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

Zo ook onderstaand bericht over een voorstel van een directie concurrent voor de exploitatie 

van de veerdiensten.  Het artikel is van een onbekende redacteur, en is overgenomen uit het 

blad “Eilanden-Nieuws Chr. Weekblad op Ger. Grondslag voor de Zuid-Holl. en Zeeuwsche 

Eilanden met medewerking van vooraanstaande Hervormde en Gereformeerde personen” van 

zaterdag 27 juli 1935 .  Inclusief tussenkoppen, volzinnen en enkele eventuele schrijf-, stijl-, 

tik- of zetfouten.   

 

 

 

Prov. Staten van Zuid-Holland 
 

Debat over de R.T.M. 

Verkeersvraagstuk Goeree-Overflakkee. 

 

 

In de vergadering der Prov. Staten van Zuid-Holland kwam Woensdagmorgen, als een der 

laatste punten het verkeersvraagstuk op Goeree=Overflakkee ter sprake.  Gedeputeerden 

stelden, zooals wij tevoren schreven, een voorloopige verbetering van de veerverbinding 

Middelharnis=Hellevoetsluis voor.  De verbetering zal bestaan in verlaging der tarieven 

indienststelling van een betere veerboot en uitbreiding van het aantal diensten. 

 

Ook werd ter tafel gebracht dat de Reederij van der Schuyt te Rotterdam, zich heeft bereid 

verklaard, zonder eenige subsidie hoe dan ook, de veerverbindingen Anna 

Jacoba=Polder=Zijpe; Numansdorp=Willemstad en Middelharnis=Hellevoetsluis te 

exploiteeren, even als zij thans het veertraject Ooltgensplaat=Dintelsas bedient. 

 

De heer H. VAN ROSSEM (S.G.P.) te Melissant, (het eenige Statenlid van Goeree 

Overflakkee) zette de verschillende toestanden der R.T.M. uiteen.  Al is het waar, dat zoowel 

Rijk en Provincie gebonden zijn aan de verleende concessie toch gaat het maar niet aan, in de 

gegeven omstandigheden aan de tram subsidie te blijven verleenen.  Spr. wees met nadruk 

ook op de aanbieding van de fa. van der Schuyt, en wel voornamelijk hier op, dat deze firma 

zonder subsidie, een volledige goed geoutilleerde dienst wil onderhouden. 



De N.S.B.er de heer VAN HOEY=SMITH las een rede voor, die hierop neerkwam, niet over 

te gaan tot verbetering van het veer Middelharnis=Hellevoetsluis, het faillissement van 

R.T.M. niet langer tegen te houden en trachten van de rentelooze voorschotten te redden wat 

er van te redden is. 

 

Verder de veerdiensten te laten onderhouden met subsidie van particulieren, op basis van 

kostelooze overtocht, de tram als een ouderwetsch vervoermiddel weg en daar voor in de 

plaats geregelde autobusdiensten. 

 

De heer VAN EESTEREN (C.H.) houdt een pleidooi voor de onmisbaarheid van de tram, 

inzonderheid betreffende het goederenvervoer.  Spr. gaat mee met het voorstel van 

Gedeputeerden, dat de veerverbinding Middelharnis=Hellevoetsluis dringens verbetering 

eischt. 

 

Mr. L. TROUW (V.B.) zegt dat er inderdaad eenige verbetering in de verkeerstoestanden op 

de eilanden is gékomén.  Wanneer men echter een vergelijking treft, tusschen nu en 300 jaar 

geleden, dan is is het toch nog zoo met de tram, dat men op het losse paard van Hellevoetsluis 

naar Rotterdam rijdend, daar even vlug is, als  

 

Is spr. goed ingelicht, zal de minister iemand die met niet te veel tégénspoéd van de R.T.M. 

gebruik maakt l 

de R.T.M. de helpende hand bieden en een faillissement zal worden voorkomen.  Spr. acht dit 

noodzakelijk dat er een betere boot naar het eiland komt en ongehoord, dat voor een auto f 8,- 

veerkosten worden berekend.  Het aanbod van de fa. v.d. Schuyt wil spr. overwegen en alvast 

verwijzen naar de commissie van Rijckevorssel.   

 

De heer PEEREBOOM (H.G.S.) acht dat de Staten niet moet bevorderen, dat de winst op het 

veer het verlies op het overige verkeer dekt.  Zoo wordt de R.T.M. kunstmatig in leven 

gehouden. 

 

De heer TER LAAN (S.D.A.P.) wraakt het beleid van Gedeputeerdén, dat téngévolge heeft 

gehad, dat het eiland jarenlang met een dure veerverbinding bleef zitten.  Nu de 

veerverbinding op Brabant is gekomen, hebben de heeren ineens bijzonderen haast !  Sp. had 

gaarne gezien, dat tegelijkertijd het rapport van de commissie van Boeijen aan de orde was 

gesteld.  Het voorstel van Ged. Staten, een voorlopige regeling voor den tijd van één jaar, kan 

worden aanvaardt. 

 

De heer VAN BOEIJEN (Ged.) zet het voorstel van Ged Staten nader uiteen.  De fa. v.d. 

Schuyt kent de vervoercijfers niet en komt met een aanbod, dat niet voorbereid is.  

Gedeputeerde van Boéijen adviséért den heer van Hoeij=Smith tot intrekking van zijn 

voorstel, althans tot de nazitting.  Het voorstel van de N.S.B. houdt geen rekening met de 

omstandigheid, dat Gedeputeerden geen middelen hebben, het faillissement der R.T.M. tegen 

te houden of te bevorderen.  Er wordt ook niet in aangegeven, hoe aan de subsidies te komen, 

gebaseerd op een kostelooze overtocht.  Dan, hoe zou men van provinciewege tot 

aanbesteding van busverkeer komen ?  Gedeputeerde van Boeijen zegt tot den N.S.B.=er dat 

uitsluitend gemeente=belangen moétén gediend en dat zij zich beter moeten inwerken om met 

voorstellen te komen. 

 

De heel v. HOEIJ=SMITH handhaaft zijn voorstel.  Hij heeft juist den indruk, dat 

Gedeputeerden de belangen van R.T.M. willen dienen ? 



 

Gedeputeerde v. BOEIJEN protesteert tegen deze uitlating, onder bijvals betuigingen van vele 

leden.  Niet anders dan publieke belangen worden in de Staten gediend, én het is hoogst 

ongepast, dat een groep jongelieden den schijn willen wekken, dat corruptie gepleegd wordt. 

 

Daarna gaat men tot stemming over.  Het voorstel van Hoeij=Smith wordt met 50 tegen 6 

stemmen verworpen, Voor alleen de N.S.B. 

 

Z.h.s. wordt het voorstel Ged. Staten aangenomen.  De agenda was afgedaan en te 5.20 uur 

werd de vergadering gesloten. 

 

 

 

Beschouwing 
 

- De Crisisjaren waren zwaar voor iedereen, maar de RTM had het wel erg zwaar te verduren.  

Er waren minder reizigers en er was minder goederenvervoer, dus minder inkomsten.  Boven-

dien werd de kolensubsidie, van rijkswege ingesteld in de Eerste Wereldoorlog, afgeschaft.  

De gevolgen waren fors; o.a. salarisverlagingen voor het personeel.  De scherpste criticasters 

zagen het bedrijf ploeteren, en probeerden gluiperig een faillissement op te wekken.  De 

gevolgen daarvan zouden dan nog groter zijn geweest.  Immers zonder tram- en veerdiensten, 

zouden de inwoners en ondernemers van de eilanden volkomen geïsoleerd raken.   

 

- Reederij Van der Schuyt had het ook moeilijk, en hoopte de veerdiensten-concessies van de 

RTM over te kunnen nemen.  Van der Schuyt beloofde gouden bergen; verbetering van de 

dienstregeling, lagere tarieven en geen noodzaak voor subsidie.  De gedeputeerden van de 

NSB in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, grepen hun kans om de RTM richting een 

faillissement te trappen.  Maar ondank vele felle woorden van NSB-voorman Jim van Hoeij-

Smith, steunden andere partijen de NSB niet.  Van Hoeij-Smith schreef en publiceerde daarop 

een fel pamflet tegen het voortbestaan van de RTM.  Dit pamflet is bijgevoegd, en wordt 

nader behandeld in het hoofdstuk ‘Oorlogstijden’ van deze artikelenreeks.  Helaas stellen we 

vast dat in het regionaal orgaan “Eilanden-Nieuws Chr. Weekblad op Ger. Grondslag voor de 

Zuid-Holl. en Zeeuwsche Eilanden met medewerking van vooraanstaande Hervormde en 

Gereformeerde personen”, veel enthousiasme was voor de NSB-hetze tegen de RTM. 

 

 

 

 
 

NSB-voorman Jim 

van Hoeij-Smith. 

 



 
 

Loc 12 met elektrische koplampen en tram in de Entrepotstraat, 

circa 1933 . 

 

 

 

Bronnen: 
- Bron artikel: ZB, Krantenbank Zeeland, uitgave ‘Eilanden-Nieuws’ van 27 juli 1935, bladzijde 2 .  Auteur 

onbekend.  Link naar originele publicatie: https://krantenbankzeeland.nl/issue/eni/1935-07-

27/edition/null/page/2  

- Afbeelding 66fx.1: Jim van Hoeij-Smith - Fotograaf onbekend. 

- Afbeelding 66fx.2: Entrepotstraat - Fotograaf onbekend.  Bron: www.serc.nl . 
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