
Joost Groeneboer '' , n Geel bandje ,  
H E T  S N O R D E RS B E D RI J F  I N  C R I S I ST I J D  

Na niim 150 succesvolle voorstellingen in Amsterdam ging de 

revue "'n Geel bandje, meneer!" begin jaren dertig op tournee 

door het land. Met al evenveel succes: het fenomeen snorders, 

N V.NATJONALE REVUE' 
K•nloor AMSTEL 1io":122 AMSTERDAM 

mensen die als illegale taxichauffeurs wat probeerden 

bij te verdienen, was wijd en zijd bekend. 
GEEL 

BANDJE . .  
Vanaf1 augustus 1931 werd in de Plan
tage Schouwburg aan de Fransche Laan 
(nu Henri Polaklaan) "'n Geel bandje, 
meneer!" opgevoerd. Aan deze revue van 
Meyer Hamel werkte een keur van arties
ten mee: Heintje Davids. Han-y Boda. Piet 
Köhler en Jan Blok. en in een latere bezet
ting Lou Bandy, Willy Walden en Wiesje 
Bouwmeester. Operadiva Faniëlla Lohoff. 
een danspaar en een ballerina zongen en 
dansten de scènes aaneen. Natuurlijk 
waren er ook revuemeisjes: de Gele-Band
girls. De populaire komiek Sylvain Poons 
deed de regie en zong her snorderslied: 
Ik ben zooals U merken wit 
frn gele band cl1a11ffeur. 
Wanneer U mij een scinrje geefr . 
Dan kom ik voor de deur. 
Ik be11 hier bij een iedereen 
Als i:erlijk 111a11 bi:kcnd. 
Ik njcl U rond vm1 Wcsr 11,wr Z11icl. 
I:11 ' t  kosr muur r.uc/1 11g cent. 
Ik brrng IJ 011/Jeschudigd goecl, 
Wcwr of w ook weze11 nwet. 
Moer /<' heel va looJ'rn. ,f war lekkers koopcn. 
· 1 1 Geel /Jmzdje ,11em•a. 
Mo,·r j' l'C'll kindje' wiege11. <if"je vrouw bedriegen. 
·n C.ed lw11clje r11encrr 
Moer je uit di,were11. of des ,wclns sm,peeren. 
·11 Geel ln111d/l' llli'll!'er 
Moer /l' rmll,•r 'I l"iJc 'II swn,·11 lekker vr ije11. 
·11 C.t'l'/ hmnlw 11,e,1ee,· 

Ruim 600 snorders in 1932 

N;z 1ne,,r dan l 'iO voorstellingen 111 
/\m,l t•rclam. d.ivercl1• het 'Gele band ie· 
vol ga, door Necl1•rland Dat de revue 7,o'n 
,u< < l', w,1, kwam omdat het publtek 
111.1.11 ,il Il' lwkl' ncl wa, nwt cle ,norcler, 
/(' l"l' cil'll llll'I hun dlllo \ Cl!ll elp t he,ller, 
<'11 l lH ' ! ll!!<'< 'll h<1d 11< h 11.1 l'l'll <1vonclie u11 
d,,,11 l1t·11 ldl<'ll 1 11111,bn•n\!l'll l I bestond 
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grote sympathie voor deze 
vrijbuiters, die in een tijd 
van crisis en werkloosheid 
zo een graantje probeerden 
mee te pikken. En men 
lachte om de slimme 
manoeuvres waarmee ze 
aan de sterke arm der wet 
probeerden te ontsnappen. 
Snorren was niet nieuw. 
Al in de 18de eeuw vervoer-
den ·aapjeskoetsiers' zon
der vergunning klanten 
naar ·c1onker Amsterdam'. 
Het was een kleine groep 
kleurrijke figuren. die zich 

MENEER ! 

en 

20 T afereelen. 
Auteur: Mayor Ho mol 

PROGRAMMArnTEKSTBOEKJE 

.EVEN TIJD VOOR ',',/ ('ARAVELLJS• 

erop beriep het beroepsgeheim in acht te 
nemen en wiens aanwezigheid stilzwij
gend werd getolereerd. Maar met de 
opkomst van gemotoriseerd verkeer 
groeide het aantal illegale chauffeurs in 
de jaren rwinrig en dertig explosief. In 

Scè11ejo10 11i1 '"11 Geel /J1111djt'. 111r11t'ff1 " Naast ,k 
accordeonist Heintje Davicls en Al/Jrrr Hei11,·111,111. 
boven het dak Sylvc1i11 1'0011s, i11 cle llllto links 
Alexa11c/a L11clmvsky en ree/lts Han,, Iloc!C1. 11il!'1· sr 
rrchtsj,111 Blok. De rev11e g ing op r c111g11s111s 1 9 3 1  
i11 clt' l'l,111tt1ge Sc/w11w/111rg i11 prn11ihe. 
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me Il e er! , , "" Lmn "'"'' ;,, 19'2 "" rnyool g,m"wwd, 
reportage aa11 ck Amsterdamse s11ordas. I /ia ee11 
op11,1111c /Jij ht'I Ce11traal Statio11. 

verlaagd. Daarnaast ergerden Amsterdam
mers zich aan de slechte bereikbaarheid 
van taxi's. De capaciteit van de Auto-Cen
trale, een voorloper van de huidige taxi
centrale, was te klein. Zeker in de buiten-
wijken was ·s avonds geen taxi te beken
nen. Verder zorgden langdurige stakingen 
van taxichauffeurs. die streden voor hun 
garantieloon en betere arbeidsvoorwaar
den. voor veel ongerief. In 1923 besloot de 
gemeente het taxibedrijf te saneren door 
inkrimping van het wagenpark van 225 
tor 150 auto's en verder werd aansluiting 

êi bij de verliesgevende Auto-Centrale facul
tarief. Van de uiteindelijke afschaffing 
ervan werden vooral de kleine onderne-
mers. die geen eigen garage en telefoon 
bezaten. de dupe. " 

� ilie..:l:.=.c.:.!:----.!=--::....-;..__.......:::.....,�..J (/) Die raximalaise bood snorders kansen. 

Hi.1 ,·,·11 krot'g in dt' Jon/(ICIII 
wordt t't'11 /l,•sd1t 1 11kt'11 
puss,1.�itT "l '.�•·l 'ikt . 
I 111 Hel Lewn 1 932 

1923 reden er zo'n 50 snorders rond. in 
1931 waren het er 200 en in 1932 zelfs 
ruim 600. Hoe had het zover kunnen 
komen·J 
Het A111sterd,11nse taxibedrijf had begin 
j<1ren twintig nog last van cle nasleep van 
de l·er�te Wereldoorlog. l'ass.igicr, kla,tg
den oVL'r de t,llll'Vl'n. dil' in de 1,orlog 
dt 1nr hr,1mbtohch.1,tr,ll' ,lt:>rk warl'n 
.�t•:-,,tl'�l'll . 111d.1r t.•rnd lllt'I \Vl1l'r \Vl'1"dl'11 

Met vaak gammele wagentjes pikten ze 
hun vrachtje op bij theaters. hotels en 
stations of in her havengebied na aan
komst van een postboot. En zoekend naar 
klanten reden ze op her Rembrandt- en 
her Leidseplein stapvoets rond. in de volks
mond ·carroussel-rijden · geheten. Natuur
lijk ergerden de legale taxichauffeurs zich: 
zij mochten nier rondrijden en waren aan
gewezen op een beperkt aantal vaste 
standplaatsen. 

Gele band versus blokband 

Hij de overheid regende hel klachten van 
NV Automobiel Onderneming. Atax en de 
Eerste ederlandsche Taxi Automobiel 
Maarschappij IENTAMI over deze oneerlijke 

.; concurrentie. Snorders werkten onder de 
� 
� prijs en konden dit volgens hen alleen 
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doen doordat ze steun trokken or neven-
inkomsten hadden. Ook waren snorders 
vaak te vinden in Het Wapen van AmstPr· 
dam of andere kroegen en dus zaten ze 
dronken achter het stuur. ader pnlitiP-
onderzoek leerde dat et'nderde inderdaad 
neveninkomsten had. llc een stond 111-
gt•srhreVl'll ,1b kn11er. de <1ndt·r wa, tram
roncluctl'ur l'll weer l'l'n ,meier had 1 11 
Zandvoort l'l'll grPL'nlcnz.i,Iic /.cl ts wa, er 
eL'n geval cl,1 1 Wl'rklll'llll'r, va11 L'L'll co11SL'r 
VL'nlahnPk ·, 11.irhl, de <1ultl v.111 dl' b,1,b 
V< H11· hun dt>l'I 11w,hru1ktl'n. M,1.1r dl' llll'l''· 
Il' vn JL' n 1 tkr, vprd1l'1td,·n hun hrnt1d 
l'llkl'I l'll dlil 'l 'll op st r,1,11 
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Her Rembra11dtplei11 met op de 
voorgrond een snorder en 
dam·acilrer twee blokband
taxi's. Uit Het Leven J 932. 

Om snorren tegen te gaan, paste de 
gemeente de taxitarieven wat aan. De eer
ste tik bleef 60 cent. maar een volgende 
kilometer werd van 37.5 verlaagd naar 30 
cent. Om taxi's duidelijk van snorauto's te 
onderscheiden, kregen ze naast her num
mer en stadswapen een brede, zwart-wit 
geblokte band. die op kleiner formaat nog 
steeds de taxi's siert. ln de grote dagbla
den waarschuwde de politie het publiek 

Nt1l1lt'l1S J.1 /. VUIi Vluod(H"JJ. 
/Jcdri.lfsclwJ van de Jililhetr 

l:NTAM en tic gelieerde Aul0111u-
/Jiel-011dr111e111111g, wees 11dvo
uwt ,·11 CllrnlfJr mr C.H. 11w1 
/.t•ggd,•11 B&W op 2J "kl1J/Jer 
1 929 111 woord r11 beeld op de 

,,wrd1•1·s-1111ss11111dc11 111! tie 1 1 11·-
1Ic/1t111g "/Jeze gee{t \Vel't" hei 
/.e11/.1clh'plc111 lllt'I de llll!IOtl· 

m·,·r1r,111dplu1 1r.1 door Il t, W 
U!Hl.�l'IWZl'I I .  Ûtl!l lll(lllSI lil'! 

p11rkt't'rll'ITt'(II 11,emp Zll'I lllrti 
tl111d,•l11� dl' 11u·1 1n1l ,1w1g1·.t:1•ve11 

\Wlt!t'n.,. tl1t l..'11110 ,1e1w1 l1un 
111,1, 1111, 1 ,  d1w11 1 1 

H / 111 1., , ,·11 ,11111</1•1 t 1· 

eind 1926 tegen de snorders, die niet 
onder haar toezicht stonden, geen taxa
meter hadden en dus willekeurige prijzen 
berekenden en die rondreden in afge
dankte, slecht onderhouden wagens. De 
Amsterdammers lieten zich niet afschrik
ken en de snorders al evenmin. In 1928 
organiseerde een aantal van hen zich in 
de Algemeene Taxi Onderneming (ATO). 

Ze schilderden een gele band op hun 
auto's en vroegen het vaste tarief van 80 
cent per rit. Zo verschenen naast de 'blok
banders· de eerste ·gele bandjes' op straat. 
De politie kon weinig uitrichten tegen 
snorders, ook niet met artikel 146 van de 
Algemene Politieverordening in de hand. 

Dit artikel verbood ·•op de openbare weg 
een motorrijtuig aan het publiek te huur 
aan te bieden" en "op de openbare weg re 
rijden of post re vatten met her kennelijke 
doel een motorrijtuig te verhuren". Dat 
doel was moeilijk aan te tonen. zodat het 
zelden tot een veroordeling kwam. En clan 
nog . . .  de boete was maar een gulden of 
drie. 
Omdat justitie en politie in gebreke ble
ven, gingen de concurrenten elkaar te lijf. 
Blokbanders blokkeerden met hun auro·s 
de gele bandjes en af en toe ging er eentje 
op z'n kant. De krik bleek een handig 
wapen in de strijd. Ter bescherming 
namen veel ATO-chauffeurs een bijrijder 
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en sommigen zelfs een herdershond. De 
linkse kranten schaarden zich achter de 
snorders. Zo werd een wilde staking van 
blokbanders in De Tlib1111e streng veroor
deeld: staken deed je tegen je baas. niet 
tegen medearbeiders. 

Prijzenslag door witte bandjes 
Het publiek stapte onbekommerd in de 
goedkopere gele bandjes. In 1930 sloren 
ongeveer 100 chauffeurs zich aan bij de 
ATO, die nu met meer clan 50 wagens 
rondreed. Geïnspireerd door her succes 
van de Algemeene Taxi Onderneming gin
gen steeds meer snorders zich organise
ren. Eerst verschenen op straat de 'oranje 
bandjes· van de Bond van Algemeene Taxi 
Ondernemers en daarna de 'witte band
jes· van de Halve Gulden Taxi's. Onder de 
leus "De taxi ook voor den arbeider" vroe
gen deze snorders. zoals uit de naam al 
blijkt. slechts 50 cent per rit. Dit ontke
tende een prijzenoorlog, waarin ook de 
blokbanclers werden meegesleept. 
In mei 1931 verlaagde de gemeente nood
gedwongen de tarieven naar 30 cent voor 
de eerste rik en 25 voor elke volgende. 
Het wagenpark werd uitgebreid. er kwam 
een nieuwe taxicentrale en er werd op 
aangedrongen dat taxichauffeurs meer 
nachtdiensten draaiden. In ruil kregen zij 
meer bewegingsvrijheid. Zolang ze het 
verkeer niet in gevaar brachten. mochten 
ze op proef vanaf negen uur ·s avonds 
vrije standplaatsen innemen. 
Eind 1931 bepaalde de Hoge Raad dar het 
"kennelijk doel om een motorrijtuig te 
huur aan te bieden" ook kon blijken zon
der dat dit daadwerkelijk gebeurde. Het 
stapvoets heen en weer rijden met op de 
auto aangebrachte kentekens als gekleur
de bandjes en prijskaartjes was daarvoor 
genoeg. De politie kon nu strenger tegen 
snorders opt reden. N;1cla1 in februari t 932 
ook het APV-artikel 146 was aangescherpt 
met de woorden "te huur or tt '11 g<'lm1ih· 
aan te bieden". nam de politie ijverig de 
pen ter hand en slingt'rde vele snordt•rs 
op de bon. Uit protest verwijderden die 
de bandjes van hun auto's en reden rond 
met bordjes waarop stond: "Deze auto is 
niet Te HUIJR." 

llp 7 juli belemmerden snorders bij de 
Munt t'n op het Rembrandt plein het ver· 
kn·r. l1wen, vertocmden hun auto·, dt• 
vreenllbtt' m,1nkt·nwntt•n. Ze lit'll'n hun 
wagt•n onlJL'heerd midden op ,t raat ,tch
ter. w,1.1rna de pol11 Il' die opt•nbrak en 
.1.111 dl' kc1nt t.t•ltl ' Lcn l h.iutkur ging er 

plotseling met een agent op de treeplank 
vandoor, maar stopte toen die een schot 
in de lucht loste. Met sabel en gummi
knuppel dreef de politie de menigte uit
een. Bij de actie waren opvallend weinig 
geelbanders betrokken. Het hing dan ook 
in de lucht een dertigtal 'bonafide' ATO· 
rijders een officiële taxivergunning zou 
krijgen. wat enkele maanden later inder
daad gebeurde. 
De blokbanders zagen de snorders door 
de gemeente beloond en reageerden ver
ontwaardigd met demonstraties. Enkele 
chauffeurs hielden op 1 1  maart 1933 een 
ludieke actie. Anoniem belden ze de taxi
centrale op met her bericht dat er voor 
de RAI in de Ferdinand Bolstraat een tram
wagen was gekanteld. De beurs van de 
Dameskroniek was net afgelopen en er 
was dringend behoefte aan vervoer. In 
een mum van tijd wemelde het voor de 
RAI van de taxi's; er was geen doorkomen 
meer aan. Een goede week later organi
seerden de snorders een tegendemonstra
tie en zetten op vijf andere plaatsen het 
verkeer vast. 

Stoere taal van De Vlugt 
In Dt' Tl'lcgn111f van 24 maart 1933 reageer
de burgemeester Willem de Vlugt op deze 

ontwikkelingen. Voor de noodlijdende 

taxichauflems bracht hij enig begrip op. 

maar niet voor hun acties en die van de 

snorders: "Het gemeentebestuur doet wat 

het kan doen. Dl' politie aarzelt. zooals 

men de laatste dagl'n heelt kunnen zien. 

niet om zoo krachtig mogelijk op te tre

dt•n tl'•'t'l1 it•dere terroristische handeling 

v,111 01;�t•vrt•den elementl'll e11 zal d,11 bli,1· 

Vl'll doen . .. Dl' Vlug! llll'l'lllle d,1t snurrt·n 

van Lelt zou wnlwi,i1ll'n <1ls er betere t 1,1· 

dl'n aanbraken. 111<1,H het ,1H>rvt•rbod h,1d 

Nog m1 voorlNdd uil ltt'r ENTAM-proresr: 
"v.Messrls Taxi-!Jedriif. Di l  is ll'd her rop
p1111r van 1Jru r ali1eir. Deze haft zich ged11-
re11de een jrrnr gewsttgrl op her Olnwhts· 
plein e 11  stal'io1111ee11 in dil stadsgedeelle. of 
her lurnr s1a11clplaa1s is, 10ege11·eze11 door de 
A11tolitl'it,•11 ." 

wel zijn volle aandacht: "Binnen de jong
ste rwee maanden zijn minstens duizend 
processen verbaal opgemaakt. Daarover is 
thans het woord aan de justitie. ( . . .  ) doch 
die heeft met zoo·n stroom van zaken ook 
de handen vol. Wèl zal hel. dunkt mij 
noodzakelijk zijn dat nu langzamerhand 
eens zwaardere straffen worden opgelegd 
( . . .  )" . 
Vrouwe Justiria kwam inderdaad handen 
tekort. Vijf kantonrechters waren bezig 
met de ruim 6200 processen-verbaal die de 
politie van februari 1932 tot eind 1933 had 
opgemaakt. Het percentage veroordelin
gen steeg. maar bijna 800 maal gingen de 
snorders daartegen in hoger beroep. Sub
stiruut-officier van Justitie C.J. van Arkel 
besloot daarom alleen appelzaken te 
behandelen van geheide recividisten. De 
rest werd geseponeerd. tol frustratie van 
het politiekorps. Niettemin leek de harde 
aanpak van de politie vruchten af' te wer
pen. Op 6 ,iuni 1933 schreet hootdrnmm1s
saris Versteeg aan De \'lugt clat het a.1nt<1I 
snorder� teruggedrongen wa, tot ongL'VeL'r 
-150. Velen haddl'n hun wt•rkza.1mht•clen 
Vl'rlegd na.tr lwt garagebedri.i l  en zo'n 250 
111.111 hc1cl LJch ,ldllj!t'lllt'ld b1,1 dl' ge111et•11 1e 
li_jkl' clil'IISI Ma.11,ch,1ppl'i11kt•n �tt•un. 
\'prdwl'nl'n w,ll'en dt• ,n<>nll'r, bt•p,1,tld 
nog nll't N,1 clt· gl'lt·. 01".lll ll' t'll Wil t,· ll.111-
den d1entk t't'n llll'U\\ tvpt' ,111H'<1utu 1.1d1 
.i,1n 111 •\111'll'rd.1n1 ldt•111c•. Wt•Jlllh.ire 

1111 .. \111,1, ttl.1111 lt t�1u,11 1 11, '"' 
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Opeis voorzien van witte pijlen met daar
i n  de naam Citax, een afäorting van City
taxi. Een ritje kostte maar 10 cent per per
soon. Opvallend was dar de Citax-directie 
haar personeel verbood te snorren: de 
Laxi's konden alleen worden besteld. Als 
het vrachtje was afgeleverd. moesten de 
chauffeurs linea recta terugkeren naar de 
garage op Nieuwezijds Voorburgwal 254. 
Wél mochten ze op de terugweg passa
giers oppikken. mits de klant in spe met 
een duidelijk armgebaar aangaf mee Le 
willen. 
De Citax-wagens werden in geen rijd 
razend populair. In juli 1933. drie maan
den na de oprichting. reden er al 40 Opel
t je� rond en had het bedrijf ongeveer 80 
chauffeurs in dienst. Op cle vleugels van 
dit ,ucces opende Citax vestigingen in 
onder meer Haarlem. Rotterdam en Den 
Haag. Van cle voorspoed merkten de 
chauf"leurs echter n1eLs. Die werden uitge
buit· l waalf uur per dag werken voor een 
laag provbieloon en 1.elf reparatie� en 
l�nor)bcwte, betalen Op 27 maart 1935 
ll'gdt•n de chautft•ur, clan ook het werk 
JWt·r Ik cl1reneuren Menken en Ancheloi 
w1ldt•n de Sl.tk 111g breken door een stuk of 
'iO N\I! l 'r\ 111 d1e11,1 lC' nemen. ma<1r 
/.11.!('Jl tl.i.irv.in ,Il llil Vt•rontWddrd1gde 
n·. 11 1 1v, 1n d1• krant 1 )1•1.t• dff.11re deed cl"' 

l"l'J1 11 1 . l t l l' \ dil ( l i d>. l.!l't'll goed '->ldk 111gen 
k \\ , i J J H' il l"ll V:I I H!l'Jl ('11 ('('Il .1.!( >Pd Jd<lr l,ill'I" 

Citax-Opeltjes voor de gnrage op 
Niemvezijds Voorburgwnl 254. Het in 

1 933 opgerichte bedrij
f 

werd in geen 
lijd razend populair. omdat een ritje 

maar tien cent per persoon kosne. 

reden er in Amsterdam nog maar 20 
wagens rond. 

Snorders nog altijd actief 

De Citax-succesformule vond haar weer
slag in de nieuwe verordening op het taxi
bedrijf van augustus 1936. Voortaan 
mocht men met een A-vergunning alleen 
rijden vanuit de garage zelf. of op telefo
nische besLelling. Met een B-vergunning 
mocht men ook passagiers opnemen op 
de terugweg, met uitzondering van het 
gebied binnen de Singelgracht. 
Sinds de jaren dertig is er weinig veran
derd. Taxichauffeurs komen nog steeds 
op voor hun rechten. Ze vrezen een prij
zenoorlog nu minisler Jorritsma voor een 
toegankelijker vergunningensysteem 
pleit . met vrij Laxiverkeer l"Llssen de groLe 
;Leden. Hel tarief" van ruim twintig gulden 
per vijf kilometer is een van de hoogste 
van Europa. waardoor snorder, hun kans 
weer �d1oon zien. Politiewoordvoerder 
l<ld<1, Wilt1ng schat hun aantal op enkele 
lrnnderclen ·· Dour lacune, in de wet kan 
de polil ,e weinig tegen hun aanweziglll'icl 

doen." Pas na twintig overtredingen is Jus
titie bereid snorders te vervolgen. "En daar 
kan de politie toch moeilijk een heel 
observatieteam op zetten." Volgens Wil
ting is de multiculturele samenleving 
debet aan het groeiende aantal snorders: 
de meesten zijn van allochtone af1<omst 
en proberen op deze manier zelf in hun 
onderhoud te voorzien. 
Nee, veel is er niet veranderd. De snorders 
pikken hun klanten nog steeds op bij sta
tions of in buitenwijken als de Bijlmer. 
Ook de Wallen en de diverse uitgaanscen
tra zijn goede stekken. Vanaf het Rem
brandt- en Leidseplein geven ze hel uitgt'
houste publiek in de vroege ochtend ct•n 
voordelig ritje naar huis. ■ 

Drs. D.J. Groeneboer is 1healerh1stoncus. 

Theo Hogenberg schreef De aap op de motorkap 
- v1jft1g Jaar tax,chaufleur ,n Amsterdam Hel pas 

verschenen boekje. 80 bladz11den en ge1l lus1reerd 

1s verkrijgbaar voor f 1 9. 90 bij de Amsterdamse 

Taxicentrale. W1sseloordple1n 2 1n Amsterdam 
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