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RTM-poëzie  
 

 

De Rotterdamse Paardentram  (1901 ?) 

 

Als je niet meer lachen kan 

Kijk de paardentram ’s an 

 

Als je dat mirakel ziet 

Lach je of je wil of niet 

 

Iemand met een haastig lijf 

Vloekt de tram geregeld stijf 

 

't Is een grote ergernis 

't Lijkt wel een begrafenis 

 

Mot je ergens gauw naar toe 

Klim dan liever op een koe 

 

Rotterdam wordt wereldstad 

Na een duizend jaar of wat 

 

Naar Den Haag rijdt men dan fijn 

In een elektrische trein 

 

't wordt een wonderlijke pracht 

Als je lang genoeg maar wacht 

 

Voor die nieuwerwetse baan 

Ging Boneski naar de maan 

 

Maar dat zal niet lang meer duren 

Want die zaak is weer verhuurd 

 

En nu drink je der met plezier 

Weer je lekker potje bier 

 

Paarden zijn dan uit den tijd 

Alles elektriciteit 



 

Met de stoomtram naar Schiedam 

Wordt een hazewindentram 

 

Als 't regent dat 't giet 

Is de tram er lekker niet 

 

Roep je dan ‘daar heb je hem !’ 

Is 't nog een open trem 

 

Als je voor de hitte zwicht 

Is de tram gewoonlijk dicht 

 

Conducteurs zijn zeer beleefd 

Als je maar een fooitje geeft 

 

De koetsiers zijn desperaat 

Als tram de rails uitgaat 

 

Al de paarden van de tram 

Zijn als schutters net zo tam 

 

's Morgens wordt zo'n tramwaypeerd 

Opgewonden en gesmeerd 

 

Als 't niet meer sjouwen hoeft 

Wordt 't uit elkaar geschroeid 

 

Zijn ze afgebeuld en moe 

Gaan ze naar den vilder toe 

 

Als je uit den vreemde komt 

Sta je van die tram verstomd 

 

Iedereen vraagt dan gewis 

Of 't een kinderwagen is 

 

't Lolligste van Rotterdam 

Is die goeie paardentram 

 

Kom je 's nachts aan 't Maasstation 

Keer dan maar gerust weerom 

 

Watje zoekt en waar je spiedt 

Maar die tram die vind je niet 

 

't Is een zootje, 't is een kruis 

Want je moet te voet naar huis 



 

d'Aandeelhouders zijn tevreê 

Want ze doen er zaakkies mee 

 

Ieder zit er voor zijn lol 

Want de tram gaat nooit op hol. 

 

 

- Koos Speenhoff   

 

 

-  /  - 

 

 

Lied ter gelegenheid van de openstelling van de Barendrechtse 

Brug  (1 nov. 1888) 

 

Op de wijs van ‘Wien Neêrlandsch Bloed’ (Nederlands volkslied tot 1932) 

 

Vers 1 – dient gezongen te worden voor de Brug 

Wij, Burgers van de Hoeksche Waard 

Zijn met veel dankbaarheid 

Eendrachtelijk bij de Brug geschaard 

Die nu wordt ingewijd 

De Brug is eenmaal nu tot stand 

En biedt de vrijheid aan 

Met de opbrengst van het land 

Naar Rotterdam te gaan 

Naar Rotterdam te gaan 

 

Vers 2 – wordt gezongen op de Brug 

Kom treden wij met forschen zin 

De Nieuwe Brug al voort  

En heffen dan een feestlied in 

Dat elk ons ’t hart doorboort 

Heb dank ’t provinciaal bestuur 

Waardoor Hij is gebracht 

Hij zal ons nuttig lang van duur 

Wie had het ooit gedacht 

Wie had het oot gedacht 

 

Vers 3 – wordt gezongen wanneer de Brug gepasseerd is 

Des winters bij de strenge vorst 

Als schip of boot niet kan 

De veerman zich niet wagen dorst 

Dan stond er menig man 

Gereed om naar de stad te gaan 

Doch die tijd is nu voorbij 

De Brug biedt ons nu vrijheid 

Wij zijn verheugd en blij 



Wij zijn verheugd en blij. 

 

 

- Dhr. P. Hoogvliet 

 

 

-  /  - 

 

 

Tramlied  (1898) 

 

Wees welkom in deez’ streken 

Gij, Rotterdamsche tram ! 

Hoe vreemd wij alle keken 

Men maakte, dat zij kwam 

En daarom roepen wij: Hoezee ! 

Wie gaat er gauw eens met haar mee ? 

 

Hoe moei’lijk viel het reizen toch 

Voorheen aan Heinenoord 

De Brug bracht veel verbetering 

Dat heeft men vaak gehoord 

Maar nu gaat er over die Brug 

Ook nog een stoomtram, o zoo vlug ! 

 

Van deze stoomtram maken nu 

Wij allen gauw gebruik 

Wel Heeren, hoe bevalt het U ? 

Het gaat toch zeker puik ? 

Wij wenschen U een blijden dag 

En wat g’Uzelven wenschen mag 

 

Ook aan de Tramweg-Maatschappij 

Wenschen wij heel veel goed 

Dat hare ondernemingen 

Steeds vlotten met veel spoed 

Dat steeds geluk haar bloeien doet 

Wenschen wij met blij gemoed 

 

- Dichter onbekend 
(Vermoedelijk het Hoofd der School te Heinenoord.) 

 

 

-  /  - 

 

 

De tram op Flakkee  (30 april 1909) 

 

Hoezee, hoezee, de tram rijdt op Flakkee 

 



Kijk, kijk, daar komt ze aan ! 

 

Ze blijft hier even staan ! 

 

Stap in, stap in, en rij maar mee ! 

 

 

- Dichter onbekend 

 

Gezongen bij de officiële ingebruikname van de tramlijn op Flakkee.  Op dezelfde dag werd in 

Den Haag prinses Juliana geboren. 

 

 

-  /  - 

 

 

Het trammetje  (1965) 

 

Vaarwel m'n oud lief trammetje 

'k Zie je met weemoed gaan 

Ruim 60 jaar was j'ons ten dienst 

Nu heb je afgedaan 

 

In 't raam van de moderne tijd 

Word jij niet meer geduld 

Maar al die jaren heb je toch 

Zo trouw je taak vervuld 

 

Hoe moet het in 't hoogseizoen 

bij sneeuw en ijs toch gaan ? 

De moeder met het kleine kind ? 

Waar moet de wagen staan ? 

 

En bij de kou die er thans heerst: 

We moeten met de bus 

Als haringen opeengepakt 

Wie wijst er aan een plus ! 

 

Terwijl ik schrijf ga je voorbij 

Ik heb je nagestaard 

Jij hoort in onze polders thuis 

Waarom jou niet gespaard ? 

 

Wat zin heeft toch dat snelverkeer 

Het gaat nooit ‘hard’ genoeg 

't Verdrijft de landelijke rust 

Geef mij mijn trouwe ‘Zug’ 

 

Vaarwel m'n ouwe trammetje 

'k Zag U met weemoed aan 



Ik groet en wens al 't personeel 

Dat het U goed mag gaan. 

 

 

- Mevrouw A.G. van Dieyen-van Gemerden uit Poortugaal 

 

Eerder gepubliceerd in Weekblad ‘De Botlek’ en de nieuwsbrief van de Stichting 

Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal 

 

 

-  /  - 

 

 

Voor dr. R.T.M. van Zuylen 
 

Sint kan wel Huilen 

Om Van Zuylen 

En met hem grient heel Voorne mee 

De tram is foetsie 

Met bussen roets-ie 

En niemand is echt tevree 

 

Hij dóét ook maar 

Hij doet zo ráár: 

Weg tram, van de ene dag op de andere ! 

Maar Er Tee Em 

Al lap je ’t hem 

Je kunt niet zomaar veranderen ! 

 

En dus Van Zuylen 

Val je builen ! 

Je krijgt niet meer dan goede raad: 

Bij het vervangen 

Mag ieder verlangen 

Precies te weten waar ’t op staat. 

 

- Dichter onbekend 

 

Ongedateerd krantenknipsel (5 december 1965 ?) 

 

 

-  /  - 

 

 

Moordenaar  (1986) 

 

In de verte hoor je mensen praten 

De bakfiets aan de kant gelaten 

En dan ineens is iedereen op straat 

Je hoort al gauw hij heeft weer toegeslagen 



Dan hoef je verder niets te vragen 

Want hij grijpt een ieder vroeg of laat 

En heel lang wordt er nog gesproken 

Hoe het slachtoffer moet zijn weggedoken 

Van wat de een gehoord heeft wat de ander zei 

En de moordenaar, hij staat er zwijgend bij 

 

De moordenaar, hij rijdt je klem 

En of je voor je leven rent 

Op niets verdacht ineens is hij daar….. 

De moordenaar 

 

't Is dinsdagmorgen kwart voor zeven 

De mist die is wat weggedreven 

Een man alleen loopt haastig naar zijn werk 

Dan een klap, een gil, geknars van remmen 

Seconden stil het is beklemmend 

En dan is het of iedereen het merkt 

En heel lang wordt er druk gesproken 

Hoe de man nog moet zijn weggedoken 

Van wat de een gehoord heeft wat de ander zei 

En de moordenaar, hij staat er zwijgend bij 

 

De moordenaar dat is een tram 

Een stalen ros van de RTM 

Op niets verdacht word je hem gewaar….. 

De moordenaar 

 

Het is alweer heel lang geleden 

Dat de tram voor 't laatst hier heeft gereden 

Ik dacht die is voor altijd van de baan 

Maar ergens aan een verre dijk 

Daar staan een tiental trams te kijk 

Zie ik opeens die moordenaar weer staan 

Ik klim erin, daar valt het dak 

Zodat ik door de bodem zak 

Kijk daar lig ik roerloos op m'n zij 

En de moordenaar, hij staat er zwijgend bij 

 

De moordenaar, hij rijdt je klem 

En of je voor je leven rent 

Op niets verdacht, ineens is hij daar….. 

De moordenaar. 

 

 

- Tekst  en muziek: Wim Kerkhof  (Amazing Stroopwafels) 

 

 

 



 
 

Spotprent van Koos Speenhoff, 1901 . 

 

 

 
 

De gevel van het voormalige RTM-hoofdkantoor werd kennelijk door 

een bevlogen strijdster tegen seksisties onrecht uitgekozen voor een 

vrij vers voor de feministische zaak.  Rosestraat, 11 october 1982 . 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 
 



 
 

De Amazing Stroopwafels: Rien de Bruijn, 

Arie van der Graaf en Wim Kerkhof. 
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