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Tijdschriftartikel: Opening van den tramweg  
 

 

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

Zo ook onderstaand verslag van de opening van de tramlijn naar Numansdorp.  Geschreven 

door onbekende redacteuren, en overgenomen uit het dagblad ‘Rotterdamsch Nieuwsblad’ 

van maandag 2 mei 1898 .  Het artikel is integraal overgenomen, inclusief tussenkoppen, 

volzinnen en enkele eventuele schrijf-, stijl-, tik- of zetfouten.   

 

 

 

De opening van den tramweg Rotterdam -- Oud-Beierland 

-- Numansdorp. 
 

 

Nu de tramweg er eenmaal is, behoeft over zijn belangrijkheid niet meer te worden nagepraat.  

Maandag begint de dienst en de behoefte die er was aan een verbinding van de Hoeksche 

Waard met Rotterdam zal zich dan langzamerhand toonen kunnen. 

 

In elk geval had de proeftocht, die vanmorgen tot feestelijke opening van deze tramlijn 

ondernomen werd, de beteekenis van een blijde boodschap aan duizenden, die in het rijke 

land ten zuiden van Rotterdam wonen, van geheele of gedeeltelijke opheffing uit een toestand 

van anachronistische uitsluiting en duldelooze afzondering van het algemeen verkeer. 

 

De Hoeksche Waard – we hebben het er vroeger al eens over gehad – was tot heden vrij 

moeielijk te bereiken.  Men kon er komen met de Beierlandsche booten van Rotterdam en van 

Dordrecht, of met den trein tot Barendrecht en dan verder loopen.  Loopen !  Er werd in de 

Hoeksche Waard door ieder die “er uit” wou, ontzaglijk geloopen, uren ver, naar 

stoombooten, die slechts één of twee malen per dag varen.  Al de beletselen voor de 

ontwikkeling van landbouw en nijverheid door het moeielijk verkeer zijn nu, door de opening 

van deze tramlijn, opgeheven. 

 

Daarom vooral is deze openingsdag voor de Hoeksche Waarders een feestdag geweest.  Zij 

hebben dien ook als zoodanig begrepen en met vreudevertoon de feesttram ontvangen.  Het is 

dus wel een ongewone tramtocht, die de genoodigden vandaag gemaakt hebben. 

 

Er was één feesttrein gereedgemaakt, een feesttrein.  De wagen- en locomotiefversiering was 

eenvoudig, vlagdoek en tropeeën.  Een groote belangstelling van Rotterdammers, die in de 

buurt van de remise wonen, ging om den feestwagen te gast. 

 



De wagens die de maatschappij gebruikt voor den dienst naar de Hoeksche Waard zijn mooier 

en vooral gezelliger ingericht dan die van de lijn-Schiedam.  Zij zijn verdeeld in een eerste en 

een tweede klas-ruimte.  In de breedte staan halve banken, een dwarsbank staat overlangs 

voor een der vensters.  De locomotieven verschillen weinig van die de maatschappij reeds 

gebruikt.  Zij komen uit de machinefabriek Breda. 

 

Tegen halftien vanmorgen kwamen de gasten bij gedeelten.  Sommigen per rijtuig of te voet 

uit de stad, anderen door de maatschappij welwillend van het station Beurs per omnibus 

afgehaald. 

 

Een aantal autoriteiten hadden de uitnoodiging voor den feesttocht aangenomen.  Behalve de 

vele dorps-autoriteiten en waterschapsbesturen, die onderweg op den feesttrein stapten, werd 

de openingsrit meegemaakt door: minister C. Lely, den oud-minister Van der Sleijden, de 

Tweede Kamer-leden D. De Klerk, dr. R.P. Mees R.A.zn., het Eerste Kamer-lid H. Muller 

S.zn., de leden van Gedeputeerde Staten mr. G.J. Goekoop, mr. P.L.F. Blussé, mr. A.C. Crena 

de Iongh, mr. D. van Weel, den commissaris der Koningin in Zuid-Holland mr. C. Fock, den 

griffier der Staten mr. F.H.J. Tavenraat, burgemeester F.B. s’ Jacob, de wethouders jhr. F. 

Van Citters, en A. de Monchy, den president van de Kamer van Koophandel A. Plate en den 

secretaris mr. Th. Reepmaker, het oud-Kamerlid Arie Smit, den heer J.J.M. Blankenheym, in 

zijn kwaliteit van gecommitteerde der Ambachtsheerlijkheid van Cromstrijen, den directeur 

der gemeentewerken G.J. De Jongh en de onderdirecteuren J.H. Neiszen en H.A. van 

IJsselstein, den directeur der handelsinrichtingen J. Roosing en de heeren J.J. Van Beuningen, 

inspecteur, en A. Buis, ingenieur der Staatsspoorwegen. 

 

Ongeveer een half uur vóór den rit werd besteed met de bezichtiging der loodsen, welke de 

maatschappij heeft op het remiseterrein dat een gedeelte is van het terrein der 

handelsinrichtingen.  Men kon opmerken dat er ruime practische bewaarplaatsen voor het 

materieel van de lijn zijn gebouwd: een goederenloods, een loods voor rijtuigen en 

locomotieven, en een eenvoudige kolenloods. 

 

De rails zijn uit de Rosestraat over het geheele remiseterrein gelegd en om de loodsen heen.  

Er stonden, denkelijk voor deze feestelijke gelegenheid, verschillinde typen van wagens te 

kijk, een witte wagen voor het melkvervoer, een postwagen, die voor een klein deel ook 

bergplaats voor passagiersgoed, donkere vee- en bagagewagens.  Ergens midden op het 

terrein os een verhoging gemaakt, waarlangs de inlading van vee gemakkelijk geschieden kan.  

In werking werd gezien een travers, waarmee kisten uit den tramwaggon gemakkelijk en 

onmiddellijk kunnen overgeladen worden in spoorwaggons.  Twee man zijn voldoende om dit 

toestel te bedienen. 

 

Nadat dit alles, onder leiding van den directeur der maatschappij en den sectie-ingenieur was 

bezichtigd, werden de plaatsen in de wagens gezocht en om kwart over tien begon de rit, 

officieel de eerste rit van Rotterdam naar Zuid-Beierland en Numansdorp.  Het weer, na 

zoovele dagen regen, beloofde ons vandaag gunstig te zijn. 

 

De tocht ging langs de eindelooze Rosestraat, waar overal uit de ramen en tegen deurposten 

belangstellenden hingen, die met wat vroolijkheidsvertoon de tram lieten voorbijgaan; dan 

rechts-àf over de sporen van het Handelsterrein, langs het goederenstation Feijenoord naar 

Hillesluis en daar over een viaduct met 5 overspanningen van 8,5 M. en een dam van 400 M. 

lengte de landen in. 

 



Wij hebben ongeveer een jaar geleden verslag gedaan van het bezienswaardigs langs deze 

tramlijn.  Van deze taak kunnen we ons dus ontslagen rekenen en dat is te aangenamer omdat 

in den snellen rit van heden voor eenigzins nauwkeurige observatie en in den beperkten tijd 

voor eenigzins behoorlijke aanteekenningen geen gelegenheid bestond.  Dit bedoelt niet iets te 

ontkennen van de aangename bekoring die er in dezen rit door het verkeer-maagdelijke land 

voor de genoodigden was. 

 

We hebben tòch kunnen bewonderen het mooi van den Dordtschen Straatweg, die brede allée 

met zijn stoere boom-muren, zacht-hellend in het gezellige lekker-groene lenteland.  De stad, 

in grijze tint, trok langzaam van ons weg, kleiner en onbelangrijker telkens, als een beeld in 

een tooverlantaarn waarvan men de glazen uitschuift.  De weg werd langer achter ons, tot in 

groote verte tusschen overbuigende boomen nog maar een smal stukje licht hing, een poortje 

van groen, klein en rond in bevallige lijn. 

 

Toen Barendrecht met zijn spits torentje en zijn hooge hof-steden op den dijk en het land 

daarachter, het vlakke polderland tot aan de Statenbrug over de Oude Maas, die met haar 

wijde welvingen in nu nog zoo eenzamen ernst de uiterwaarden van het land van Roon en het 

land van Strijen verbindt.  Van de hooge brug hadden wij een vogelvlucht van stil-mooi land, 

ècht-Hollandsch, met donkerblauw water in brede slingeringen er door, kilometers ver en de 

machtige wolkenluchten breed er boven.  Dan weer rechts naar Heinenoord. 

 

We joegen de dorpen door, waar met vlaggen en ander gelegenheidsmooi de bewoners 

vreugde toonden, waar die bewoners zelf voor hun deuren waren gaan staan of tehoop 

geloopen op kruispunten om te wuiven tegen de tram en ons, de genoodigden. 

 

Voor de meesten onzer was de Hoeksche Waard wel onbekend land, de kennismaking was 

wat àl te vluchtig, toch zal zij de impressie van mooi, rijk land gelaten hebben.  Er kwam een 

frissche lucht van de velden waaien, de geuren meevoerend van Meidoorn en vroege 

lentebloesems. 

 

De akkers liggen in de Waard wijd uit, vlak, zonder helling.  Het zware bruin van de bewerkte 

klei was overspreid met teer-groene tint van jonge plantjes.  Zijwegen, met versch geel grint 

belegd, streepten hard door die massa heen.  Dorpjes stonden achter bosschaadjes, hun 

torentjes en hooge huizingen staken er uit op, fijne rook wemelde om de schouwen. 

 

We zagen dan Heinenoord, Goidschalkoord, in langen lijn aan den dijk gebouwd, Krooswijk, 

waar de tramweg zich voor de remise-gebouwen der maatschappij zuidelijk afbuigt en Oud-

Beierland.  Dit is méér dan een dorp.  Het is een klein landstadje, zonder pretenties, met een 

aardig oud grachtje in het midden, van den dijk tot een zeventiende eeuwsch raadhuis, koket 

staand over het water in de rij van hooge populieren langs den kadewal.  

 

Nog eens zagen we Krooswijk, dan, rijdend over een lage polderdijk met verspreide 

huisgroepen aan beide zijden, en arm aan geboomte, Klaaswaal en Numansdorp.  Deze laatste 

gemeente heeft, als Oud-Beierland, veel aantrekkelijks, haar kleine haven ligt vol 

beurtschepen en van den hoogen dijk af heeft men een prachtig vergezicht over de 

uiterwaarden heen tot aan het ontzaglijk Hollandsch Diep.  Van Numansdorp reden we terug 

naar Krooswijk, waar het eigenlijke feesttocht geëindigd was en waar de maatschappij haar 

gasten noodde voor een dejeuner-dinatoire. 

 



De aanleg van den weg heeft op verschillende plaatsen den bouw van bruggen en den aanleg 

van meer of minder belangrijke kunstwerken noodig gemaakt.  Een brug over het Spuikanaal 

aan het eind der Rosestraat, drie bruggen op den straatweg naar Dordrecht, een brug bij de 

afbuiging naar Barendrecht, twee bruggen in Barendrecht, twee bruggen in het land tot de 

Oude Maas, een brug over den Botvliet, drie bruggen bij Westmaas, twee bruggen bij 

Klaaswaal, een viaduct tusschen Klaaswaal en Numansdorp, en dan nog drie bruggen tot het 

emplacement te Numansdorp.  Naar Zuid-Beierland is een zijlijn, die wij vandaag, om gebrek 

aan tijd, niet bereden hebben. 

 

Op verschillende plaatsen langs den 35700 M. langen weg zijn goederenloodsen gebouwd, bij 

Krooswijk een remise voor rijtuigen en locomotieven met annexen en de noodige 

rangeersporen.  Tenslotte is ook in Zuid-Beierland een kleine remise. 

 

Dit geheele enorme werk hebben we op dezen proefrit kunnenvolgen.  Met behoefde niet 

technisch-ontwikkeld te wezen om de belangrijke moeielijkheden aan dezen aanleg 

verbonden te kunnen schatten.  Overigens waren er technici genoeg in het gezelschap om daar 

desnoods op te kunnen wijzen. 

 

Er was een prettig discours, telkens afgeleid door kleine bijzonderheden op den weg, maar 

dan telkens weer hervat.  De bewoners der met deze tram gelukkig gemaakte landen, zorgen 

bovendien nog voor afwisseling. 

 

De jeugd, die vrijaf van school had, was op de kruispunten der wegen tusschen de ouderen 

gaan staan.  De schoolkinderen van Heinenoordstonden met vlaggen in de hand en sjerpen om 

de Zondagsche kleertjes benedendijks en zongen, geleid door meester J. Sloof, een tramliedje, 

door een onderwijzeres gedicht: 

 

 

TRAMLIED 

 

Wees welkom deez’ streken, 

Gij, Rotterdamsche tram ! 

Hoe vreemd wij allen 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 zij U ? 

 Dat gaat toch zeker puik ? 

 Wij wenschen U een blijden dag 

 En wat g’ U zelven wenschen mag. 



 

 Ook aan den Tramwegmaatschappij 

 Wenschen wij heel veel goed, 

 Dat hare ondernemingen 

 Steeds vlotten met veel spoed; 

 Dat steeds succes haar bloeien doet, 

 Wenschen wij met een blij gemoet. 

 

Dat werd heel dapper gezongen.  President-commissaris mr. J. Knottenbelt dankte meester 

Sloof en zijn zangertjes voor hun aardig huldebetoon. 

 

Er werd ook geschoten hier en daar, doffe klappen uit plompe geweren, die voor de 

gebruikers niet geheel en al gevaarloos leken.  In Oud-Beierland was eenig oponthoud, de 

halve bevolking liep om de tram saâm, met moeite door de bedrijvige veldwachters op een 

afstand gehouden.  Er werd bouillon gepresenteerd, een wel graag ontvangen versnapering na 

de anderhalf uur rijden. 

 

In Numansdorp, waar de tram met niet minder dan kanongebulder ontvangen werd, leidde de 

heer Guichart het reisgezelschap door het dorp en duidde de plaats aan, waar het haventje 

geprojecteerd is voor het veer naar Willemstad.  Numansdorp heeft feestplannen voor 

Maandag, den dag der opening, met vuurwerk, concert, en al wat daar verder bij behoort.  Om 

halftwee, een kwartier later dan was aangegeven, waren we in Krooswijk terug. 

 

De lunch was aangericht in de loods der maatschappij, door de Rotterdamsche firma Allan tot 

een gezelligen, weelderig vroolijken salon aangekleed.  Het ruwe rood der wanden was bedekt 

met geel satijn, aan de randen met blauw satijn afgezet.  Van den zolder, verborgen achter een 

handige bekleeding van mousseline d’art, hingen op de tafel bloem- en planten-trossen.  De 

kolommen hadden met de versiering van tropeeën en vlaggen niets hards meer.  Wapens van 

Nederland, Rotterdam en de Beierlanden vlekten hier en daar tegen het geel satijn van de 

wanden.  De tafel, in den vorm van een rechthoekig hoefijzer, stond in het midden, kleurig 

opgemaakt met bloemen. 

 

Een honderddertigtal gasten zaten aan.  Aan het hoofd der tafel zat mr. J. Knottenbelt, 

president-commissaris, tusschen minister Lely en den oud-minister Van der Heyden; 

tegenover hem de directeur der maatschappij H.F. Guichart, tusschen commissaris Fock en 

het Eerste-Kamerlid den heer H. Muller Szn.  De Tweede-Kamerleden zaten verder aan het 

voorgedeelte van der tafel, de burgemeester s’ Jacob links, enz. enz.  Voor de lunch waren 

ook de aannemers en opzichters genood.  Minister Lely had voor zijn couvert, als aardige 

attentie van het trambestuur, twee lelies, frissche witte bloemen.  Het menu, met de 

tafelversiering, werd geleverd door den heer J. Rinkema (firma Poortman) te Rotterdam.  De 

eenvoudig geschetste menu-kaarten naast de borden, droegen het vignetje met een tramtrein 

met een opgaande zon er boven.  De volgende gerechten werden opgediend: 

 
Consommé de Volaille 

Filet de boeuf à la Parasienne 

Chaud-froid de chapon du Mans 

Mayonnaisse de Saumon 

Salade 

Crême à la Reine 

Pâtisserie 

Ananas 

Café de liqueurs. 



 

Mr. Knottenbelt sprak vóór den aanvang der lunch een woord van hulde aan de koningin en 

de Koningin-Regentes bij gelegenheid van de inwijding van dit echt nationale werk en 

noodigde de aanwezigen uit op Haar welzijn en op den bloei van het Vaderland een dronk uit 

te brengen. 

*  *  * 

 

Door Hare Majesteit de Koningin-Regentes is de directeur benoemd tot officier in de Oranje-

Nassau-orde. 

 

 

 

Beschouwing 
 

- Bovenstaand artikel maakt ons in de 21ste eeuw even ooggetuige van de feestelijkheden bij 

de officiële openingsrit van de eerste stoomtramlijn naar ‘De Eilanden’, in 1898 .  De auteur 

werpt ook een blik op de tijd voor de komst van de tram, toen men urenlang moest lopen om 

een vertrekpunt van een bootdienst te bereiken.  Het geheel is een heerlijk tijdsdocument. 

 

- Men dient zich te realiseren dat de RTM, zeker in de periode 1898-1904, snel uitgroeide tot 

een fors conglomeraat van vervoersbedrijven.  Men exploiteerde paardentramnet van de stad 

Rotterdam, vanuit de remise Delfshaven exploiteerde men de (normaalsporige) stoomtramlijn 

naar Schiedam, en daar kwam in 1898 vanuit het Handelsterrein de smalspoorlijn naar 

Numansdorp bij.  Maar dat was zeker niet alles.  De RTM was ook een rederij met meerdere 

veerdiensten, die vaak aansloten op haar tramlijnen.  Verder was er het goederenvervoer met 

sleperswagens, ook voor de grote spoorwegmaatschappijen elders in het land.  En tot slot 

exploiteerde de RTM ook nog enkele paardentramlijnen buiten de eigen regio en een enkele 

omnibusdienst.  Het is dan ook niet vreemd dat het conglomeraat in 1904 werd gesplitst.  Het 

stadsnet werd overgedragen aan de RETM, die de paardentramlijnen en de stoomtramlijn naar 

Schiedam snel wilde elektrificeren, en de RTM dat een regionaal vervoersbedrijf werd. 

 

- De notabelen van de Hoeksche Waard hadden, voor de aanleg van de stoomtram, een sterke 

voorkeur uitgesproken voor de aanleg van een spoorlijn.  Maar daartoe was een forse en 

kostbare verbouwing van de Barendrechtse brug noodzakelijk geweest, en daar wilden de 

provincie en het rijk geen grote sommen geld voor beschikbaar stellen.  Toch onderkende men 

weldegelijk dat er einde moest komen aan het grote economische en sociale isolement van de 

Hoeksche Waard en de andere eilanden.  De stoomtram kon een betere dienstverlening 

leveren dan een spoorlijn ooit zou kunnen.  De keuze voor Kaapspoor maakte de aanleg- en 

onderhoudskosten behapbaar.  En de combinatie stoomtram en veerdiensten resulteerden in 

puur vervoersgoud.  De regio kwam, mede door de komst van de trams, tot grote bloei. 

 

- Dat de ontwikkeling van het eilandengebied de volle aandacht had van provincie en rijk, 

moge blijken uit de aanwezigheid van de minister van Waterstaat, Cornelis Lelij, bij de 

openingsrit.  Ook het gemeentebestuur van Rotterdam was goed vertegenwoordigd, en ook 

dat getuigt van de herkenning van het belang van goede verbindingen van het achterland met 

de stad Rotterdam.  De lijn naar Numansdorp zal aan de verwachtingen hebben voldaan, want 

binnen enkele jaren werden er ook stoomtramlijnen aangelegd naar Voorne-Putten en op 

Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.  Er kwamen enkele zijlijnen en zelfs een lijn 

naar het Brabantse Steenbergen.  Tot aan de Tweede Wereldoorlog floreerde het RTM-bedrijf 

redelijk.  De Watersnoodramp en de opkomst van het wegverkeer zouden alles veranderen. 



 
 

De stoomtram verbond de Hoeksche Waard met Rotterdam. 

 

 

 
 

In Oud-Beijerland liep de tramlijn over de smalle en  

drukke Molendijk, vlak langs woningen en winkels. 
 

 

 
 

Na een halve eeuw was de situatie op de Molendijk niet langer 



verantwoord.  Motorrijtuig MABD 1801 ‘Sperwer’ wurmt 

zich door Oud-Beijerland, begin jaren’50 . 

 

 

 

Bronnen: 
- Bron artikel ’Opening van den tramweg’: Delpher, dagblad ‘Rotterdamsch Nieuwsblad’ van 2 mei 1898, 

bladzijde 9 .  Auteur onbekend.  Link naar originele publicatie:  

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010177297:mpeg21:p009 . 

- Afbeelding 53b.1: Oud-Beierlandsche Dijk, prentbriefkaart - Fotograaf onbekend.  Bron: www.piershil.com . 

- Afbeelding 53b.2: Molendijk, prentbriefkaart - Fotograaf onbekend.  Bron: www.piershil.com . 

- Afbeelding 53b.3: MABD 1801 ‘Sperwer’ - Fotograaf: Hans Oerlemans. 
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