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Tijd.art. Bukken op de omnibus  
 

 

Wie in de geschiedenis van de RTM duikt, komt soms onverwachte pareltjes tegen.  Zo ook 

onderstaande berichten over klein leed van reizigers die zich op het open bovendek van de 

omnibus lieten vervoeren.  De ingezonden stukken zijn van de heren W., L. en P., en zijn voor 

uw leesgemak hier integraal overgenomen uit het dagblad ‘Rotterdamsch Nieuwsblad’ van 28 

en 29 mei en 1 juni 1889, inclusief volzinnen en enkele eventuele schrijf-, stijl-, tik- of 

zetfouten.   

 

 

 

Tijd.art. Ingezonden stukken  I 
 

Dempt den put vóór het kalf verdronken is. 

 

 

Mijnheer de redacteur ! 

 

Gisternamiddag een uitstapje makende naar Hillegersberg, nam ik plaats op de imperial van 

een omnibus des heeren Freericks, niet wetende welk gevaar daaraan verbonden was.  Op het 

oogenblik dat ik de viaduct doorging, riep men mij toe te bukken met mijn hoofd; gelukkig 

voor mij, een oogenblik later en er zouden ongelukken plaats gehad hebben.  Zoi ik UEd. 

beleefd mogen verzoeken de bevoegde autoriteit daarop hare aandacht te doen vestigen, 

misschien is het dan niet te laat.  Hoogachtend, W. 

 

 

 

-  /  - 

 

 

 

Tijd.art. Ingezonden stukken  II 
 

Rotterdam, 28 mei 1889 . 

 

 

Mijnheer de redacteur ! 

 



Naar aanleiding van het Ingezonden Stuk onder het opschrift “Dempt den put voor het kalf 

verdronken is”, neem ik de vrijheid het volgende in het midden te brengen: 

 

Daar ik een lengte heb van 1.75 Mr. en meer dan eens op den omnibus van den heer Freericks 

gezeten, met een cilinderhoed op, onder het Viaduct doorgereden ben zonder, dat ik behoefte 

te bukken, geloof ik zeker, dat de heer W., wat zijn lengte betreft niet tot het gewone slag van 

menschen behoort, anders zou hij niet aan het gevaar blootgesteld zijn geweest, dat hij heeft 

voorgegeven. 

 

Met de opname dezer regelen zult UEd. zeer verplichten.  Hoogachtend, L.  

 

 

 

-  /  - 

 

 

 

Tijd.art. Ingezonden stukken  III 
 

Rotterdam, 29 mei 1889 . 

 

 

Mijnheer de redacteur ! 

 

Naar aanleiding van het tegenbericht in uw geëerd blad van heden, betreffende de zitplaatsen 

boven op de omnibus van den heer Freericks, zou ik den heer L., lang 1.75 M., wel eens 

willen verzoeken om a.s. Zondag nog eens te proberen op deze tram-omnibus te gaan zitten en 

dan eens te zien of hij dan zelfs zonder zijn cilinderhoed, onder de spoorbrug aan de Schie 

door kan komen, het zal mij sterk verwonderen als de heer L. met een ongekwetst hoofd aan 

de Delftschepoort zal arriveeren, daar ik Zondag met eenige vrienden op de Tram-omnibus 

zittende, mijn hoofd wel degelijk moest bergen bij het doorrijden onder de spoorbrug, daar 

wij er anders zeker niet heelhuids waren afgekomen. 

 

Met bovenstaande regelen in Uw gewaardeerd blad op te willen nemen, zult u ten zeerste 

verplichten,   Uw abonné P. 

 

 

Hiermede achten wij dit onderwerp voldoende toegelicht en sluiten wij het debat er over.  

“Een Freericks-bezoeker” zij voor de zooveelste maal herinnerd, dat stukken van inzenders, 

die verzuimen hun naam aan de redactie bekend te maken, terzijde worden gelegd.  Red. 

 

 

 



 
 

Een omnibus nadert het spoorwegviaduct bij de Schiekade.  De marge 

tussen de hoofden van de reizigers op het open bovendek en het 

viaduct, lijkt inderdaad vrij klein.  Het betreft een omnibus uit  

het VK, want de trap aan de achterzijde, leidt naar de links. 

Direct naast stellingmolen ‘De goudsbloem’ (1781-1893), 

lag het spoorstation Rotterdam. 

 

 

 
 

De koetsier zit hier zeker drie meter boven het straatniveau op de bok. 
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