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Tijdschriftartikel: RTM jubileert  

 

 

Wie in de geschiedenis van de RTM duikt, komt soms een onverwachts pareltje tegen.  Zo 

ook onderstaand bericht over het 50-jarig jubileum van de RTM.  Het artikel is van een 

onbekende redacteur, en overgenomen uit het dagblad ‘Amersfoortsch Dagblad’ / ‘De 

Eemlander’ van donderdag 8 november 1928, inclusief tussenkoppen, volzinnen en enkele 

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

 

 

 

R.T.M. JUBILEERT  -  50 jarig bestaan 
 

Iets uit de geschiedenis 
 

 

Onze Rotterdamsche correspondent meldt ons: 

 

Het zal 12 November a.s. 50 jaar geleden zijn, dat de notarieele acte van oprichting passeerde 

van de Rotterd. Tramweg-Maatschappij, die jaren lang de paardentram heeft geëxploiteerd en 

thans nog vele stoomtramverbindingen met het provincie-achterland van Rotterdam in Zuid-

Holland en Zeeland.  Het beginkapital, dat door de Amsterdamsche kooplieden De Benedettz 

en De Beer is gestort, was, naar in een persconferentie was medegedeeld, een half millioen  In 

Juni 1879 werd het bedrijf in exploitatie genomen, met de opening van de tramlijn Beurs–

Crooswijksche kade.  Drieweken later werd de lijn Beurs–Park, – de tegenwoordigen lijn 1, 

geopend.  Daarna werden in den loop der tijden nog een tiental andere lijnen in exploitatie 

genomen, waarvan er enkele weer verdwenen. 

 

Het begin der maatschappij was onfortuinlijk; zij had een contract voor ijzeren rails 

afgesloten, terwijl de gemeente stalen rails eischte.  Dus moest een nieuwe order worden 

gegeven.  Bovendien moest in de eerste jaren een strijd op leven en dood worden gestreden 

met een concurreerend omnibusbedrijf, die tenslotte geeindigd is met de ondergang daarvan.  

 

In de loop der jaren werden meerdere lijnen buiten Rotterdam in exploitatie genomen, o.a. te 

Leiden, Dordrecht, en de lijn Hoorn–Enkhuizen; in 1887 volgde de indienststelling van de 

paardentram naar Overschie en Hilligenberg.  Het kapitaal was toen 1 millioen.  In 1881 werd 

de heer H. Guichart tot directeur benoemd, daarvoor inspecteur der H.IJ.S.M., onder wiens 

krachtige leiding het bedrijf sterk vooruitgang.  In ’t bijzonder ging men zich toeleggen op het 

bestelgoederenvervoer. 

 



In 1918 eindigde het contract met de H.IJ.SM.   De paardentram werd toen verkocht.  Reeds 

lang waren er stemmen opgegaan om over te gaan op electrificatie, maar de concessie liep af, 

en men wist niet of deze verlengd zou worden.  In 1896 werd in beginsel besloten de lijn 

Rotterdam–Schiedam te electrificeeren, het duurde echter nog vele jaren voor dit 

werkelijkheid werd.  In 1904 nam een Belgische maatschappij het bedrijf over, en 

exploiteerde dit tot 1927, toen de tram door de gemeente werd overgenomen.  De R.T.M. nam 

voor 4 millioen aan aandeelen en obligaties deel in het kapitaal; de heer J.W. v.d. Vegte, 

commissaris der R.T.M., werd tot directeur benoemd. 

 

Sinds 1898 heeft de R.T.M. zich uitsluitend bepaald tot het onderhouden van 

stoomtramdiensten naar de Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche eilanden.  De heer A.J. Kuiper is 

thans directeur en onder zijn leiding zijn vele belangrijke hervormingen tot stand gekomen, 

die het bedrijf steeds meer geperfectioneerd hebben.  Zoo zijn vele busdiensten ingevoerd.  

Weliswaar moppert Zuidelijk Rotterdam, die daar door de straten rijdt maar er zijn reeds 

onderhandelingen gaande om dit gevaarlijke euvel te verhelpen.  Waarschijnlijk zal de 

oplossing wel niet lang meer op zich laten wachten. 

 

Op 12 November wordt er in Tivoli receptie gehouden; er wordt een feestavond aan het 

personeel gegeven. 

 

 

 

Beschouwing 
 

- Volgens dit artikel is de RTM opgestart met investeringen van Amsterdamse kooplieden.   

 

- Interessant is de constatering dat reeds voordat de eerste meter tramrails was gelegd, de 

RTM in conflict kwam met de gemeente Rotterdam, ook al was het waarschijnlijk in dit geval 

eigen schuld.  De RTM zou een eeuw lang zeer regelmatig botsen met de gemeente.   

 

- De RTM was actief buiten haar eigen werkgebied, maar de paardentramlijn van 

Hillegersberg naar Rotterdam is nooit een RTM-lijn geweest.  Zij was aangelegd door de 

SlTM en per 1919 overgedragen aan de RETM.  Wel huurde de SlTM langere tijd paarden 

van de RTM. 

 

- Het is fascinerend dat reeds in 1923 er kennelijk “gemopper” was over het gegeven dat de 

RTM-tram door Rotterdam-Zuid reed.  De tram zou er nog 42 jaar lang rijden ... 

 

 

 



 
 

SlTM-paardentramrijtuig 3 passeert het Bergwegziekenhuis  

aan de Bergweg, rijdend richting Hillegersberg.  Voor 1900 ? 

 

 

 
 

Motorrijtuig 1701 (A) met tram in de  

Boergoensestraat, Rotterdam.  1951-53 . 

 

 

 

Bronnen: 
- Bron artikel: https://archiefeemland.courant.nu - ‘Amersfoortsch Dagblad’ / ‘De Eemlander’ van donderdag 8 

november 1928, bladzijde 6 .  Auteur onbekend.  Link naar originele publicatie: 

https://archiefeemland.courant.nu/issue/ADDE/1928-11-08/edition/0/page/6 . 

- Afbeelding 06m.1: SlTM-rijtuig 3 - Prentbriefkaart, fotograaf onbekend.  Coll. G. van Slooten. 

- Afbeelding 06m.2: Motorrijtuig 1701 (A) - Fotograaf onbekend.  Bron: www.serc.nl . 
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