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Tijd.art. Geldkistdiefstal  
 

 

Wie in de geschiedenis van de RTM duikt, komt soms onverwachte pareltjes tegen.  Zo ook 

onderstaand berichten over de diefstal van een geldkist.  De onderstaande artikelen en zijn van 

een onbekende redacteuren, en zijn voor uw leesgemak hier integraal overgenomen uit het 

tijdschrift ‘De Tijd’ van dinsdag 16 april 1940, en tijdschrift ’De Maasbode’ van maandag 29 

april 1940, inclusief tussenkoppen, volzinnen en enkele eventuele schrijf-, stijl-, tik- of 

zetfouten.   

 

 

 

De Rotterdamsche geldkistdiefstal 
 

Heler voor het Haagsche Hof 
 

 

Op 1 October 1933 werd uit een goederenwagen van de R.T.M. op een terrein aan de 

Rosestraat 6 te Rotterdam een verzegelde geldkist van de Incassobank, inhoudende f 650, 

ontvreemd.  Na een langdurig en moeizaam onderzoek slaagde de Rotterdamsche politie er in, 

totaal zeven dieven en helers op te sporen, doch het geld werd niet teruggevonden.  De 

gearresteerden werden tot gevangenisstraffen veroordeeld.  Toen zij weer op vrije voeten 

gesteld waren, hield de man, die het grootste deel van den buit in de wacht had gesleept, de 

thans 65-jarige havenarbeider C. van W., zich van den domme.  Toen zij op hun deel bleven 

aandringen, werd hij zelfs brutaal en hij nam een dreigende houding aan.  Dit was voor de 

overigen aanleiding om hem aan te geven.  Op 8 Februari van dit jaar heeft de Rotterdamsche 

rechtbank v.W. wegens heling veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf.  Voor de rechtbank 

bleef hij echter ontkennen zich aan heling van het resteerende bedrag van f 4500 schuldig te 

hebben gemaakt en hij ging in beroep bij het Haagsche gerechtshof. 

 

Voor het hof verklaarde de procuratiehouder van de Incassobank, L.P., als getuige gehoord, 

dat het hier een geldzending betrof van die bank naar de Coöperatieve Suikerfabriek te 

Puttershoek ter uitbetaling der loonen tijdens de bietencampagne. 

 

Voorts werden enkele der reeds veroordeelde helers en dieven gehoord, uit wier verklaringen 

bleek, dat de buit, nadat er f 1500 van af was genomen, in drie tasschen verpakt door drie der 

helers, naar de woning van de verd. gebracht was, waarbij ook een der dieven, de vroegere 

mijnwerker A. van der E., aanwezig was.  Geen van hen had na zijn ontslag uit de gevangenis, 

ook maar iets ontvangen en verd. beweerde tegen hen, geen geld in zijn bezit te hebben. 

 



De verdachte bleef ook voor het hof ontkennen.  Op een opmerking van den president, mr. 

van Romont, dat het toch eigenaardig is, dat verdachte, niet vermogend, een bedrag van 1000 

gulden leent aan kennissen en dat wel renteloos, antwoordde hij, dat hij die menschen, die pas 

een zaak begonnen, wilde helpen; de schuld zou worden afbetaald. 

 

De advocaat-generaal, mr. J.U. Polman, achtte het uit de getuigenverklaringen onomstootelijk 

vast te staan, dat verd. schuldig is aan het verbergen van het geld.  Bovendien is verd. in een 

bijzonder slecht licht komen te staan, want het blijkt, dat hij bovendien de anderen nog 

gedupeerd heeft.  Genen hebben hun straf uitgezeten en hebben van den buit niet veel gezien 

en van W. hield n het geld onder zich, terwijl zich van den domme hield.  De straf van een 

jaar zeide spr. te laag te achten en hij requireerde anderhalf jaar gevangenisstraf. 

 

De verdediger, mr. C. Poustochne, achtte het tenlastegelegde niet overtuend bewezen en wee 

er o.a. op, dat ver. eenige jaren geleden een schuit heeft verkocht, waarvoor hij eenige 

duizenden guldens heeft ontvangen.  Spr. vroeg vrijspraak subsidiair clementie op gron van 

verd.’s strafregister.  

 

Het hof zal 29 April utspraak doen. 

 

 

- / - 

 

 

 

De geldkistdiefstal bij de R.T.M. 
 

Heler tot een jaar en drie maanden veroordeeld 
 

 

In verband met den op 1 October 1936 gepleegden diefstal van een geldkist uit een 

goederenwagen van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, heeft – jaren na de berechting 

der hoofddaders – nog terechtgestaan wegens heling de 65-jarige havenarbeider C. van W. 

 

Hij is door de Rotterdamsche rechtbank veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. 

 

Het Haagsche gerechtshof heeft in hooger beroep deze straf verhoogd tot 1 jaar en 3 maanden 

gevangensstraf. 

 

 

 

Beschouwing 
 

- Of de diefstal nou in 1933 of 1936 heeft plaatsgevonden, is niet helemaal duidelijk, maar 

gegeven het feit dat de zaak in april 1940 door de rechtbank is behandeld, mogen we toch 

hopen dat het 1936 was.  Deze artikelen belichten een bijzaak van de RTM dat zelden wordt 

belicht.  Vanzelfsprekend heeft elke maatschappelijke organisatie te maken met verschillende 

vormen van narigheid, en de RTM vormde op deze regel een uitzondering.  Er waren 

ongevallen, er werden fouten gemaakt en soms werd een misdaad gepleegd.  Enfin, in dit 

geval werd recht gesproken. 



 

- Of de veroordeelde C. van W. daadwerkelijk vijftien maanden in de cel heeft gezeten, is de 

vraag.  Binnen twee weken na het uitspreken van het vonnis, viel Duitsland ons land binnen 

en was de Tweede Wereldoorlog ook hier een feit.  Op 14 mei 1940 volgde het vernietigende 

bombardement van de Rotterdamse binnenstad.  Daardoor lagen de prioriteiten plotseling 

geheel anders, en mogelijk heeft dit in het voordeel uitgepakt voor deze C. van W. 

 

 

 

 
 

De RTM vervoerde tijdens de jaarlijkse ‘bietencampagne’ grote 

hoeveelheden suikerbieten vanuit de hele regio naar de drie 

aan het tramnet gelegen suikerfabrieken. 

 

 

 
 

Het voormalige gerechtsgebouw van Rotterdam, gelegen aan 

de Noordsingel.  Deze creatie van architect Willem Metzelaar 

uit 1899, is thans een rijksmonument en verzamelgebouw. 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 



Bronnen: 
- Bron artikel ‘Hoger beroep’: Delpher, dagblad ‘De Tijd’ van dinsdag 16 april 1940, bladzijde 3 .  Auteur 

onbekend.  Link naar originele publicatie: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010379684:mpeg21:p003 . 

- Bron artikel ‘Uitspraak’: Delpher, dagblad ‘De Maasbode’ van maandag 29 april 1940, bladzijde 11 .  Auteur 

onbekend.  Link naar originele publicatie: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110530832:mpeg21:p011  

- Afbeelding 53e.1: Suikerfabriek Puttershoek, prentbriefkaart - Fotograaf onbekend.  Bron: Museum Hoeksche 

Waard. 

- Afbeelding 53e.2: Gerechtsgebouw Noordsingel - Fotograaf: Wikifrits.  Bron: Wikipedia.nl. 
 

 

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010379684:mpeg21:p003
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110530832:mpeg21:p011

