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Tijd.art. Tankauto met olie 

 

 

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

onderstaande berichten over een aanrijding, het streven van de RTM naar een 

waarschuwingsinstallatie en de latere terugkeer van de tram op dezelfde route.  De artikelen 

zijn van onbekende redacteuren, en zijn overgenomen uit het dagblad ‘Het Vrije Volk’ van 

woensdag 13 januari 1954 en zaterdag 24 juni 1972, inclusief tussenkoppen, volzinnen en 

enkele eventuele schrijf-, stijl-, tik- of zetfouten.   

 

 

 

Tankauto met olie tegen RTM-loc. 
 

Weer botsing op beruchte hoek 
 

 

(Van een onzer verslaggevers) 

 

WEER WAS HET RAAK, gistermiddag, op de maar al te bekende hoek 

Wolphaertsbocht-Boergoensestraat.  Weer hielden omwonenden en voorbijgangers de 

adem in, toen omstreeks half drie een zware Duitse tankwagen met aanhanger door een 

RTM-locomotief geramd werd. 

 

De aanhanger, gevuld met 18.000 liter paraffine, schoot los, sloeg om, gleed naar de 

huizenkant, ramde een betonnen paal van het RET-net en kwam op enkele meters afstand van 

de slagerij van D.J. Boer tot stilstand. 

 

Het vloeibare vet stroomde over straat en stolde langzaam.  De RTM-locomotief kwam dwars 

op de rails te staan, maar bleef overeind.  Niemand werd gewond, een voorbijganger kon 

vluchtend zijn leven redden. 

 

De tankauto kwam van Pakhuismeesteren en reed in de richting van de Pleinweg.  De 25-

jarige chauffeur Frits Schmitz kende het gevaarlijke punt, honderden malen passeerde hij het.  

Bu werd zijn aandacht in beslag genomen door een andere wagen en moest hij op het verkeer 

uit de Boergoensestraat letten.  Het tram-treintje hoorde hij niet.  Op het laatste moment zag 

hij de botsing aankomen, gaf hij vol gas maar kon zijn aanhangwagen niet meer redden.  

Locomotief en auto botsten met een zware klap tegen elkaar.  De aanhanger maakte een 

enorme schuiver, sloeg om, en gleed in de richting van de huizen, die de hoek 



Wolphaertsbocht-Boergoensestraat aan de Pleinwegkant flankeren.  De RET-paal redde de 

situatie, anders was de schade ongetwijfeld groter geweest. 

 

Nu bleef het bij een vernielde aanhanger, waar de olie uitstroomde.  Het wegdek werd 

spiegelglad tot op verre afstand van de plaats van het ongeluk.  Zand erover, zeiden de 

mannen van de gemeente, en dat hielp.  De locomotief werd met behulp van een RET-

takelwagen in de rails gezet en om halfvier kon het verkeer weer verder.  De tankwagen was 

op weg naar Neuss am Rhein in Duitsland. 

 

  

FOTO 1: Overzicht ongeval.  (Zie onderstaande afbeelding 1.) 

 

Fotobijschrift: Geen auto kon passeren, geen voetganger was veilig op de spiegelgladde straat, 

toen gistermiddag op de beruchte hoek Boergoensestraat-Wolphaertsbocht een tankauto in 

botsing kwam met een RTM-locomotief.  Op de foto ziet u links de gesneuvelde aanhanger 

van de tankauto en rechts de ontspoorde locomotief. 

 

 

FOTO 2: Twee mannen met een olievat. 

 

Fotobijschrift: Er is altijd een geluk bij een ongeluk.  Drie kwartier na de botsing stroomde de 

paraffine nog uit de aanhanger, maar toen kwam dan ook een “reddingsploeg” opdagen.  

Mannen met teilen en tonnen kwamen in actie.  Zij zagen zaken in dit ongeluk en niet ten 

onrechte .... 

 

 

FOTO 3: Portret machinist J. de Heus. 

 

Fotobijschrift: De 63-jarige RTM-machinist J. de Heus uit de Schildmanstraat bestuurde 

gistermiddag de locomotief, die bij de botsing betrokken was.  Hij kwam er gelukkig goed af, 

al kwam hij met zijn knie in onzachte aanraking met de ijzeren handles.  

 

 

N.B.  Klik voor het bekijken van alle foto’s op onderstaande link naar het bronartikel. 

 

 

- / - 

 

 

 

Waarschuwingslichten RTM voor de tweede maal 

afgekeurd .... 
 

 

(Van een onzer verslaggevers) 

 

DE BOTSING tussen de RTM-locomotief en de Duitse tankwagen op de hoek 

Wolphaertsbocht-Boergoensestraat heeft plotseling weer de aandacht gevestigd p de 

waarschuwingslichten, die de RTM vorig jaar op deze hoek en het Maastunnelplein plaatste.  



Die lichten werken nog steeds niet, erger nog, ze zijn vanmorgen (voor de tweede maal !) 

door de verkeersautoriteiten afgekeurd. 

 

Men kent de historie: Vorig jaar tastte de RTM diep in de jubileumzak, legde f 40.000 op tafel 

en liet de beveiligingsinstallatie maken.  Maar bij het “proefdraaien” keurden de 

vertegenwoordigers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de verkeerspolitie de 

lichten af.  De RTM herzag de fout en op Oudejaarsavond waren de lichten gereed om 

opnieuw beproefd te worden.  De RTM stuurde een bericht plus de tekeningen op 4 Januari 

naar Den Haag en wachtte op de dingen, die komen zouden.  Tot gisteren kwam er niets.  Nu 

schijnt het ongeluk de zaak eindelijk weer in beweging te hebben gezet.  Vanmorgen zijn de 

lichten beproefd.  Voor de tweede maal kwamen de vertegenwoordigers van het Ministerie 

van Verkeer en Waterstaat, de verkeerspolitie, en de Spoorwegen (die als adviseur optreedt) 

naar de installatie kijken.  Voor de tweede maal moesten zij zeggen, dat de lichten niet goed 

werken.  De installatie schijnt door de RTM veel te ingewikkeld te zijn opgezet.  In de 

practijk werkt het systeem niet naar behoren.  Nu moeten de lichten opnieuw herzien worden 

en dan kan men wéér gaan proefbranden.  Een jammerlijke geschiedenis.  En intussen blijft 

het kruispunt levensgevaarlijk.  Het wordt tijd dat er nu eene een definitieve en goede 

oplossing gevonden wordt.  De bewoners van Zuid en vooral de weggebruikers hebben er 

recht op. 

 

 

- / - 

 

 

 

Tijdschriftartikel: Eerste rit over nieuw traject 
 

 

ROTTERDAM – Een grasveld voor de deur is uiteraard plezanter dan een trambaan.  Toch 

vormen de vervoersmogelijkheden ook een welzijnsaspect, een enorme grootte zelfs.  

Wethouder Polak (verkeer) zei dit gisteren bij de opening van het nieuwe traject van lijn 2 

naar aanleiding van de bezwaren, die vele bewoners van Charlois tegen de aanleg van de 

trambaan over de Boergoensevliet hadden geopperd. 

 

Polak zij van harte te hopen, dat in Charlois het inzicht zou doorbreken, dat de realisering van 

de baan een zaak is geweest.  Hij baseerde die hoop o.m. op de aanwezigheid van drs. J. 

Zwakhals, voorzitter van de wijkraad van Charlois, bij de sobere openingsplechtigheid.  De 

bewoners zelf lieten zich niet horen.  Zij verschenen niet met spandoeken of andere vormen 

van protest toen een met bloemen versierde en met genodigden bezette speciale tram de 

“eerste rit” over het nieuwe traject maakte. 

 

De route over de Boergoensestraat en Boergoensevliet loopt over de jaren geleden en buiten 

gebruik gestelde oude trambaan van de RTM.  Lijn 2, volgens Polak het dierbaarste kind van 

het RET-tramnet, heeft er 1260 m grotendeels vrije baan bijgekregen.  Een stuk van 780 m, 

zonder vrije baan, is eraf gegaan.  Lijn 2, die vele wijken met elkaar verbindt, is daardoor 10 

km lang geworden met een vrijebaanpercentage van 83 . 

 

Lijn 2 kan hierdoor een snelheid van gemiddeld 21 km per uur rijden.  Op alle overige lijnen 

is dat gemiddeld 18 km.  “Met de metro vormt lijn 2 het hoofdstramien van de 

vervoersvoorziening in Rotterdam-Zuid.  De tram moest hier eigenlijk een semi-metro zijn.  



Een geheel autonome lijn, niet gehinderd door enige invloed van overig verkeer, ook niet bij 

kruispunten.  Deze ideale toestand is echter nog niet bereikt.  Het streven is er wel op gericht, 

aldus RET-directeur drs. C.G. van Leeuwen. 

 

De in februari 1968 bij de opening van de metro in zijn huidige vorm in dienst gestelde lijn 2 

is nu al de snelste tram in Rotterdam.  Een voorbeeld voor de lijnen 3, 4 en 5, aldus wethouder 

Polak, die nog eens op het grote nut van het openbaar vervoer wees: het zijn de reddende 

lijnen door de stad om die bereikbaar te houden. 

 

Drs. Van Leeuwen noemde de uitbreiding van lijn 2, die met zijn “aanhanger” lijn 12, 8 à 9 

miljoen reizigers per jaar vervoert, tenslotte een nieuwe kleine stap tot verbetering van de 

openbaar vervoersvoorziening in Rotterdam.  Daarna stapten de genodigden in de feesttram, 

bestuurd door de heer Barten, die nog met de vroegere RTM-tram over het gewraakte traject 

heeft gereden. 

 

 

FOTO 1: Vele belangstellenden bij het nieuwe eindpunt Kromme Zandweg. 

 

Fotobijschrift: Geen. 

 

 

FOTO 2: Trambestuurder Theo Barten met collega’s naast tramstel met bloemstuk. 

 

Fotobijschrift: Geen. 

 

 

 

Beschouwing 
 

- Deze artikelen behandelen een pijnlijk punt; de verkeersongevallen.  Beschreven wordt dat 

de RTM-tram op correcte wijze, met voorrang, langzaam rijdend en luid fluitend het kruispunt 

naderde, maar dat dit toch niet altijd afdoende bleek om aanrijdingen te voorkomen.  Het 

straatbeeld veranderde in de loop der jaren, het wegverkeer nam een dominante en agressieve 

positie in, en weigerde vaak domweg om de trambaan op kruisingen vrij te houden voor de 

tram.  Dat leidde maar al te vaak tot aanrijdingen, die eigenlijk met een beetje goede wil vaak 

voorkomen hadden kunnen worden.  Het wegverkeer maakte meestal zware verwijten naar de 

trammachinist, ook als die absoluut correct had gehandeld.  De RTM stond in een kwade 

reuk, en dan doen feiten er niet meer toe.  De tram was ouderwets, en moest alleen daarom al, 

zo spoedig mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen. 

 

- Eén aspect moet beslist benoemd worden.  Het zicht van de machinist of wagenvoerder.  

Een machinist van een stoomlocomotief stond achter de ketel van zijn locomotief, en had 

daardoor een relatief beperkt zicht op de trambaan voor hem.  Op de tweede afbeelding is 

goed te zien hoe de wagenvoerder van het Sperwerstel wèl een riant zicht had op de trambaan 

en de kruising die hij nadert.  Toch voorkwam ook dat niet altijd aanrijdingen met slordige 

automobilisten.  De eerste 75 jaar van haar bestaan was bij de RTM bij duisternis een 

olielamp voldoende om veilig te reizen.  De laatste 15 jaar werden schijnwerpers gebruikt ... 

 

- De RTM heeft er bij herhaling op aangedrongen dat de verkeerspolitie (Gemeentepolitie) 

een verkeerslichtinstallatie zou plaatsen bij het Maastunnelplein.  Twee punten gaven 



hoofdbrekens; het wegverkeer was zeer druk en vaak kwamen de automobilisten niet uit de 

regio, waardoor zij uit onwetendheid niet adequaat reageerden op waarschuwingssignalen van 

de RTM-tram.  Daarnaast moest de tram vanaf de Wolphaertsbocht een behoorlijke klim 

maken naar het hoger gelegen Maastunnelplein, wat alleen kon met een vaartje.  Kruipende 

automobilisten en een tram met een vaartje bleken keer op keer geen veilige combinatie.  Een 

machinist of wagenvoerder kon niet stoppen met een tram achter zich op een helling.  

Railvoertuigen kunnen nu eenmaal nooit goed optrekken uit stilstand, op een helling, naar 

boven.  Was het wel gelukt om met noodremming een aanrijding te voorkomen, dan moest de 

hele tram omslachtig achteruit terug naar de Wolphaertbocht, om opnieuw een aanloop naar 

boven te nemen.  De zo diep gewenste veiligheidsvoorzieningen zijn er nooit gekomen ... 

 

- De gemeente Rotterdam zette in om hoe dan ook een einde te maken aan de RTM-

tramdiensten.  Gemeentelijke diensten, zoals de Gemeentepolitie en RET, werkten meestal 

(toeval ?) niet constructief mee om knelpunten van de RTM op te lossen.  Die knelpunten 

ondersteunden juist het beleid van de gemeente tegen het voortbestaan van de RTM. 

 

- Sinds 1972 rijdt de RET-tramlijn 2 vanaf de Wolphaertsbocht linksaf de Boergoensestraat in 

naar het eindpunt bij de Kromme Zandweg.  De aanwezigheid van een tram wordt door 

vrijwel niemand als ‘bijzonder’ of ‘gevaarlijk’ ervaren; laat staan als ‘bijzonder gevaarlijk’.  

Wel waarschuwt een knipperlicht het verkeer als er een tram nadert.  De emotionele afwijzing 

van de tram door de straat is veranderd in waardering voor een goede OV-verbinding ... 

 

 

 

 
 

Aanrijding Wolphaertbocht, 12 januari 1954 . 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 

 



 
 

Het Sperwer-tramstel nadert vanuit de Boergoensestraat het 

 kruispunt met de Wolpaertsbocht.  Op de voorgrond: 

 de kruisende sporen van RET-tramlijn 2 .  1963-65 . 
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