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CoenTeulings

I
nmijn jonge jarenhad ik een
aantalmerkwaardigehobby’s.
Zowist ik alles van slagsche-
pen.Maarmijn voornaamste
liefdewasdeAmsterdamse
tram.
Ikhadeenmerkwaardige

voorliefde voor dit opdekeper
beschouwdouderwetse vervoer-
middel. Ik steldeme tendoel om
de trajecten vanalleAmsterdam-
se tramlijnen eenkeer gereden
tehebben. Zoveel tramlijnenhad
Amsterdamrond1970niet, dus
datwas eenhaalbaredoelstel-
ling.

Ikhadeen voorliefde voordie
eindpunten van tramlijnenwaar
de statige trams zichdoorde
bochten vannauwe stratenmoes-
tenwringen voordat zehunweg
inomgekeerde richtingkonden
vervolgen. En ikkocht boekjes
over de geschiedenis vanAmster-
damse tramsen tramlijnen sinds
de elektrificatie vandeoudepaar-
dentrams vanaf 1900.

Ikwist vanalles over de tram-
types, over de ruimhonderd
Union-tramsdieheftig schom-
melendbijna vijftig jaar langde
ruggengraat vanhetAmsterdam-
se trambedrijfwaren.

Ookwist ik alles vande statige
BlauweWagens,waarmeehet
publiekopde ‘chique’ lijnen24
en25werdbediend. Ik ken ze

alleen vande talloze foto’s, zelf
heb ik ernooitmeer in gereden,
want toen ikmijn verkennings-
tochtenmaakte,waren ze allang
uit dienst.

Ikhebnogwel gereden inde
drie-assigewagens, die vlakna
deoorlogwarenaangeschaft. Zij
haddennogde romantiek vande
oude trams,maarniet de schoon-
heid.

Vele jaren laterwoonde ik eni-
ge tijd inhet zuidelijkste puntje
vanAmstelveen.Mijn liefde voor
de tramwas iets inde vergetel-
heid geraakt,maar tochniet
helemaal verdwenen. Endan zat
je inde zuidpunt vanAmstelveen
goed,wantdeoudeHaarlemmer-
meerspoorlijn vanAmsterdam
naarUithoornwas aaneen twee-
de levenbegonnenalsMuseum-
tramlijn.

Het eindpuntwasbij onsom
dehoek.Opeen zomersedag
namhet jonge gezin zonuendan
de tramrichtinghetHaarlem-
mermeerstation,waarhet depot
vandeMuseumtram lag. Erwas
nog eenBlauweWagen, enals ik

het goedhebooknogeenoude
Union,maar ook tramsuit tal van
andere steden inbinnen- enbui-
tenland.Hetwas eenprachtige
verzameling.

De route voer langshetAmster-
damseBos,wat bijdroeg aande
ontspannen sfeer.DeNShadhet
oude spoor onder strikte voor-
waardenaandeMuseumtram
ter beschikking gesteld.Deover-
wegbeveiliging functioneerde
nietmeer.Dus stondde trambij
iedere overgang stil.

Vrijwilligersmoesten eerstmet
rode vlaggenhet verkeer attende-
renopdenaderende tram, alvo-
rensdeovergangmochtworden
genomen.Ookdat droegbij aan
de sfeer.

Ons gezinwashierinniet
uniek.Opdehaltes inhetAm-
sterdamseBoswashet een
drukte vanbelang, omdat veel ge-
zinnenoverstaptenommeerdere
tramtypesuit te proberen.Het
hadnognetniet de romantiek
vaneen ritjemet tram28 inLis-
sabon, deElétrico 28E, die door
smalle straatjes alle historische
buurtenaandoet,maarhet kwam
erdicht indebuurt.

Sindskortword ik inmijn
oude liefdeopmijnwenkenbe-
diend. Ikwoon inmiddels alweer
ruimvijftien jaar inAmsterdam.
Vanuitmijnwerkkamerkijk ik
uit opde sporen van lijn 2.Daar is
op zichzelfweinig aan tebeleven,

want opdie lijnwordthet gewone
standaardmateriaal gebruikt.
Maardaar is recent verandering
in gekomen,nudeMuseumtram-
lijn tijdelijk geengebruik kan
maken vandeHaarlemmermeer-
spoorlijn.

Dus rijdendemuseumtrams
nubijmij doorde straat. Je hoort
ze aankomen—modernere
trams zijn inde loopder jaren
stiller geworden, het geluid van
eenoude tram isniet temissen.
Het is een lust voorhet oog: de
oudeblauwe twee- endrie-assers,
maar ookde eerste grijze gelede
tram,diebij zijn introductie voor
een revolutie inhet Amsterdamse
straatbeeld zorgde.

Sindskort rijdendeoude
trams rondmet grote spandoe-
ken: ‘ReddeMuseumtramlijn!’
Wantdeopmars vandehoofd-
stad laat ookhet depot bij het
Haarlemmermeerstationniet on-
gemoeid. Stadsdeel Zuidwil het
Havenstraatterrein ‘transforme-
ren van rafelrand tot eennieuw
stukje stadmet ruimte voorwo-
nenenwerken’. Zo gaat dat. Toch
lijktmedathet gemeentebestuur
deMuseumtramvoorAmster-
dammoetbehouden.Ook in
Lissabon zijn ze er tegenwoordig
zuinig op.

CoenTeulings is universiteits-
hoogleraar economics, instituti-
ons and society aandeUU.

Amsterdammoet zijnMuseumtramlijn
koesteren, zoals LissabondeElétrico28E
Met stadsuitbreiding in ‘rafelrand’ van stadsdeel Zuidmag romantiek tramniet verdwijnen

Sinds kort rijden
oude blauwe twee-
en drie-assers
doormijn straat
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