slachtoffer circa tien minuten onder de wagen heeft
gelegen.
Toen eindelijk de tramwagen uit de andere richting arriveerde hielp het personeel, dat op deze wagen
dienst deed, onmiddellijk aan de bevrijding van het slachtoffer.
Dit scheen niet naar de zin te zijn van een chef of hogere ambtenaar van de tram, die daar toevallig
aanwezig was. Hij liet de andere baan onmiddellijk vrijmaken, want het was volgens hem overbodig
dat er nog meer stagnatie ontstond.
Toen eindelijk het slachtoffer onder de wagen vandaan was gehaald bleek, dat hij in vrijwel hopeloze
toestand verkeerde.
Per auto van de G.G.D. is hij naar het Wilhelminagasthuis vervoerd.”
Uit een bericht in De Tijd, de volgende dag, bleek, dat het slachtoffer, een 19-jarige banketbakker,
aan de gevolgen van het ongeval was overleden.
Uit de Tijd:
“DE TRAM HAARLEM-AMSTERDAM
Zeer groot vervoer vraagt nieuw materiaal
'De toevloed van passagiers en voornamelijk van abonnement-houders op de electrische tramlijn
Haarlem—Amsterdam is den laatsten tijd zóó groot geworden, dat de N.ZH.T.M. niet voldoende
materiaal op de lijn kan brengen. Verschillende extra-diensten zijn reeds in de morgenuren (vooral
tusschen kwart voor acht en half negen) ingelegd en steeds blijkt, dat er meer ruimte noodig is.
Verschillende oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen, maar een der voornaamste is wel gelegen in de
bouwbedrijvigheid langs dit traject, vooral ook rondom Halfweg Men blijkt graag van de comfortabele
tram gebruik te maken. Een en ander heeft de directie thans doen besluiten nieuw materieel te
bestellen. Veel oud-smalspoor materiaal is niet geschikt voor deze lijn, omdat een groote snelheid
vereischt is. Na de minder prettige klanken, die verleden jaar ten aanzien van de N.Z.H.T.M. gehoord
werden, is het thans prettig dit nieuws te vernemen. De vervoersopbrengsten zijn in November, wat
de gewone plaatsbewijzen betreft (dus buiten de abonnementen), vergeleken met verleden jaar, niet
achteruit gegaan, d.w.z. het passagiersvervoer is belangrijk grooter geworden, omdat de prijzen
belangrijk verlaagd zijn. Er was voor dit jaar op een kleine daling gerekend, zoodat de resultaten
zeker niet onbevredigend zijn. Tenslotte maken wij er onzen lezers nog op attent, dat de trams naar
en van Amsterdam sinds korten tijd denzelfden fluitsignaal-toon hebben gekregen als de trams, die
naar Leiden rijden. Automobilisten gelieven daar rekening mede te houden, opdat zij bij mistige dagen
niet meenen een automisthoorn te hooren.”
8 december 1935
Op het kruispunt Rozengracht – Lijnbaansgracht botsten een tramtrein van de N.Z.H. en een
vrachtauto op elkaar, waardoor het tramverkeer 10 minuten vertraging kreeg.
11 december 1935
Op de hoek van de Kinkerstraat en de Nassaukade is dinsdagmiddag om tien voor zes een 43-jarige
fietser ten val gekomen, omdat het voorwiel van zijn fiets aan de step van een andere fiets bleek
haken. Hij viel juist voor een motorwagen van lijn 17 en kwam onder de baanschuiver terecht. De
tram moest worden opgevijzeld, en het slachtoffer bleek een bekkenfractuur te hebben, waarmee hij
in het Wilhelminagasthuis is opgenomen. De andere fietser, die ook was gevallen, had alleen een buil
op zijn hoofd.
Maandagmiddag is om 16 u 15 een 42-jarige wielrijdster op het Valeriusplein door een montagewagen
van de gemeentetram aangereden. Ze liep een bekkenfractuur, een hoofdwond en een
hersenschudding op en is in het Tesselschadeziekenhuis opgenomen.
12 december 1935

Vanmorgen om half zeven is op de hoek van de Willemsparkweg en de Van Baerlestraat een
motorwagen van lijn 2 met de voorwielen uit de rails gelopen. De oorzaak is onbekend, maar de tram
was in 5 minuten weer in de rails, en kon verder rijden.
In de Vijzelstraat raakte een bestuurder van een tram van lijn 25 onwel, waardoor hij niet verder kon
rijden. Het tramverkeer kreeg 10 minuten vertraging.
17 december 1935
Door een aanrijding tussen een motorwagen van lijn 16 en een personenauto bij de Banstraat kreeg
het verkeer op die lijn tien minuten oponthoud.
20 december 1935
De tramdirectie heeft bekend gemaakt, dat het nieuwe tramtarief op 1 januari in werking zal treden.
Donderdagavond omstreeks half negen zijn in de Kinkerstraat een zwaar beladen vrachtauto met
kerstbomen en een motorwagen van lijn 23 op elkaar gebotst. Uit de richting van de J. P. Heijestraat
naderde lijn 23 en die was net bij de Ten Katestraat toen met groote vaart uit deze straat een groote
vrachtauto met kerstbomen plotseling de rails overstak. De beide voertuigen kwamen met een
geweldigen klap met elkaar in aanrijding. De grote vrachtauto sloeg om en kwam op de rails terecht.
De tram ontspoorde. Het voorbalkon werd ingedrukt, ramen en sponningen, bumper en koplantaarns
werden vernield. De tram kwam dwars over de weg te staan. Van alle kanten snelden voorbijgangers
toe, doch als door een wonder hadden noch de bestuurder van de tram, noch de chauffeur van de
vrachtauto ernstig verwondingen opgelopen. Wel had de trambestuurder een paar snijwonden, en
waren beiden ernstig geschrokken. Onmiddellijk werd van uit de remise Havenstraat een
ongevalwagen met personeel van de tram gezonden en met vereende krachten werden de
kerstbomen van de omgeslagen auto afgehaald. Het was een respectabel aantal, dat zich daar op de
hoek opstapelde. De wagen werd vervolgens een eind weggesleept en overeind gezet. De
motorwagen van de tram werd nu naar een remise gereden. De stagnatie duurde een half uur en tot
aan de J. P. Heijestraat stond een lange rij van wagens van de lijnen 7, 17 en 23. De motorbrigade en
een aantal agenten van het posthuis Borgerstraat, zorgden er voor, dat het publiek op een afstand
werd gehouden.
21 december 1935
Op beide kerstdagen zullen de trambrievenbussen gesloten zijn.
24 december 1935
Een ernstige tramstagnatie heeft gistermiddag, juist op het drukste uur van de dag, waarop velen zich
van kantoor en werkplaats naar huis begeven, veel ongerief veroorzaakt. Gedurende meer dan een
half uur was een gehele tramsectie, tussen de Admiraal de Ruyterweg, De Clercqstraat, Frederik
Hendrikstraat, Marnixstraat en Leidschestraat van stroom verstoken. Het euvel, dat veroorzaakt werd
door een defecte tram-trein van de Noord-Zuid-Hollandsche Tramwegmaatschappij, kon na een half
uur worden verholpen. Nauwelijks kon het tramverkeer weer normaal worden geregeld, toen
nogmaals een zelfde storing optrad. Ditmaal ondervond het tramverkeer slechts vijf minuten stag
natie. Omstreeks kwart over vijf gingen plotseling van alle tramwagens van de lijnen 1, 2, 3, 6, 7, 10,
13, 14, 17 en 23, die zich op het grote traject bevinden, de lichten uit en spoedig strandden alle trams
te midden van het drukke verkeer. De oorzaak van deze plotselinge stilstand was te zoeken bij een
tramtrein van de Noord-Zuid-Hollandsche Tram, die op de Rozengracht dicht bij de Prinsengracht
defect was geraakt en dientengevolge kortsluiting had gemaakt. Hierdoor waren de automaten van
het onderstation der G. E. W. aan het Westerpark uitgevallen. Om 6 uur was het euvel hersteld.
Een auto, die in de Vijzelstraat bij de Prinsengracht passagiers had afgezet, en aan het keren was,
botste daarbij op een tram van lijn 4. Een in de auto gezeten vrouw brak een sleutelbeen en is naar
huis vervoerd. De auto raakte zwaar beschadigd en ook het voorbalkon van de tramwagen had
ernstige schade opgelopen.
25 december 1935

Gistermiddag brak op de Plantage Middenlaan een wiel van een met 10 ton koper beladen aanhanger,
waardoor die op de tramrails bleef staan. Het tramverkeer ondervond enige stagnatie, tot men er
tenslotte in slaagde de aanhanger weg te slepen.
Uit De Tribune:
“De nieuwe tramtarieven. Reeds op 1 Januari in werking.
AMSTERDAM, 19 Dec. — Naar we vernemen zal het op vele onderdelen gewijzigde tramtarief hier ter
stede op 1 Januari in werking treden.
Zoals reeds eerder is medegedeeld, wordt het gewone uniforme of basistarief van elf cent
gehandhaafd. Evenwel wordt een reeks van wijzigingen inzake o. a. de dag-, weekkaarten en
abonnementen ingevoerd, terwijl de goedkopere, korte trajecten op alle lijnen ingesteld zullen
worden. Het nieuwe tarief is voornamelijk een tegemoetkoming aan de vaste kern der meest
regelmatige tramgebruikers.
Overzicht korte trajecten.
Inzake de korte trajecten, welke dan op 1 Januari op alle electrische lijnen over de gehele route
ingevoerd worden, vernemen we tevens, dat de verdeling der twee en twintig lijnen in trajecten als
volgt zal zijn:
Lijn 1: Hoofddorpplein-Overtoom bij J. P. Heijestraat, resp. Staringstraat-Leidseplein, Leidsepleln—
Spui en Spui—Centraal Station.
Lijn 2: Saxen Weimarlaan— Van Baerlestraat, Van Baerlestraat — Leidsepleln, Leidseplein—Spui en
Spui—Centr. Station.
Lijn 3: Javaplein—Koloniaal Instituut, Koloniaal Instituut—Station Weesperpoort Station
Weesperpoort-Ceintuurbaan b. d v. Woustraat, Ceintuurbaan b. d. v Woustraat—Roelof Hartplein,
Roeiof Hartplein —Leidsebosje en Leidsebosje—Fred Hendr. plantsoen.
Lijn 4: Trompenburgstraat—Ceintuurbaan bij v. Woustraat, Ceintuurbaan bij v Woustraat—kruising
Weteringschans, kruising Weteringschans—Muntplein en Muntplein—Centraal Station.
Lijn 5: Weesperzijde—Ceintuurbaan bij v. Woustraat, Ceintuurbaan bij v. Woustraat —
Frederiksplein/Utrechtsestraat, Frederiksplein bij Utrechtsestraat—Muntplein, Muntplein—Centraal
station, Centraal Station-Haarlemmerplein en Haarlemmerplein—Oostzaanstraat.
Lijn 6: Stadionplein—Overtoom/J. P. Heijestraat, resp. Staringstraat, Overtoom/ J. P. Heijestraat, resp.
Staringstraat—Leidsebosje, Leidsebosje—kruising Weteringschans, kruising Weteringschans—Station
Weesperpoort, Station Weesperpoort—Van Swindenstraat.
Lijn 7: Mercatorplein—Kinkerstraat/J. P. Heijestraat, Kinkerstraat/J. P. Heljestraat —Kinkerstraat bij
Bilderdijkstraat, Kinkerstraat bij Bilderdijkstraat—Leidseplein, Leidseplein—kruising Weteringschans,
kruising Weteringschans — Weesperplein en Weesperplein—Plantageparklaan.
Lijn 8: Dan. Willinkplein—Ceintuurbaan/ Van Woustraat, Ceintuurbaan bij Van Woustraat—
Weesperplein, Weesperplein-J. D. Meijerplein en J. D. Meijerplein—Centraal Station.
Lijn 9: Molukkenstraat—Koloniaal Instituut, Koloniaal Instituut—Waterloopleln resp. N. Amstelstraat bij
J. D. Meijerplein, Waterlooplein resp. N. Amstelstraat bij J. D. Meijerplein—Muntplein en Muntplein
Centraal Station.
Lijn 10: Zoutkeetsgracht—Marnixstraat/ Rozengracht, Marnixstraat bij Rozengrgacht —Leidseplein,
Leidseplein—Weteringschans bij Vijzelgracht, Weteringschans bij Vijzelgracht—Weesperplein en
Weesperplein—1e Van Swindenstraat.
Lijn 11: 1e Van Swindenstraat—Station Weesperpoort, Station Weesperpoort—Frederiksplein bij
Utrechtsestraat, Frederikspl. bij Utrechtse straat—Muntplein en Muntplein—Centraal Station.
Lijn 13: Mercatorplein—De Clercqstraat bij Bilderdijkstraat, De Clercqstraat bij Bilderdijkstraat—
Westermakt en Westermarkt —-Centraal Station.
Lijn 14: Van Hallstraat—Marnixstraat bij Rozengracht, Marnixstraat bij Rozengracht —Westermarkt,
Westermarkt—Muntplein, Muntplein—N. Amstelstraat bij J. D. Meijerplein resp. Waterlooplein, N.
Amstelstraat bij J. D. Meijerplein resp. Waterlooplein—Kol. Instituut en Kol. Instituut—3e
Oosterparkstraat bij Linnaeusstraat.
Lijn 16: Station Haarlemmermeer—Concertgebouw, Concertgebouw — Weteringschans bij
Vijzelgracht, Weteringschans bij Vijzelgracht—Muntplein en Muntplein— Centraal Station.
Lijn 17: Surinameplein—Kinkerstraat bij J. P. Heijestraat, Kinkerstraat bij J.P Heijestraat—Kinkerstraat
bij Bilderdijkstraat, Kinkerstraat bij Bilderdijkstraat—Westermarkt en Westermarkt—Centraal Station.
[Lijn 18: Sloterdijk – Nassauplein]

[Lijn 19: Czaar Peterstraat – Kattenburg]erplein en Kattenburgerplein—Centraal Station. 5
Lijn 23: Stadionplein—Overtoom bij J. P. Heijestraat, resp. Staringstraat, Overtoom bij J. P.
Heijestraat, resp. Staringstraat— Bilderdijkstraat bij De Clercqstraat, Bilderdijkstraat bij De
Clercqstraat—Zoutkeetsgracht.
Lijn 24: Olympiaweg—Roelof Hartplein, Roelof Hartplein—Weteringschans bij Vijzelgracht,
Weteringschans bij Vijzelgracht —Muntplein en Muntplein—Centraal Station.
Lijn 25: Amstellaan—Ferd. Bolstraat bij Ceintuurbaan, Ferd. Bolstraat bij Ceintuurb. —Weteringschans
bij Vijzelgracht, Weteringschans bij Vrjzelgracht-Muntplein en Muntplein—Centraal Station.”
27 december 1935
Uit het vaderland:
“De gewijzigde tramtarieven te Amsterdam
Korte trajecten ever het geheele net
De tram te Amsterdam is heden begonnen met het maken van een grootscheepscbe reclame voor
baar nieuwe tarieven, die op 1 Jan. in werking treden en waarvan het bedrijf een dusdanige
toeneming van het aantal passagiers verwacht dat de vermindering van de opbrengst per passagier
de exploitatie-uitkomsten van het bedrijf aanmerkelijk zal verbeteren.
Vanmorgen reden uit de remise in de Tollensstraat een motorwagen met bijwagen uit; welker uiterlijk
een zeer opvallende gedaanteverwisseling ondergaan had. Zij gingen geheel schuil onder groote
witgeschilderde borden, waarop allerlei korte opschriften, afbeeldingen van door passagiers
bestormde en achterna geholde trams en autobussen, enz. te lezen waren, en men ziet hoe de
Amsterdammers, door al de aantrekkelijke nieuwtjes, den raad opvolgen.
Alle lijnen worden over haar geheele lengte in korte trajecten verdeeld, ook in de binnenstad, zoodat
men kleine afstanden voor 6, of op knipkaarten voor 5 cent zal kunnen mederijden, waar men zich
ook in de stad bevindt. Hoe die korte trajecten zijn ingedeeld, bestudeere men maar eens op de
biljetten, die de conducteurs in de wagens uitreiken, en waarop men overigens volledige instructie
ontvangt over de ingetreden veranderingen.
De weekkaarten en de vroegrit-weekkaarten zullen zonder prijsverhooglng gelegenheid geven tot
overstappen. Dit beteekent de tegemoetkoming in een algemeen vurig gekoesterden wensch vooral
van de vroegrit-klanten.
In de overstapbepalingen komt een belangrijke vereenvoudiging. Men zal kunnen overstappen op elke
willekeurige lijn en op elk willekeurig punt. behalve dan op de lijn waarop het overstapkaartje
afgegeven is.
De prijs van de abonnementen gaat omlaag. Een netkaart kost in bet vervolg in plaats van f 15.— f
12,50 per maand, een tweelijnenkaart f 9.— (vroeger f 10.—). een lijnkaart of trajectkaart f 6,50 in
plaats van f 7,50, een dagscholierkaart f 3,50 in plaats van f 4,50. een ochtend- of avondscholierkaart f 1.25 in plaats van f 1.50, een middagscholierkaart f 1.85 in plaats van f 2.25.
Verder wordt een ochtendkaart ingevoerd, geldig vóór half tien des morgens, en wel voor een lijn of
een traject over aansluitende gedeelten van twee lijnen tot een afstand van ten hoogste 7 ½ km
tegen den prijs van f 2.50 per maand.
Alle abonnements- en scholierkaarten geven het recht op het maken van een onbepaald aantel ritten
op lijnen en uren waarop de kaarten niet geldig zijn tegen den prijs van 5 cent per rit; hiervoor zijn
suppletiekaarten voor 6 ritten tegen den prijs van 30 cents te krijgen. Op de suppletiekaarten voor
ochtendtrajectkaarten en scholierkaarten voor meer dan een lijn zal men ook kunnen overstappen op
het op de kaart aangegeven traject.
Het aantal ritten op dagkaarlen. waarvan de prijs niet verhoogd wordt is gebracht op 20 inplaats van
15. Dit zijn in het kort de blijde Nieuwjaarsboodschappen, welke de witte en vroolijk in blauw beschilderde
reclametrams vanmorgen den Amsterdammers brachten, en waarvoor zij de heele week. kruisend
door de heele stad, de aandacht zullen vragen.
De Tijd liet zijn berichtgeving vergezeld gaan van een foto van de nieuwste tweelingwagen:
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De tussen vierkante haken geplaatste passages ontbreken in het bericht in De Tribune; ze staan wel vermeld in De Tijd.

En de volgende dag (28 dec.) plaatste deze krant een foto van het reclametramstel:

Op Nieuwjaarsdag zullen de trambrievenbussen gesloten zijn.
De brandweer moest op de Ceintuurbaan bij nr. 274 een brandje in een motorwagen blussen. De
oorzaak was vermoedelijk kortsluiting in een schakelkast. De wagen moest buiten dienst gesteld en
weggesleept worden.
29 december 1935
Evenals vorig jaar rijdt de tram op Oudejaarsavond tot ’s nachts één uur. Dan vertrekken van de
eindpunten de laatste wagens langs de gewone route. Daarna volgen nog de remisetrams. Ook de
ponten en enkele veren varen door, die laatste tot 2 uur.
30 december 1935
Ir. W.B.I. Hofman is benoemd tot lid van een gemeentelijke commissie, die de stijging van het
ziekteverzuim onder de gemeentewerklieden moet onderzoeken.
31 december 1935
Uit De Banier:
“UIT DE HOOFDSTAD
REORGANISATIE VAN TRAMPERSÓNEEL.
Meer wagens op regendagen.
Naar verluidt zal binnenkort een belangrijke reorganisatie plaats hebben bij het trampersoneel. O.a.
wil de tramdirectie tegemoetkomen aan de klachten van het publiek, dat er bij regenbuien te weinig
wagens beschikbaar zijn. Ten einde aan een en ander te voldoen zal de afvloeiing niet plaats hebben
bij het rijdend personeel, doch bij het personeel van den z.g. poetsdienst, dat dan voor zooveel
noodig wordt vervangen door rijdend personeel. Het ligt voorts in de bedoeling om voortaan het
personeel, dat nieuw wordt aangesteld bij de tram, eerst werkzaam tes tellen bij den poetsdienst,
zoodat het heele personeel, zoo noodig, d.w.z. op de Zondagen en bij regenweer, wagens zal kunnen
bedienen. “
Cees Pot.

