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Tijd.art. Ontslag Ir. A.J. Kuiper 

 

 

Wie in de geschiedenis van de RTM duikt, komt soms onverwachts iets merkwaardigs tegen.   

Zo ook onderstaand berichten over het ontslag van directeur Ir. A.J. Kuiper, die op een flinke 

leeftijd, zich niet goed wist te verhouden tot de naoorlogse situatie.  De onderstaande twee 

artikelen zijn van onbekende redacteuren en afkomstig uit het dagblad ‘Het Vrije Volk’ van 

donderdag 5 augustus 1948 en het blad ‘Eilanden-Nieuws’ van zaterdag 7 augustus 1948 .  

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

 

 

 

Krijgt R.T.M. andere leiding ? 

 

 

Morgen wordt in “Caland West” een buitengewone algemene vergadering gehouden van 

aandeelhouders van de Rotterdamse Tramweg Maatschappij.  De agenda vermeldt een 

aantal punten, die er op wijzen, dat bij de R.T.M. enkele belangrijke wijzigingen in de 

leiding te verwachten zijn, maar waarbij tevens aangenomen mag worden dan deze 

veranderingen, niet zonder slag of stoot tot stand gebracht zullen worden.  Op de agenda 

komt o.m. voor het verlenen van ontslag aan ir. A.J. Kuiper als directeur van de R.T.M. 

en benoeming van een nieuwe directeur, voor welke functie ter benoeming wordt 

voorgedragen dr. H.J. van Zuylen, alhier. 

 

Verder wordt voorgesteld ontslag te verlenen aan alle commissarissen, terwijl als nieuwe 

commissarissen worden voorgedragen ir. D. de Iongh Wzn., W. Vrolijk en ir. W. 

Hupkes. 

 

In een memorandum van ’n groep aandeelhouders van de R.T.M. werd indertijd een aantal 

grieven tegen het beleid van ir. Kuiper als directeur van de R.T.M. naar voren gebracht.  Op 

verzoek van het Beheersinstituut heeft een commissie, bestaande uit mr. L.A. Donker, dr.ir. 

M.J. Breuning en dr. A.M. Lucas een onderzoek naar de geuite grieven ingesteld.  Deze 

betroffen de gevoerde verkeerspolitiek, de overname van Fop Smit, het pensioen van ir. 

Kuiper en de verhouding tot het personeel. 

 

De commissie van onderzoek meent dat het verwijt dat aan ir. Kuiper gemaakt zou kunnen 

worden, is, dat hij aan alle drie de groepen, met wie hij  moest samenwerken, t.w. de 

overheid, het publiek en de personeelsorganisaties, tegen zich in het harnas heeft gejaagd. 

 



Hij heeft niet voldoende ingezien, dat de tram een algemeen belang moest dienen en de tram 

er niet uitsluitend was voor de belangen van haar aandeelhouders. 

 

Hij heeft klaarblijkelijk te weinig gestreefd naar samenwerking met de overheid, die grote 

bedragen in de R.T.M. gestoken en in eerste instantie het algemeen belang te behartigen had. 

 

Zowel met het Rijk als met de provincie Zuid-Holland ontstond op den duur een gespannen 

verhouding welke er toe geleid heeft, dat in Februari 1937 de minister van Waterstaat in een 

brief aan commissarissen der R.T.M. aandrong op vervanging van ir. Kuiper door een andere 

directeur, waarvan intussen door allerlei omstandigheden niets gekomen is.  Ir. Kuiper heeft 

t.a.v. de overheid inderdaad blijk gegeven van een gebrek aan plooibaarheid, terwijl een 

soepeler houding wellicht betere resultaten, ook voor de aandeelhouders had kunnen 

opleveren. 

 

Dat het bedrijf der R.T.M. gedurende het directeurschap van ir. Kuiper geen verbeteringen 

van betekenis heeft ondergaan, dat nagelaten is het trambedrijf te complementeren met 

autobusdiensten en dat van de verkeersbehoeften geen studie is gemaakt, acht de commissie 

onjuist.  Ir. Kuiper heeft in zijn trambedrijf wel degelijk technische verbeteringen 

aangebracht. 

 

De overheid en het publiek hebben dikwijls aangedrongen op vervanging van de langzame en 

niet comfortabele stoomtram door de moderne bus.  Hier heeft ir. Kuiper een te conservatief 

standpunt ingenomen; hij had in ieder geval de proef kunnen nemen of een gezamenlijke 

exploitatie van autobus (voor passagiersvervoer) en tram (voor goederenvervoer) mogelijk en 

lonend was.  Andere trammaatschappijen hebben hier en daar deze proef met succes genomen 

en hebben daardoor zowel de overheid als het publiek gunstig gestemd.  Ir. Kuiper heeft door 

zijn halsstarrige houding de R.T.M. schade berokkend en de R.T.M. inderdaad in de ogen van 

overheid en publiek tot een min of meer onhandelbaar lichaam gemaakt. 

 

Zeer uitvoering ging de commissie op de geschiedenis met Fop Smit in en kwam tot de 

conclusie dat, evenals “Voorwaarts” in April 1935 dit deed, dat Fop Smit een noodlijdend 

bedrijf was en derhalve een grote schadepost voor de R.T.M. betekende  Maar tevens blijkt uit 

het rapport, dat de commissie de overname van dit noodlijdende bedrijf  niet verantwoord 

acht. 

 

Voor de heer Kuiper werd een bedrag van f 100.000 door de R.T.M. gestort om hem een 

lijfrente te bezorgen ter aanvulling van een vastgesteld pensioen, terwijl in dezelfde tijd de 

rechten van het personeel verminderden. 

 

Aan de Commissie is niet gebleken, dat er een slechte verhouding bestond tussen ir. Kuiper en 

het personeel der R.T.M. 

 

Wel zijn er herhaaldelijk wrijvingen geweest tussen hem en het bestuur van de Ned. 

Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, die er toe geleid hebben, dat gedurende een 

aantal jaren er geen rechtstreeks contact tussen deze vereniging en de directie der R.T.M. 

heeft bestaan.  Ir. Kuiper stond op een verouderd standpunt t.a.v. de vakverenigingenen 

duldde nauwelijks een inmenging van deze verenigingen inzake de R.T.M.  Hij heeft het 

overleg met de vakverenigingen tot een minimum beperkt en dit overleg heeft dan ook een 

minimum aan resultaat voor het personeel opgeleverd. 

 



De commissie meent dat een soepeler houding van ir. Kuiper vele moeilijkheden had kunnen 

voorkomen. 

 

Tot de aandeelhouders werd door de heden A. de Groot, W. van ’t Hogerhuis, dr.ir. J.G.J.C.  

van Nieuwenhuis en jhr.ir. J. Roëll een circulaire gericht, waarin bezwaar werd gemaakt tegen 

het houden van de vergadering op 6 Augustus, waarna door een groot aantal aandeelhouders 

en obligatiehouders een open brief werd gericht aan bovengenoemde heren. 

 

 

-  /  - 

 

 

 

VERGADERING VAN DE R.T.M. 
 

 

Het beleid van de directeur 
 

Op vrijdag 6 augustus zal door de Rotterdamsche Tramweg Mij. een buitengewone 

aandeelhoudersvergadering worden gehouden.  De agenda vermeldt een aantal belangrijke 

punten: het verlenen van ontslag aan de directeur Jr. A.J. Kuiper; een voorstel, Dr H.J. van 

Zuijlen te Rotterdam tot nieuwe directeur te benoemen; het verlenen van ontslag aan alle 

commissarissen te benoemen Jr. D. de Jong Wzn., W. Vrolijk en Jr. W. Hupkes; wijziging en 

opnieuw vaststellen van de statuten. 

 

Aan belangstellenden is een exemplaar van het rapport toegezonden, dat – op verzoek van het 

Ned. Beheersinstituut – door de heren mr. L.A. Donker, dr ir M.J. Breuning en dr A.M. Lucas 

is samengesteld en het resultaat bevat van een onderzoek naar de gedragingen van de heer ir. 

A.J. Kuiper als directeur der R.T.M.  Als richtsnoer voor dit onderzoek diende een 

memorandum van een groep aandeelhouders een aantal grieven tegen het beleid van ir Kuiper 

als directeur der R.T.M. naar voren wordt gebracht. 

 

Tevens is een afschrift gepubliceerd van een circulaire, welke de heeren A. de Groot c.s. voor 

aandeelhouders der R.T.M. beschikbaar hebben gesteld.  In deze circulaire wordt o.a. aan 

aandeelhouders geadviseerd, de voorstellen tot ontslag en benoeming uit te stellen tot 

ongeveer half September, op welke datum de z.g. politieke zaak tegen ir Kuyper door de 

Bijzondere Raad van Cassatie zal zijn beslist. 

 

De heer W. Vrolijk te Amsterdam heeft voorts een open brief gericht aan de heren A. de 

Groot c.s., in welke brief hij o.a. mededeelt, dat hij door aandeelhouders is aangezocht om 

voor hun belangen op te komen en dat hij zich in genen dele met de zienswijze van  de heren 

A. de Groot c.s. kan verenigen.   N.R.Ct. 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 

 



 
 

Een ijzig koud en verlaten station-hoofdkantoor  

in de winter.  Rosestraat, Rotterdam. 

 

 

 
 

H.J. van Zuijlen werd in 1945 benoemd tot waarnemend 

directeur en in 1949 tot directeur, en bleef dat tot 1977 . 

 

 

 

Bronnen: 
- Bron artikel ‘Nieuwe leiding’: Delpher, dagblad ‘Het Vrije Volk’ van donderdag 5 augustus 1948, bladzijde 2.  

Auteur onbekend.  Link naar originele publicatie: 

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010950087:mpeg21:p002 . 

- Bron artikel ‘Vergadering’: ZB, Krantenbank Zeeland, ‘Eilanden-Nieuws’ van zaterdag 7 augustus 1948, 

bladzijde 5 .  Auteur onbekend.  Dit bericht is overgenomen te zijn uit de NRC.  Link naar originele publicatie: 

https://krantenbankzeeland.nl/issue/eni/1948-08-07/edition/null/page/5 . 

- Afbeelding 66m.1: Rosestraat leeg - Fotograaf onbekend.  Coll. Nico Spilt. 

- Afbeelding 66m.2: Vrijvervoer - Fotograaf onbekend.  Bron: 

https://hoekschewaard.files.wordpress.com/2013/05/rtm-vervoersbewijs.jpg . 
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