
 

 

    N.V.   Rotterdamsche 
  Tramweg Maatschappij 

 

 

 

 

       

Versie: 3 juni 2021          © Allan Kleiweg 

 

 

 

Tijd.art. Schouwen steunt de RTM  
 

 

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

Zo ook onderstaand bericht over de steun vanuit Schouwen en Brabant voor de RTM.  Het 

artikel is van een onbekende redacteur, en is voor uw leesgemak hier integraal overgenomen 

uit het tijdschrift ‘Het Vaderland’ van zaterdag 19 october 1932 .  Inclusief tussenkoppen, 

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

 

 

 

DE R.T.M. OP SCHOUWEN-DUIVELAND 
 

 

In een gistermiddag te Zierikzee belegde vergadering waar vertegenwoordigers aanwezig 

waren uit alle plaatsen van Burgh tot aan Steenbergen, werd beraadslaagd over het 

voortbestaan van de R.T.M. op dit traject, dus Schouwen Duiveland, St. Philipsland, en de 

plaatsen in West Noord Brabant tot aan Steenbergen.  Alle aanwezigen spraken zich zeer 

positief uit over het voortbestaan van dit vervoermiddel als zijnde een levensbelang voor deze 

streek.  Aan het eind van de bijeenkomst werden met algemene stemmen de volgende 

conclusiën aanvaard en aan een comité opgedragen aan het betrokken departement hierover 

besprekingen te trachten te voeren: 

- 1ste: De streek kan de tram niet missen, 

- 2de: De streek heeft getoond op het behoud prijs te stellen daar voor 1932, toen de 

rijkssubsidie met 20 pCt. werd verminderd, door alle gemeentes subsidies zijn 

gegeven, 

- 3de: Dat de gemeenten gelet op den toestand, die thans op land- en tuinbouwgebied 

bestaat, niet wederom kunnen bijdragen en, 

- 4de: Dat de streek aan allerlei belastingen, als wegenbelasting en aan het tekort op de 

spoorwegen reeds bijdraagt en het daarom als hoogst onbillijk aanvoelt, dat de streek 

niet kan en mag belast worden met het betalen van eener extra belasting voor het 

instand houden van de R.T.M.  

 

Een comité van 7 leden werd benoemd om deze conclusies aan den minister van Waterstaat 

duidelijk te maken en al datgene te doen wat kan strekken op voortbestaan van de tram op 

Schouwen Duiveland, St. Philipsland tot Steenbergen mogelijk te maken. 

 

 

 



 
 

RTM-station te Steenbergen, tram met rijtuig 347 . 

 

 

 
 

Groet uit Zonnemaire, Schouwen. 

 

 

 

Bronnen: 
- Bron artikel: Delpher, dagblad ‘Het Vaderland’ van 19 october 1932, bladzijde 2.  Auteur onbekend.  Link naar 

originele publicatie: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010014394:mpeg21:p010 . 

- Afbeelding 57b.1: St. Philipsland, prentbriefkaart - Fotograaf onbekend.  Bron: www.serc.nl. 

- Afbeelding 57b.2: Zonnemaire, prentbiefkaart - Fotograaf onbekend.  Bron: www.ansichttaartenbeurs.nl . 
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