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Het laatste webstek-nieuws 

 

 

Op 1 september 2021 is deze webstek online gegaan, maar Google was ons de eerste vijf 

maanden niet in staat om ons te tonen.  Pas per 7 februari 2022 zijn we via Google vindbaar,  

Enfin, alle RTM-geïnteresseerden kunnen nu ~desgewenst~ zo’n 125 lezenswaardige 

artikelen lezen.  Nu ongeveer een derde van het beoogde aantal artikelen beschikbaar is, oogt 

de menustructuur misschien nog wat vreemd.  Omdat nog tientallen hoofdstukken ontbreken, 

lijkt de opzet wellicht merkwaardig en wat fragmentarisch.  Wij menen dat dit euvel zal 

verdwijnen, als steeds meer artikelen worden toegevoegd aan onze RTM-informatiebank.  

Baseer uw eindoordeel alstublieft niet op ons wat moeizame begin.  Om u toch al meteen een 

goed beeld te geven van wat wij nastreven, hebben wij nu reeds een deel van de artikelen die 

gereed zijn, uit incomplete clusters, in vier tijdelijke ‘grabbeltonnen’ geplaatst.   

 

In april 2022 zijn alle eerder gepubliceerde artikelen extra getoetst en waar nodig herzien, wat 

opgefluft en opnieuw geplaatst.  Verschillende artikelen uit de ‘grabbeltonnen’ zijn 

vervangen.  Vele nieuwe artikelen zullen op korte termijn worden toegevoegd. 

 

 

De drie laatst toegevoegde hoofdstuk-clusters 
 

>  71ax. De vooroorlogse strijd                                    toegevoegd op 7 april 2022 

>  48ax. De raccordementen                                         toegevoegd op 7 april 2022 

>  27ax. Het Spoorijzer-materieel                                toegevoegd op 6 april 2022 

 

 

De drie laatst toegevoegde losse artikelen 
 

>  82k. RTM-poëzie                                                       toegevoegd 8 april 2022 

>  52j.  NS-depot Feijenoord                                         toegevoegd 8 april 2022 

>  11c. BONUS: Loc 37 (A)-parade                              toegevoegd 7 april 2022 

 

 

Overige berichten 

 

- Op iedere pagina staat, rechtsboven, een link naar onze Indexpagina.  Maar helaas, het is ons 

nog niet gelukt om die linken te activeren.  Misschien moeten we het Index-pictogram 

vervangen door iets anders, of wellicht lukt het ons alsnog om de link aan het werk te zetten.  

Onze technische medewerker zit overspannen thuis; een oplossing kan nog wel even duren.  

 



- Er is enige achterstand ontstaan bij de geplande tekstcontroles.  Wij hebben niettemin 

besloten de betreffende teksten toch nu reeds te publiceren.  Wanneer de tekstcontroles gereed 

zijn, worden de betreffende teksten ~indien nodig~ alsnog bijgewerkt. 

 

- In onze overzichten ontbreken soms bepaalde details.  Wij weten ook niet alles en soms 

vermijden de bekende bronnen de vermelding van sommige deelaspecten.  Is sommige 

informatie (nog) niet beschikbaar, dan zij dat zo. 

 

- Gedurende de opstartfase van onze webstek zijn alle artikelen voor alle bezoekers direct te 

bekijken.  Echter, vanwege de complexe regels rond openbaarmaking van informatie, lijkt het 

ons verstandig om onze RTM-informatiebank op enig moment op een besloten deel van onze 

webstek te plaatsen.  Middels een wachtwoord kunnen echte RTM-geïnteresseerden daarna 

het besloten deel alsnog betreden, en onbeperkt alle artikelen lezen.  De toegang blijft gratis. 

 

 

 

 
 

Burgemeester Roosstraat, Oude Noorden.  De RTM begon met 

een normaalsporig (1435 mm) paardentramnet in Rotterdam. 

 

 

 
 

Wisselplaats Langeweg, Zwijndrecht.  De RTM kwam tot 

grote bloei als streekvervoerder op Kaapspoor (1067 mm). 

 



 

Bronnen: 
- Afbeelding 01l.1: Burg. Roosstraat, Rotterdam, prentbriefkaart.  Fotograaf onbekend.  Bron: www.serc.nl .   

- Afbeelding 01l.2: Langeweg, Zwijndrecht, prentbriefkaart.  Fotograaf onbekend.  Coll. G. van Slooten. 

http://www.serc.nl/

