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Tijd.art. Nozems slaan toe  
 

 

Tijden veranderen.  In de beginjaren van de RTM waren pubers en jonge adolescenten ook 

wel eens schalks, maar het Gezag liet zich dan meteen gelden.  Een vermanende opmerking 

van een onderwijzer deed een jongmensch nog sidderen en liederlijk gedrag leverde 

automatisch een pittig gesprek op met de dominee of meneer pastoor.  Daarnaast was het 

geaccepteerd dat Vader, als hij dat noodzakelijk achtte, zijn handen opvoedkundig kon laten 

wapperen om zijn corrigerende woorden kracht bij te zetten.  Uniformdragers hadden 

onbetwiste autoriteit en grepen direct in bij iedere afwijking van het betamelijke.  Een 

jongezel die onkiese taal uitsloeg tegen zijn werkgever, kon direct vertrekken.  Natuurlijk, de 

agent of veldwachter stond hoog in de hiërarchie, maar ook een conducteur der RTM droeg 

een zeker gezag uit.  Alle mensen waren onderhorig, en accepteerden dat lot. 

 

De olielamp werd vervangen door elektrisch licht en sleperswagens door vrachtautootjes.  De 

leerplicht werd ingevoerd, sociale wetten verbeterden de levensomstandigheden en medische 

zorg werd toegankelijk voor iedereen.  De jaren ’30 brachten naast schrijnende armoede 

tengevolge van de Crisis, ook een zekere emancipatie van de arbeidersklasse.  Voor hen die 

werkten gold dat de woon- en werkomstandigheden wat verbeterden.  Radio en bioscopen 

brachten vertier.  Men ging voor het eerst plezierreisjes maken. 

 

In de jaren ’40 verstoorde de oorlog de evolutionaire ontwikkelingen der maatschappij.  Het 

oude gezag werd genegeerd door de bezetter en na de bevrijding werden relaties op alle 

niveaus grondig herzien.  Een generatie jonge mensen met traumatische oorlogservaringen 

had hun onschuld verloren en keken vooral vooruit.  Het moest voortaan anders.  De jaren ’50 

kenmerkten zich door de wederopbouwgeest.  De herbouw van Nederland vroeg offers van de 

bevolking, maar men toonde hiervoor begrip.  Nederland kende relatief lage lonen, maar 

daardoor konden wel belangrijke sociale voorzieningen tot stand worden gebracht. 

 

De jaren ’60 zette de verstandhoudingen op hun kop.  Het gezag van de kerk was tanende, de 

televisie toonde werkelijkheden die men in eigen kring niet kende en de welvaart bracht 

materialisme.  Jonge knapen beschikten over bromfietsen en konden zich, al dan niet met een 

mokkel achterop, vrijelijk verplaatsen.  De naoorlogse geboortegolf leidde na een jaar of 18 

tot een forse groep adolescenten die zich massaal manifesteerde.  Nu was het dus het Gezag 

dat sidderde.  De jonge generatie was beduidend beter opgeleid dan hun ouders, waren 

welbespraakt, creatief en energiek, en bepaald niet onder de indruk van uniformen. 

 

De brutale snotapen werden openlijk geminacht door ouderen, maar waren ook letterlijk 

overal aanwezig en vaak ook nog op een dominante en hoogst irritante wijze.  Nozems 

werden ze genoemd, de jonge knapen die zich van de maatschappelijke spelregels niet veel 



aantrokken, het nieuwe materialisme van hun ouders grotendeels verwierpen.  Het leven 

moest een feest zijn en men ging massaal uit, naar bijvoorbeeld dancings.   

 

Ook jongelieden uit het vervoersgebied van de RTM gingen wel eens stappen.  Deze nozems 

(Nozem stond voor ‘Nederlandse Onderdaan Zonder Enig Moraal’) gingen dan laat op de 

avond vaak, enigszins beschonken, met de RTM-tram huiswaarts.  Welbeschouwd was dat 

niets nieuws, want in het tijdschriftartikel ‘Dikke Jan’ (via hoofdstukartikel ‘De stoomtramlijn 

naar Schiedam’) leest u dat laatste stoomtram naar Schiedam rond 1900 ook veel beschonken 

reizigers kende. 

 

Nozems waren plagerig, lawaaiig en langharig.  Halverwege de jaren ‘60 waren de laatste 

RTM-tramlijnen aan het wegkwijnen.  Het personeel op de tram bestond vooral uit oudere 

medewerkers, die over het algemeen niet veel ophadden met de nozems.  De luidruchtige 

nozems reisden vaak in groepen en vormden een hele uitdaging voor de gemiddelde 

conducteur.  Men stond vrijwel machteloos tegenover groepen aangeschoten jeugdigen. 

 

 

Onderstaande artikelen geven enkele incidenten weer en hoe daarop gereageerd werd.  Deze 

tijdschriftartikelen geven een fascinerend tijdsbeeld weer in de slotfase van het RTM-

trambedrijf.  De tijdschriftartikelen, van meestal meestal onbekende auteurs, beschrijven een 

acuut maatschappelijk probleem en de onmacht van de RTM.  Tussenkoppen, volzinnen en 

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

 

 

 

Nozems molesteren passagiers, tram rijdt niet meer 
 

 

De  directie van de Rotterdamse Tramweg Maatschappij vindt het, met het oog op de 

veiligheid van passagiers en personeel, niet langer verantwoord op zondagavond de laatste 

dienst van de tram Spijkenisse-Rotterdam te handhaven.   

 

“Gedurende de laatste maanden”, aldus een communiqué van de directie van de RTM, “ 

wordt de dansgelegenheid te Spijkenisse op zondagavond bezocht door een groot aantal 

jongelieden, zogezegd nozems, uit Rotterdam, die daarna per laatste RTM-tram naar hun 

woonplaats terugkeren. 

 

Zij ontzien zich niet in erge mate de rijtuigen te vernielen, de reizigers te molesteren en de 

meest vulgaire en met name zedeloze taal uit te slaan.  Het trampersoneel staat hiertegenover 

vrijwel machteloos, terwijl de politie door personeelsgebrek niet altijd in staat is de nodige 

assistentie te verlenen.” 

 

De vernielingen en molestaties van de laatste weken zijn van dien aard geweest, dat nu het 

besluit is genomen de laatste dienst te laten vervallen. 

 

 

(Bovenstaand artikel is uit: ‘Nieuwsblad van het Noorden’ van 10 juli 1965) 

 

 

- / - 



 

 

 

Machteloos tegen de ‘helden’ 
 

 

(Van een onzer verslaggevers) 

 

“Er is sprake van bende-vandalisme”, zo zei ons een van de directieleden van de RTM. 

 

Eigenlijk staan we er een beetje machteloos tegenover.  In die late avondtram terug naar 

Rotterdam zitten dan zo gemiddeld 150 van die ‘uitgelaten’ ‘knapen, dikwijls met een biertje 

voor de eerste keer in hun lijf, andere, die meer dan goed voor hen is, wat gedronken hebben 

en wat je dan als taal hoort uitslaan, daar hebt u geen voorstelling van. 

 

Maar erge helden zijn het niet.  Als de politie er bij is, dan laten ze het wel.  En als de politie 

deze zondag heeft ingegrepen, dan kunt u er staat op maken, dat we volgende week minder 

last of geen last hebben.  Maar het is natuurlijk onmogelijk om steeds de tram onder 

politiegeleide te laten rijden. 

 

Zonder aanwezige of door de nozems verwachte politiebescherming wil het personeel van die 

tram ook niet meer rijden.  De risico’s zijn te groot. 

 

Optreden tegen één of enkele herrieschopper, och, daar zijn de trammensen wel aan gewoon.  

Maar over zo een 150 van een dansavond terugkerende vandalen, dat is een taak, waar 

niemand tegenop is gewassen.  Dan vaart er een bendementaliteit over de massa en zij voelen 

zich sterk: de brutaliteit neemt met de overmacht toe en dan doen een paar volwassen mensen 

niets. 

 

En dan hoeft men ook niet op de krachtdadige steun van de andere passagiers te rekenen.  

Och, wie zitten er als “gewone passagiers” in zo’n tram.  Dat zijn huismoeders en -vaders 

met kinderen, die familievisite in het uitbreidende Spijkenisse hebben gebracht.  Die mensen 

passen wel op, die grijpen niet in, als er zo een tierende bende in de tramwagens zit. 

 

Veel reizigers willen op die zondagavonden al niet meer met de laatste tram mee.  Ze gaan 

met een vroegere tram huistoe.  De voorlaatste tram uit Spijkenisse gaat om 9.41 uur.  Dat zal 

nu de laatste tram zijn. 

 

Wij verwachten niet, dat zich dit herrievervoer naar dat vervroegde reisuur zal verplaatsen.  

De dansavond in Spijkenisse wordt dan immers wel een beetje erg kort.  We zullen wel zien. 

 

 

(Bovenstaand artikel is uit: ‘Het Vrije Volk’, 10 juli 1965) 

 

 
- / - 

 

 



 

Rijkspolitie Spijkenisse niet eens met RTM-communiqué 
 

 

“Wij kunnen de laatste tram wél assisteren” 
 

(Van een onzer verslaggevers) 

 

De Rijkspolitie te Spijkenisse kan het niet eens zijn met het communiqué dat de N.V. 

Rotterdamse Tramweg Maatschappij (RTM) vorige week heeft uitgegeven.  Daarin werd – 

zoals wij zaterdag meldden – gezegd dat het opheffen van de laatste dienst op zondagavonden 

van Spijkenisse naar Rotterdam veroorzaakt wordt door het agressief optreden van nozems, 

waartegen het trampersoneel vrijwel machteloos staat, terwijl de politie door 

personeelsgebrek niet altijd in staat is assistentie te verlenen. 

 

Adjudant De Ruijter van de groep Spijkenisse verklaarde ons vanochtend: “Dat is niet 

waar !  Wij hebben samen met de Rijksverkeersinspectie weken lang toezicht gehouden 

op die laatste tramrit op zondagavond naar Rotterdam.  Dat was ongeveer vier maanden 

geleden. 

 

Enkele mensen van de Rijksverkeersinspectie namen als onopvallende passagiers plaats 

in de rijtuigen en wij reden er met een onopvallende personenauto achteraan.  In die 

periode hebben wel zes man bekeurd.  Soms ging het in de tram rumoerig toe, mar soms 

was er ook niets te beleven.  Bovendien houden wij op het perron al toezicht.  Voorts 

hadden wij daarbij contact met de Rotterdamse politie. 

 

Na die acties, waarvoor enkele van onze mensen inderdaad extra zondagsdiensten 

moesten laten doen, werd het rustig.  De laatste tijd hoorde ik nauwelijks klachten, 

totdat het bericht van de RTM kwam over de mogelijke opheffing van die laatste rit 

wegens baldadigheden van jongelui.”  

 

Van de zijde van de RTM verklaarde men ons: “De politie van Spijkenisse heeft goed haar 

best gedaan.  Ook de Rotterdamse politie.  Maar de laatste tijd kwamen er weer 

ongeregeldheden voor.  De trams arriveerde soms zonder ramen en lampen in Rotterdam en 

sommige reizigers, vooral vrouwen, werden ernstig lastiggevallen. 

 

Ons personeel kan tegen die jongelui niet optreden.  Soms waren er wel 150 nozems, terwijl 

die tram wordt bediend door één conducteur.  De laatste dienst van Spijkenisse naar 

Rotterdam is altijd goed bezet.  Als het niet nodig is, heffen we die rit niet op.” 

 

 

Nozemdrukte 
 

De laatste zondagse tram van Spijkenisse naar Rotterdam, een traject van ongeveer dertig 

kilometer dat voornamelijk op grondgebied van Spijkenisse ligt, vertrekt om 23.10 uur.  

Wanneer dier rit uitvalt zal de nozemdrukte zich zonder twijfel verplaatsen naar de bus van 

23.07 uur en (dan) laatste tram van 22.22 uur. 

 



Jongelui uit Rotterdam en omgeving plegen in de weekeinden naar enkele dancings in 

Spijkenisse te trekken, voornamelijk naar de zaal van hotel De Keizer aan de Voorstraat. 

 

Het RTM-communiqué had gisterenavond reportageteams van verschillende dagbladen naar 

Spijkenisse gelokt.  Het bleek een bijzonder rustige zondagavond te zijn en in afwachting van 

de nozemdrommen die niet kwamen opdagen, maakten journalisten gisteravond dankbaar 

gebruik van de auto van de Rijkspolitie om te schuilen voor de gestaag vallende regen. 

 

De meestal uit vier rijtuigen bestaande laatste zondagavond-tram van Spijkenisse naar 

Rotterdam wordt dus bediend door één conducteur.  “De RTM heeft mij wel eens laten 

weten dat ze zelf niet genoeg mensen heeft voor het toezicht op die lijn,” zo verklaarde 

adjudant De Ruijter nog. 

 

 

(Bovenstaand artikel is uit: ‘Algemeen Handelsblad’, 12 juli 1965) 

 

 

- / - 

 

 

 

RTM: HET KON ZO NIET LANGER 
 

 

Dolle nozems de baas in laatste tram 
 

Zo motiveert de directie van de Rotterdamse Tramweg Maatschappij haar eind vorige week 

genomen besluit tot het laten vervallen van de laatste tram op zondagavond van Spijkenisse 

naar Rotterdam.  Met ingang van komende zondag gaat de laatste tram om 21.41 uur uit 

Spijkenisse.  Vroeger was er nog tot 22.41 uur gelegenheid om naar Hoogvliet, Poortugaal, 

Rhoon en Rotterdam te reizen.  Familievisites in het snelgroeiende Spijkenisse zullen nu 

ontijdig moeten worden afgebroken, omdat groepen balsturige jongelui de reis met de laatste 

tra mop tot een kwellende en onveilige bezigheid maakten. 

 

 

Geen mensen 
 

De rijkspolitie in Spijkenisse en de RTM in Rotterdam hebben zich node neergelegd bij 

de situatie.  Er is geen personeel voorhanden om de laatste tram extra bemanning te 

geven die waakt voor het behoud van het interieur en de veiligheid van de passagiers.  

Het advies van de rijksverkeersinspectie luidde daarom “laatste tram vervallen”. 

 

De RTM-directie voegt er nog hoopvol aan toe: “De maatregel is van tijdelijke aard.  Als 

blijkt dat de laatste tram gevrijwaard kan blijven van die tierende vandalisten, dan gaat ze 

weer rijden”.  Het gedrag van de nozems bepaalt hier dus de dienstregeling van een 

locaaltram, die het enige openbare vervoermiddel is in een gebied met sterke verstedelijking. 

 

De jongelui komen op zondagavond graag dansen in Spijkenisse.  In het dorp zijn enkele 

dansgelegenheden, die op zondag service blijven bieden.  Veel jongens en meisjes uit Rhoon, 



‘Poortugaal, Barendrecht en uit de Hoeksche Waard maken daar grif gebruik van, omdat in 

hun eigen woonplaats het dansen op zondag uit den boze is.  Maar ook veel jeugdige 

Rotterdammers en zelfs Hagenaars zoeken in het weekeinde het rustieke Voorne-Putten op 

omzich er eens goed “uit” te voelen. 

 

In Spijkenisse wordt de temperatuur door dans en alcohol flink opgevoerd en in verhitte 

toestand belandt de bende ten slotte in de RTM-tram.  De passagiers moeten dan de 

meest zedeloze aantijgingen aanhoren.  De conducteur kan in zijn eentje niet veel meer 

doen dan zich beheersen.  Bij een krachtdadig ingrijpen zou het er niet heelhuids 

afbrengen. 

 

De rijkspolitie in Spijkenisse heeft geen mensen genoeg om elke zondagavond iemand met de 

laatste tram mee te sturen.  Een paar maal zijn agenten meegereisd, maar dan, zoals meestal 

gebeurt, hield de bende zich koest.  “Wij kunnen toch niet telkens een mannetje meesturen 

naar Rotterdam.  Daar is onze sterkte niet op berekend”, aldus de politiecommandant.  De 

RTM heeft al meer dan eens overlegd met de Rotterdamse politie om de tram vanaf de 

gemeentegrens bij Rhoon tot aan het eindpunt in de Rosestraat te begeleiden.  Maar in 

Rotterdam zijn de personeelsmoeilijkheden even groot als in Spijkenisse.  Het is met name de 

bendementaliteit die de jongelui bezielt.  Zij voelen zich sterk in de groep en doen dingen die 

zij individueel nooit zouden doen.  Hun baldadig optreden strekt zich uit tot aan de kust van 

Voorne.  Badplaatsen als Oostvoorne en Rockanje ondergaan herhaaldelijk een invasie van 

vertier zoekende jongelui.  Automobilisten treffen vaak in het holst van de nacht nog liftende 

meisjes op de groene kruisweg aan.  De jongedames wagen zich brutaal met opgestoken hand 

op de rijbaan om de auto’s tot stoppen te dwingen.  De doodenkele surveillancewagen van de 

rijkspolitie moet dan maar toevallig in de buurt zijn. 

 

 

FOTO: M 67 met tram te Spijkenisse 

 

Fotobijschrift:  Het RTM-trammetje staat op het punt te vertrekken van het station 

Spijkenisse. 

 

 

FOTO: Hotel-café-restaurant ‘De Keizer’ 

 

Fotobijschrift:  Hotel de Keizer in Spijkenisse waar de jongelui zich op zondagavond plegen 

te vermaken.  Na afloop stappen ze – in een meer dan uitgelaten stemming – in de tram. 

 

 

(Bovenstaand artikel is uit: ‘Trouw’, 13 juli 1965) 

 

 

- / - 

 

 

 

Nozemtrein krijgt politie-escorte 
 

 

(Van een onzer verslaggevers) 



 

ROTTERDAM, vrijdag. – Het RTM-treintje van Spijkenisse naar Rotterdam zal komende 

zondagen bij de laatste rit politie-escorte krijgen, eerst van de rijkspolitie en bij de 

gemeentegrens van een Rotterdamse patrouillewagen. 

 

De Spijkenisser burgemeester Bliek, die ook commissaris van de RTM is, heeft dit gedaan 

gekregen als maatregel tegen het gedrag van meerijdende nozems.  

 

 

 (Bovenstaand artikel is uit: ‘Het Parool’, 16 juli 1965) 

 

 

- / - 

 

 

 

In het blikveld 
 

 

ONZE grootouders weten misschien nog te verhalen van de trekschuit of van de 

paardetram.  Zij vertellen dan hoe gezellig het was, hoe warm en hoe ver.  Die 

vervoermiddelen zijn er niet meer en ook de trams – behoudens de stadstram in enkele 

grote steden – raken er steeds meer uit.  De Rotterdamse Tramweg Maatschappij heeft 

nog een tram lopen van Rotterdam naar Spijkenisse.  Met die tram is er wat 

trammelant. 

 

De “lieve” jeugd uit Rotterdam gaat des zondagsavonds naar Spijkenisse om daar te dansen.  

Zij wordt daar blijkbaar zo verhit – hoe kan het ook anders – dat ze, als ze met de laatste tram 

uit Spijkenisse terugkeert de beest gaan uithangen.  De directeur van de R.T.M. vertelde dat 

de jongelui ruiten stuk gooien, de verlichting vernielen, vrouwelijke passagiers lastig vallen, 

op het dak van de tram klimmen en zelfs is het voorgekomen dat ze de conducteur 

molesteerden.  Ze slaan de meest vulgaire en met name zedeloze taal uit.  Het is een echte 

dronkemansboel. 

 

Het trampersoneel staat vrijwel machteloos, terwijl de politie door personeelsgebrek niet altijd 

in staat is de nodige assistentie te verlenen. 

 

Wat wil men nu doen ?  Men wil de laatste tram laten vervallen. 

 

Afgezien van de noodzakelijkheid van dit zondagavondvervoer vinden we dit toch maar een 

wonderlijke maatregel.  Want nu wordt de op één na laatste tram de laatste tram.  De 

mogelijkheid zit er dus in dat de nozems de dan laatste tram nemen en dan begint het lieve 

leventje weer. 

 

Maar bovendien – om in de paardetramstijl te spreken – zo spant men het paard achter de 

tramwagen.  Omdat men zegt niet te kunnen optreden, daarom vervalt de laatste tramrit.  De 

redenering moet juist andersom zijn: omdat de tram moet blijven rijden, daarom dient er wat 

gedaan te worden aan deze nozemterreur. 

 



We nemen aan dat de conducteurs machteloos staan.  Maar de politie dan ?  Te weinig 

personeel ?  Dan moet men maar een uurtje overwerken of politie inzetten van elders.  Waar 

zouden we anders blijven indien we op deze wijze aan dergelijke terreur wordt toegegeven. 

 

Straks komen er bussen in de plaats van de tram.  Moet de busdienst ook aangepast worden 

aan de op relletjes beluste jeugd ?  En hoe wordt het dan met de spoorwegen ?  Kunnen die 

ook zo’n maatregel gaan toepassen ?  Het resultaat zal zijn dat de nozems de boel beheersen. 

 

Als zij hun baldadigheid niet kunnen botvieren in tram of bus, dan doen ze het wel elders.  En 

dan zal ook dáár de politie moeten optreden. 

 

Wat men bij de R.T.M. wil is de weg van de minste weerstand.  Maar dit soort jeugd moet 

krachtig worden weerstaan.  En wie er dan niet horen wil moet maar voelen.  Zachte 

heelmeesters maken stinkende wonden. 

 

 

(Bovenstaand artikel is uit: ‘Gereformeerd Gezinsblad’, 20 juli 1965) 

 

 

 

 
 

Hotel de Keizer, Spijkenisse. 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 

 

 



 
 

Bromfiets ‘Annie’ met haar berijder plus mokkel.  Nozems reisden vooral  

per bromfiets, maar naar Spijkenisse koos men vaak voor de RTM-tram. 
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