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Tijd.art. De moeilijkheden van 1935 

 

 

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

onderstaande berichten over voorstellen van een directie voor het opschorten van 

rentebetalingen aan obligatiehouders.  De twee artikelen zijn van onbekend redacteuren, en is 

overgenomen uit het Dagblad voor de Arbeiderspartij “Het Volk” van dinsdag 19 en 

donderdag 21 maart 1935 .  Inclusief tussenkoppen, volzinnen en enkele eventuele schrijf-, 

stijl-, tik- of zetfouten.   

 

 

 

De R.T.M. vraagt een uitstel voor dienst der obligatielening 
 

“Grote moeilijkheden” 
 

Beroep op personeelslasten vormt een onjuist argument 
 

Dertig procent verlaging in drie jaar  
 

 

Rotterdam, – Dinsdag. 

De directie en de raad van commissarissen van de Rotterdamse Tramweg-Maatschappij 

hebben aan de obligatiehouders enkele voorstellen gedaan, die neerkomen op voorlopige 

opheffing van de verplichting tot betaling van rente en tot aflossing van obligaties.  Een der 

argumenten, waarmee dit voorstel in de circulaire aan de obligatiehouders wordt verdedigd, 

loont de moeite van een nadere beschouwing. 

 

De R.T.M. bericht namelijk aan haar obligatiehouders, dat de maatschappij in grote 

moeilijkheden is gebracht, o.m. door de grote lasten, die tengevolge van de concessie-

voorwaarden, ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, inclusief de lonen, op de onderneming 

drukken.  Wie dit leest, moet wel de indruk krijgen, alsof de R.T.M., door wettelijke 

voorschriften daartoe gedwongen, het personeel in haar dienst een bestaan geeft, dat, nu ja 

niet schitterend, maar dan toch in ieder geval redelijk is.  Deze indruk, in het stuk 

klaarblijkelijk opzettelijk gewekt, is echter geheel onjuist. 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 



Veiligheid 
  

Het tramreglement legt de maatschappijen geen sociale verplichtingen op, behalve die welke 

liggen op het terrein van de arbeidsduur, ter bescherming van de publieke veiligheid.  Al te 

veel hinder heeft de R.T.M. in de practijk niet bepaald.  Werktijden van 57 uur voor 

machinisten, 60 uur voor conducteurs en 64 uur voor het stationspersoneel zijn toch niet van 

die aard, dat zij te zware lasten op het bedrijf leggen. 

 

In ieder geval zouden dergelijke werktijden in het belang van het reizend publiek zowel als in 

het belang van het hierbij betrokken personeel, ook als er van enig voorschrift geen sprake 

was, voor velenging allerminst in aanmerking komen.  In tegendeel, zeker in deze tijd met 

zijn vijfhonderdduizend werklozen in Nederland kunnen dergelijk arbeidstijden alleen maar 

als te veel te lang worden beschouwd. 

 

Alleen het werkplaats-personeel is ingevolge de Arbeidswet 1919 gebonden aan een werktijd 

van 48 uur, maar dit kan toch zeker niet hebben bijgedragen tot de financiële moeilijkheden, 

waarin de R.T.M. zich bevindt. 

 

 

Pensioenfonds 
 

De concessie-voorwaarden schrijven voor, dat de onderneming ten behoeve van haar 

personeel een pensioenfonds in stand heeft te houden.  Maar de premie-stortingen daarvoor 

heeft de directie al lang gestaakt, ondanks de bestaande verplichtingen.  Indien deze 

voorschriften dus al bezwarend zouden zijn voor de welvaart van het bedrijf, in de practijk 

oefenen zij in ieder geval géén invloed uit, omdat zij niet nageleefd worden. 

 

Eer is het tegendeel waar en heeft de onderneming zelfs van dit pensioenfonds erg veel 

pleizier gehad.  In 1925 werd een bedrag van f 30.000 beschikbaar gesteld voor het 

pensioenfonds en tot begin 1934 werd geregeld 3 pct. van het loon gestort in het fonds ter 

verbetering van de pensioen-regeling, wat eveneens een bedrag van f 150.000 uitmaakte. 

 

Deze kapitalen worden niet afzonderlijk beheerd, maar zitten in het bedrijf vast en geven de 

R.T.M. aldus een waardevolle steun in de rug, zó krachtig,  dat de directie de mening is 

toegedaan, dat dit geld, toebehorend aan het pensioenfonds, uit het bedrijf niet kan worden 

teruggetrokken.  Wanneer men zòveel plezier van dit geld heeft, gaat het toch niet aan, de 

pensioen-voorschriften voor te stellen als bezwarend voor de onderneming. 

 

 

Omlaag ! 
 

Buitendien heeft de R.T.M. tot en het jaar 1932 een jaarlijkse subsidie genoten van f 180.000, 

waaruit eventueel bezwarende lasten konden worden gefinancierd.  Nadien is dit subsidie 

weliswaar met 5 procent verminderd, maar daarvoor heeft de onderneming zich eigener 

beweging al afdoende schadeloos gesteld door de herhaalde loonsverlagingen, die op het 

personeel zijn toegepast.  De loonsverlaging begon in April 1932 en reeds in Augustus van 

datzelfde jaar volgde al dadelijk een tweede vermindering.  In het begin van de zomer 1933, 

in Juli van 1934 en in October 1934 volgden steeds nieuwe loonsverlagingen.  Het in 

Rotterdam werkende deel van het personeel kreeg bovendien nog de intrekking of verlaging 

van de standplaatstoeslag te verduren. 



 

De R.T.M. heeft dus voldoende vaardigheid getoond in het omlaag brengen van de 

arbeidsvoorwaarden.  In drie jaar tijds zijn de inkomsten der personeelsleden zo ongeveer met 

dertig procent verlaagd en de arbeidsvoorwaarden waren te voren toch al nooit bijzonder 

rooskleurig geweest. 

 

Het is dus wel heel erg misplaats nu een beroep te doen op de hoge personeelslasten, om de 

obligatie-houders er toe te bewegen, van hun rechten afstand te doen. 

 

 

- / - 

 

 

 

De R.T.M. vergadert 
 

Informaties gevraagd over vlootexploitatie en balansen 
 

Onderzoek wordt wenselijk geacht 
 

 

Rotterdam, – Donderdag. 

De directie en de raad van commissarissen van de Rotterdamse Tramweg Maatschappij 

hebben aan de obligatiehouders enkele voorstellen gedaan, die neerkomen op voorlopige 

opheffing van de verplichting tot betaling van rente en tot aflossing van obligaties.  De 

directie verdedigd deze voorstellen o.a. met het argument dat de maatschappij in grote 

moeilijkheden is geraakt door de grote lasten, die door de arbeidsvoorwaarden op het bedrijf 

drukken. 

 

Wij hebben enige dagen geleden aangetoond, dat de arbeidsvoorwaarden bij deze tramweg-

maatschappij buitengewoon slecht zijn.  De directie is er in geslaagd de inkomsten der 

personeelsleden in drie jaar met ongeveer dertig procent te verlagen, terwijl de 

arbeidsvoorwaarden voordien nooit bijzonder rooskleurig zijn geweest. 

 

Heden had in het Notarishuis de betreffende vergadering van obligatiehouders plaats.  De heer 

G.J. Ording stelde vragen, die hij vooraf ter kennis van den directeur ir. A.J. Kuiper heeft 

gebracht.  In deze vragen worden de volgende punten aangesneden: 

 

Is het juist, dat door de R.T.M. in 1927 en 1928 verschillende bedragen aan de firma Fop Smit 

zijn overgemaakt ?  De heer Ording vraagt verder opheldering over een bedrag van f 72.000, 

dat op 30 September 1930 door het Rijk aan de R.T.M. werd uitgekeerd, zijnde een deel der 

jaarlijkse subsidie en dat op 20 October d.a.v. door de R.T.M. per giro aan Fop Smit een 

bedrag van f 15.000 werd overgemaakt.  Gevraagd wordt waarom dit laatste bedrag aan Fop 

Smit werd overgemaakt. 

 

Is het juist, dat de R.T.M. regelmatig voor Fop Smit remboursementen aan enige grote 

vervoerders heeft betaald en indien dit inderdaad het geval is, of de voorzitter dan ook kan 

mededelen door welke omstandigheden de R.T.M. zich tot het betalen van deze 

remboursementen voor Fop Smit gedrongen achtte ? 



Vlootexploitatie 
 

De heer Ording brengt verder de vlootexploitatie van de R.T.M. aan de orde en het verhuren 

van schepen aan Fop Smit.  In dit verband wordt opheldering gevraagd over de 

verantwoording van de posten “diverse rekeningen” en “deelnemingen in andere 

ondernemingen” op de balans van 1933 en 1934.  Verder worden de bussen-exploitatie en 

enige benzine-transacties aan de orde gebracht. 

 

De heer Ording vraagt opheldering over de regelmatig zeer hoge declaraties, die door den 

heer Kuiper zijn ingediend.  Vervolgens wordt opgemerkt, dat in het jaarverslag over 1933 

een gedetailleerd overzicht van de bezittingen en schulden niet voorkomt en een overzicht, 

waaruit de verhoudingen tot verschillende maatschappijen blijkt, ontbreekt.  De heer Ording 

besluit met de wens de voorstellen van de directie aan te houden tot een nauwkeurig 

onderzoek van de boeken heeft plaats gehad en beroept zich hiervoor mede op het zeer 

voorzichtig gestelde rapport van de accountants Moret en De Jong. 

 

Voorzitter der vergadering was mr. J. Offerhaus.  Het blijkt, dat vertegenwoordigd zijn 248 

obligaties van f 1.000. –.  Aangezien de obligatiehoudersvergadering ten minste de helft van 

het schuldbedrag vertegenwoordigd moet zijn, en het totale schuldbedrag f 2.830.000 

bedraagt, stelt de voorzitter vast, dat op deze vergadering geen besluiten kunnen worden 

genomen. 

 

De heer Ording stelt voor om een commissie tot onderzoek van de boeken te benoemen, die 

haar werk zou verrichten voor de volgende vergadering, die binnen een maand moet worden 

belegd.  (Applaus).  Mr. Offerhaus meent, dat de verschillende punten, door de heer Ording 

aan de orde gesteld, voor zover zij de onderneming betreffen, kunnen worden opgehelderd in 

een persoonlijk onderhoud.  De opmerkingen tegenover den heer Kuiper persoonlijk zullen 

hier wel beantwoord worden.  De heer Ording gaat hiermede accoord, mits bij dit onderhoud 

de gelegenheid verkregen zal worden de boeken te onderzoeken. 

 

De heer De Reus vraagt, ten minste de helft van de rente uit te betalen, als niet het gehele 

bedrag kan worden uitgekeerd.  Notaris Boer uit Klaaswaal vraagt, of het rijk en de provincie 

voorkeur hebben voor de renteloze voorschotten.  De heer Van Rijsdijk meent, dat de 

waarheid omtrent het door den heer Ording gevraagde aan het licht moet komen.  Hij 

ondersteunt het voorstel van Ording. 

 

De heer Koopman vraagt, hoe de directie aan de gedachte komt, dat het over twee jaar zoveel 

beter met het bedrijf gaat.  Waarom is de verhouding met de Gedeputeerde Staten, die toch 

grote bedragen in het bedrijf hebben zitten, zo slechts ?  Waarom is de bussenexploitatie niet 

in eigen handen genomen ?  De heer Bernard heeft grote bezwaren tegen de voorstellen, die 

van de obligatiehouders grote offers vragen.  Maar over aandeelhouders wordt niet gesproken.  

Spreker richt een serie vragen tot de directie met betrekking tot de balans en het jaarverslag. 

 

De verliezen zijn geboekt als een schuld en dit begrijpt spreker niet.  Er staat een bedrag van 

een half millioen geboekt als deelnemingen in andere ondernemingen.  Dat mag toch wel 

nader gespecificeerd worden.  Spreker heeft gehoord, dat grote bedragen aan Fop Smit zijn 

gegeven.  Hij wil een onafhankelijke commissie, die alles onderzoekt ter voorlichting van de 

obligatiehouders.  Dit is een belang der obligatiehouders en der 600 arbeiders, die bij het 

bedrijf zijn betrokken.  Spreker somt een aantal maatregelen die wellicht tot grote rentabiliteit 

van het bedrijf zouden leiden.  Hij vestigt aandacht op inkomsten van den directeur uit 



dochter-ondernemingen.  Als Fop Smit zo’n slecht bedrijf is, dat er jaarlijks tienduizenden bij  

moeten, uit de kas van de R.T.M., is het dan gewenst Fop Smit voort te zetten ?  Spreker deel 

mede, zich tegen de voorstellen te zullen blijven verzetten met de wettelijke bepalingen in de 

hand, als niet de door hem gewilde commissie benoemd wordt.  (Applaus.) 

 

Mr. Drost, rechtskundig adviseur van de R.T.M., beantwoordt enkele opmerkingen 

betreffende het voorstel zelf.  Het voorstel houdt in opheffing van de verplichting van 

rentebetaling en aflossing.  Van uitstel is geen sprake.  De heer Faber beschouwt dit voorstel 

dan als onaanvaardbaar. 

 

Ir. A.J. Kuiper, directeur van de R.T.M., deelt mede, dat zowel rijk als provincie menen, dat 

hun vorderingen preferent zijn.  Eventueel zal dit door de rechtbank moeten worden 

uitgemaakt.  Uitbetaling van de helft der rente is niet mogelijk.  Volledige uitbetaling zou 

mogelijk zijn geweest, als het rijk geen onereuze maatregelen had genomen, als vermindering 

der bijdrage voor te hoge kolenprijzen en voor de overheidsbemoeiing met de 

arbeidsvoorwaarden.  Daar ligt een van de hoofdoorzaken, waardoor de R.T.M. haar 

verplichtingen tegenover de obligatiehouders niet kan nakomen.  Spreker erkent, dat zijn 

boekhoudkundige kennis niet groot is, maar de balans wordt al dertig jaar lang op dezelfde 

wijze aangeboden. 

 

Wat de deelnemingen aan andere ondernemingen betreft, de gevraagde specificatie ligt ter 

inzage.  De verhouding tot Fop Smit is geboren uit de concurrentie, die Fop Smit de R.T.M. 

had aangedaan. 

 

(De vergadering duurt voort.) 

 

 

 

 
 

Aanlegplaats Fop Smit, Groothoofd, Dordrecht. 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 

 

 



 
 

Rederij Fop Smit had veel succes met haar ‘Watertochtjes’. 

Men kon kennelijk ook een fiets meenemen ! 
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