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Werk in uitvoering 

 

 

Deze artikelenreeks is het resultaat van een meerjarig researchproject van de (fictieve) 

Universiteit van Brielle.  Ooit bedoeld als een antwoord op een handvol historische RTM-

puzzels, is het onbedoeld uitgegroeid tot een vrij complete informatiebank over het 

voormalige RTM-vervoersbedrijf.  Inmiddels is het streven om ruim vierhonderd (!) artikelen 

in de reeks op te nemen.  Na het beschikbaar komen van de eerste 75 artikelen, hebben de 

samenstellers besloten om een voorlopige en onvolledige versie van de artikelenreeks online 

te plaatsen.  Verschillende thema’s dienen nog nader onderzocht te worden. 

 

Om bij de samenstellers enige druk op de ketel te houden, worden artikelen zoveel mogelijk 

per cluster (= hoofdstukartikel met alle vervolgartikelen en eventuele bonusartikelen) 

gepubliceerd.  Wel is een deel van de overige beschikbare artikelen uit incomplete clusters, 

beschikbaar via vier rijkgevulde ‘grabbeltonnen’.  Deze bevatten opmerkelijke verrassingen. 

 

Nieuw toegevoegde clusters worden gemeld in de ‘Laatste webstek-nieuws’-pagina.  U kunt 

daar af en toe een kijkje te nemen om te zien of er weer nieuwe artikelen zijn toegevoegd.  

Deze webstek groeit langzaam, maar gestaag.  De vrijwilligers achter de ze site vragen uw 

begrip voor de beperkte snelheid waarmee e.e.a. gaat.  Uiteindelijk zal uw geduld worden 

beloond.  Er zijn vele bijzondere toevoegingen in voorbereiding !   

 

De vormgeving van de artikelen is weloverwogen gekozen.  Mogelijk onderschrijft u de 

keuzes van de samenstellers, maar  misschien zou u zelf andere vormkeuzes maken.  Tja …  

Centraal staat de inhoudelijke informatie; de toegevoegde afbeeldingen ondersteunen slechts 

deze informatie.  Alle afbeeldingen zijn onbewerkt opgenomen.  Ook de geciteerde 

tijdschriftartikelen beogen de inhoudelijk informatie te ondersteunen.  Ja, de zinsbouw, 

woordkeuze en spellingswijze uit vroegere tijden, vergen enige concentratie van de moderne 

lezer.  Wij menen dat de authenticiteit van onbewerkte originele teksten zwaarder weegt dan 

het veronderstelde leescomfort van bewerkte teksten voor huidige lezers.  Overigens ervaren 

wij zelf het lezen van gedateerde teksten in oude spelling, als een leuke, plezier gevende 

uitdaging. 

 

Er staan soms taalvouten in vooral de tijdschriftartikelen.  Die constatering is juist.  De 

redactie wil bewust niet de bronteksten bewerken, dus is alles letterlijk overgenomen.  

Ongetwijfeld zullen er ook in de door de samenstellers geschreven teksten ook enkele fouten 

zijn geslopen.  Elke tekst is voor publicatie door meerdere redacteuren gelezen, maar soms 

glipt een taalfoutje toch nog door de controles.  Soms heeft de redactie eigen schrijfwijzen en 

spelkeuzes gemaakt.  Zo kozen wij, in navolging van de RTM, voor de plaatsnaam ‘Brielle’ 

en niet voor ‘Den Briel’.  Veerboot ‘ss Minister C. Lelij’ werd later ook ‘ss Minister C. Lely’ 

genoemd, maar wij volharden consequent in het gebruik van de oorspronkelijke naam, om 



verwarring te voorkomen.  Staat in een brondocument echter ‘Lely’ vermeld, dan is dat zo 

overgenomen. 

 

Wanneer deze artikelenreeks voltooid zal worden, is niet voorspelbaar.  De samenstellers 

spenderen zeeën van tijd aan dit project, maar hebben ook andere verantwoordelijkheden.  

Nadat de artikelen allemaal beschikbaar zijn gekomen, zal er een verbeterslag plaatsvinden.  

Tegen het beleid van de redactie zijn enkele afbeeldingen toch meer dan één keer opgenomen, 

dan dient hersteld te worden.  Ook lijken niet alle in de artikelen vermelde linken goed te 

werken.  Ook daar zal, in tweede instantie, naar gekeken worden.  Aanvullende informatie zal 

ongetwijfeld tot verdere verbeteringen leiden.   

 

Ondanks dat de huidige presentatie van artikelen niet compleet is, hopen wij toch dat u met 

plezier kennis neemt van het gebodene.  De RTM verdient een waardige geschiedschrijving 

en deze artikelenreeks is wellicht een aardige aanzet daartoe. 

 

De samenstellers. 

 

 

 

 
 

De samenstellers werken als paarden om deze webstek te vervolmaken. 

Paarden van Rotterdamse sleperswagens, 1935 . 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 

 



 
 

Ons team steekt de handen uit de mouwen om de RTM-geschiedenis 

voor u te ontsluiten. Barendrecht, 1926 . 

 

 

 

Bronnen: 
- Afbeelding 01m.1: Sleperspaarden - Fotograaf: Andor von Barsy.  Bron: Stadsarchief Rotterdam. 

- Afbeelding 01m.2: Barendrecht - Fotograaf onbekend.  Coll. G. van Slooten. 

 

 


