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Tijd.art. RTM blijft halsstarrig  

 

 

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

Zo ook onderstaand berichten over het vervoer van scholieren op Schouwen.  De artikelen 

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

het tijdschrift ‘Zeeuwsch Dagblad’ van donderdag 11 october 1951 en de ‘PZC’ van vrijdag 

12 october 1951 .  Inclusief tussenkoppen, volzinnen en enkele eventuele schrijf-, stijl-, tik- of 

zetfouten.   

 

 

 

Schouwen zet de strijd tegen de R.T.M. voort 
 

Onderwijzend personeel uit Zierikzee gaat in Haamstede les geven. 
 

 

De ouders van de in de Westhoek van Schouwen wonende scholieren hebben besloten de 

koude oorlog tegen de R.T.M. voort te zetten.  Op een gisteravond in hotel Bom te 

Haamstede gehouden vergadering, waar meer dan 100 ouders aanwezig waren en die 

o.m. ook werd bijgewoond door B. en W. van Burgh en Haamstede, werd medegedeeld, 

dat de Ver. van Burgemeesters en Secretarissen op Schouwen en Duiveland 

gistermiddag besloten heeft zich volledig achter de door de ouders gevoerde actie te 

stellen. 

 

Voorts werd verslag uitgebracht van de deputatie, bestaande uit twee vertegenwoordigers van 

de Zierikzeese scholen en één der ouders, over de besprekingen op het ministerie van 

Onderwijs en dat van Verkeer en Waterstaat.  Gistermiddag heeft men daar van twee tot zes 

over deze kwestie gesproken. 

 

Op eerstgenoemd ministerie werd men ontvangen door een ambtenaar, welke belast is met het 

voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs en op Verkeer door secretaris-generaal Spitzen.  

De laatste werd gewezen op het feit, dat men zich gedrongen zag deze actie te voeren.  Over 

resultaten der besprekingen kon men verder nog weinig mededelen, doch aan de colleges van 

B. en W. van Burgh, Haamstede, Renesse en Noordwelle is verzocht, hangende de 

besprekingen, de Rijksinspecteur van het Verkeer in Zeeland dringend te verzoeken de oude 

verbinding te herstellen tot een bevredigende oplossing is gevonden. 

 

De 86 kinderen, die nu geregeld absent zijn, zullen toch onderwijs ontvangen.  Het 

onderwijzend personeel uit Zierikzee, dat volledig achter de actie staat, heeft zich bereid 



verklaard zelf naar Haamstede te komen om daar de kinderen huiswerk op te geven, de lessen 

te bespreken en het huiswerk in ontvangst te nemen. 

 

 

- / - 

 

 

 

DE TRAM-MISERE OP SCHOUWEN 

 

De R.T.M. blijft halsstarrig 
 

Maar de actie van de Schouwse ouders duurt voort 

 

 

Donderdag werd een vergadering gehouden door vertegenwoordigers van de 

gemeentebesturen van Burgh, Haamstede, Renesse en Noordwelle met mr. J.L. 

Nieuwenhuis, Rijksinspecteur van het verkeer te Middelburg.  Tevens was aanwezig het 

comité van actie van de ouders der kinderen, die betrokken zijn bij het busconflict.  Aan 

mr. Nieuwenhuis werd verzocht in afwachting van de uitspraak van hogere instanties 

zijn bemiddeling te verlenen om de toestand van de busdiensten en de tariefregeling van 

vóór 7 October te handhaven.  De directie van de R.T.M. heeft inmiddels medegedeeld, 

dat zij hiertoe niet kan besluiten en dat zij niet wenst terug te keren tot de oude 

toestand. 

 

 

VRAGEN VAN KAMERLID. 

 

Het lid der Tweede Kamer de heer Posthumus, (arb.) heeft aan de minister van verkeer de 

volgende vragen schriftelijk gesteld: 

 

1. Is het waar, dat de ouders van per bus vervoerde scholieren op Westelijk Schouwen in grote 

meerderheid geweigerd hebben om hun kinderen met de beschikbare bussen te doen 

vervoeren, omdat de bediening van het vervoer dezer scholieren onvoldoende zou zijn ? 

 

2. Zo ja, is de minister bereid een onderzoek in te stellen naar de oorzaken van de bezwaren 

dezer ouders en zonodig maatregelen te treffen, waardoor deze bezwaren, voorzover 

gerechtvaardigd zouden kunnen worden geëlimineerd. 

 

 

MENING R.T.M.-DIRECTIE. 

 

Naar aanleiding van de schoolstaking op Schouwen had een A.N.P.-verslaggever een 

onderhoud met dr. H.J. van Zuylen, directeur van de Rotterdamse Tramweg 

Maatschappij, die deze actie eenvoudig onbegrijpelijk vond.  Hij meende, dat de gestelde 

eisen overdreven waren.  Vóór de samenwerking tussen de R.T.M. en de busdienst van 

Van Oeveren kostte het vervoer uit de Westhoek van Schouwen naar Zierikzee per 

autobus f 12,–  per maand per kind, ongeacht van welke plaats de reis werd 

aangevangen.  Bij het nieuwe vervoer per tram – de concessie voor de autobusdienst is 



nu ook in handen van de R.T.M., en Van Oeveren is uitgeschakeld – zijn belangrijke 

veranderingen ingevoerd. 

 

De autobuslijn deed zo weinig dorpen aan, dat daarmee niet meer dan 3800 inwoners werden 

bediend.  Langs de tramlijn liggen echter in een bocht om de dorpen ook Duivendijke, 

Elkerzee, Ellemeet, Brouwershaven, Zonnemaire en Noordgouwe.  Zij tellen 4406 inwoners 

en overtreffen dus in aantal de andere.  Bij een onderzoek naar de rentabiliteit van de 

autobusdienst zou volgens de heer Van Zuylen gebleken zijn, dat de opbrengst per kilometer f 

0,40 bedroeg, gelijk met de kostprijs.  In het gunstigste geval zou elke bus bezet geweest zijn 

met dertig scholieren hetgeen berekend naar schoolkaarten van à f 12 per maand neerkomt op 

een opbrengst per bus van f 13,85 per dag.  Voor deze prijs kon dr. Van Zuylen geen autobus 

exploiteren. 

 

Bij de vroegere dienstregeling, toen bus en tram naast elkaar reden, kwam het er in de 

zomerdienst op neer dat de scholieren even laat van huis gingen en even laat weer thuis 

waren, meende dr. Van Zuylen.  Het enige verschil was het verblijf in Zierikzee korter 

duurde.  Het lag dus volgens dr, Van Zuylen voor de hand, teneinde tot een sluitende 

exploitatie te komen, dat men in het vervoer van scholieren per tram ging doen.  Op deze 

wijze is de winterdienstregeling dan ook opgezet.  Een verlenging van de reisduur van tien tot 

15 minuten kan volgens de directeur van de R.T.M. voor scholieren toch moeilijk als een 

doorslaggevend argument worden beschouwd om hen op andere zeer oneconomische wijze te 

vervoeren. 

 

 

DE BESPREKING. 

 

Na een bespreking op het raadhuis te Zierikzee heeft de R.T.M., om verdere moeilijkheden te 

voorkomen, er zich bij neergelegd, dat de morgenverbinding uit de Westhoek tien minuten 

werd vervroegd, hoewel dit tengevolge had, dat reizigers die verder moeten dan Zierikzee 

daar tien minuten moeten wachten alvorens de verbinding verder gaat.  Bovendien werd de 

teruggaande verbinding, die altijd om 16.09 uit Zierikzee vertrok, op verzoek van de twee 

betrokken schoolhoofden verplaatst naar 16.39 uur, zeer tegen de zin van de R.T.M.  Nog 

vreemder heeft dr. Van Zuylen het gevonden dat de rector van het van het lyceum thans nog 

weer verzocht heeft om de leerlingen van zijn school met de autobus van 16.02 uur uit 

Zierikzee, die de R.T.M. had ingelegd om de reizigers die van Roosendaal en verder komen 

en die normaal te 16.09 uur uit Zierikzee verder Westwaarts trokken, niet te duperen door de 

scholen gewenste verandering. 

 

De gehele houding der scholen te Zierikzee bevreemdt temeer, aldus de R.T.M.-directeur 

omdat zich te Middelharnis, het centrum van Goeree en Overflakkee, iets dergelijks allerminst 

voordoet.  Daar komen de kinderen voor alle scholen om half negen aan en vertrekken om 

16.25 uur in overleg met de directeur van de Rijks H.B.S. en die der ambachtsschool. 

 

 

DE CONCESSIE. 

 

Dr. Van Zuylen besloot: “Het is voor iedere Nederlandse onderneming steeds, maar speciaal 

in de huidige moeilijke omstandigheden van ’s lands financiën, onaanvaardbaar dat hij geld 

aan productiemiddelen verspilt, waarbij nog opgemerkt dient te worden, dat de commissie 

vergunningen personenvervoer ingevolge de wet autovervoer personen op 31 Augustus j.l. 



heeft beschikt dat aan de R.T.M. te Rotterdam vergunning wordt verleend voor het uitoefenen 

van autobusdiensten binnen het gebied, gevormd door het eiland Schouwen en Duiveland, ter 

verzorging van het vervoer der personen op dit eiland, met de speciale vermelding er bij: 

Voor zover in de behoefte daaraan met de tramdienst niet of niet volledig wordt voorzien en 

met dien verstande dat overmatig aan te merken vervoergelegenheid moet worden uitgesloten. 

 

 

ENKELE OPMERKINGEN. 

 

Wij willen bij de mededelingen van dr. H.J. van Zuylen het volgende aantekenen: 

 

De busdienst van de heer van Oeveren was rendabel.  Men heeft hem verplicht de exploitatie 

te staken.  De bussen waren goed bezet toen hij reed en in de tram zat ...... vrijwel niemand.  

Men lust de verouderde tram nu eenmaal niet meer, zo min voor schoolkinderen als voor 

ouderen. 

 

De tram doet over het afstandje van Burgh naar Zierikzee één uur, de bus deed er een half uur 

over. 

 

En reed de tram stipt volgens het tijdschema dan zou het ernstige bezwaar van tijdverlies 

minder prikkelend zijn.  Maar het R.T.M.-materiaal is zodanig, dat ieder ogenblik 

vertragingen optreden. 

 

Tenslotte nog dit.  De heer van Zuylen stelt het voor alsof uit het overige vervoergebied van 

de R.T.M. geen klachten komen.  Mogen wij hem herinneren aan de scherpe actie, die vorig 

jaar gevoerd is op de Zuidhollandse eilanden tegen de wijze, waarop het vervoer wordt 

verzorgd ? 

 

Wanneer men vervoermiddelen, die 50 jaar geleden acceptabel waren, thans nog wil 

handhaven, dan komt men voor moeilijkheden te staan als de R.T.M. thans heeft.  Het gaat 

hierbij niet om de vraag of het tramvervoer gehandhaafd moet blijven, want ieder weet wel, 

dat dit vervoer zal verdwijnen. 

 

Het gaat slechts om de vraag hoelang de R.T.M.-directie in staat is de bewoners van de 

eilanden – en in dit geval Schouwen en Duiveland – te dwingen met zijn trammetje genoegen 

te nemen. 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 

 



 
 

In 1947 betekende de wederopbouw en modernisering dat de 

stoomtractie stap voor stap werd vervangen door motortractie. 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 

 



 
 

Negen jaren later presenteert de RTM zich, ook al bleven de 

veerdiensten van groot belang, als modern tram- en busbedrijf. 
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