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Ondergang van een groots trambedrijf 

 

 

>  Onderaan deze pagina staan LINKEN naar meerdere vervolgartikelen. 

 

 

 

De RTM groeide in korte tijd tot één van de grootste tramwegbedrijven van het land, maar 

een rijk bedrijf is het nooit geworden.  De Eerste Wereldoorlog, de Crisis van de jaren ’30, de 

Tweede Wereldoorlog, de Watersnoodramp van 1953 en de Deltawerken ondermijnden keer 

op keer het welvaren van het bedrijf.  De RTM zag in alle richtingen kansen, en handelde daar 

ook naar.  Maar ook werd het bedrijf geconfronteerd met tal van grote ontwikkelingen, die tot 

drastisch ingrijpen aanleiding gaven: 

 

 
Periode Afbouw en beëindiging diensten 

1904 Overdracht Rotterdams paardentramnet aan de RETM 

1953 Beëindiging tramverkeer Schouwen-Duiveland 

1957 Beëindiging tramdiensten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee 

1964 Overdracht busvervoer IJsselmonde aan de RET 

Vanaf 1964 Afbouw veerdiensten 

1966 Beëindiging tramdiensten Voorne-Putten 

1969 Beëindiging goederenvervoer over de weg 

1978 Opheffing RTM, fusie en vorming van ZWN 

 

 

De tijdgeest van de jaren ‘60 
 

Rond 1960 was de moderne samenleving een echte hype.  Tafels met een Formicablad, 

kleding van Terlenka en heel veel spullen van het nieuwste materiaal; plastic.  De tijdgeest 

was kritisch en hard; oud was bij definitie ook achterhaald en slecht.  Alleen de rijkere 

medemensen kochten oude spullen, die ze dan antiek noemden.  De gewone man deed zeil en 

tapijten het huis uit en koos vol overtuiging voor vloerbedekking.  De streektram werd vrijwel 

nergens meer gewaardeerd voor z’n diensten.  Zelfs geëlektrificeerde tramlijnen, zoals die van 

de NZH, moesten het veld ruimen en werden vervangen door moderne autobussen.  De echte 

reden dat de lijn van Spijkenisse naar Hellevoetsluis als laatste streektram was overgebleven, 

was dat deze lijn een eigen vrije baan dwars door de polders had en niet naast een weg was 

aangelegd.  Een autobus moest dus flink omrijden om in Hellevoetsluis te komen. 

 



De RTM was armlastig en haar aandelen waren op slinkse wijze (met hulp van de gemeente 

Rotterdam/RET) in bezit gekomen van de NS.  Voor een forse opknapbeurt en het 

toekomstbestendig maken van de tramlijnen kwamen geen middelen beschikbaar.  Voor de 

aanleg van een splinternieuwe metroverbinding door de gemeentelijke RET trokken zowel de 

gemeente Rotterdam als het Rijk de knip wijd open.  De particuliere RTM kon uiteindelijk 

niet anders dan het hoofd in de schoot werpen.  Uiteindelijk kunnen we concluderen dat een 

metrolijn feitelijk vaak niets anders is dan een opgepimpte streektram met een grotendeels 

luxe conflictvrije baan.  Terwijl eerder de RTM een eenvoudig stoplicht op het knelpunt 

Maastunnelplein keer op keer geweigerd werd. 

 

Tegenwoordig kunnen we nog steeds met een railvoertuig vanuit Rotterdam naar een station 

in Rhoon, Poortugaal, Hoogvliet en Spijkenisse reizen.  Maar het is de RET, en niet de RTM 

die deze railverbindingen exploiteert.  Volgens sommigen is dat het gevolg van de Vierde 

Macht, de ambtelijke bureaucratie.  Voor anderen is het een voorbeeld van een klassiek 

familiedrama, waarbij het ‘Moordenaartje’ van de Rosestraat om het leven is gekomen door 

het toedoen van haar eigen gretige kleindochter, de RET.   

 

In de 21ste eeuw is het lightrail-concept weer in goede reuk geraakt en beleeft de streektram 

een heuse renaissance.  Momenteel rijden er (verkapte) streektrams naar o.a. Amstelveen, 

Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Den Haag, Hoek van Holland, Hoogvliet, Leidschendam, 

Maassluis, Nieuwegein, Pijnacker, Portugaal, Rhoon, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, 

Utrecht, Vlaardingen, Voorburg, IJsselstein, Zoetermeer en binnenkort ook naar Maastricht.  

Sinds de Oliecrisis van 1973 is de maatschappelijk waardering voor het Openbaar Vervoer 

weer toegenomen en is ook de inzet van railverbindingen weer algemeen geaccepteerd.  Alles 

lijkt weer mogelijk; zolang het maar geen streektram wordt genoemd ...  

 

 

Het einde nadert 
 

Maar eerst blikken we terug op de laatste fase van het RTM-trambedrijf.  Het materieel dat in 

de jaren ’60 werd ingezet was grotendeels meer dan een halve eeuw oud en versleten.  Het 

Sperwer-tramstel vormde de uitzondering, maar de waarheid was hard.  Sommige 

motorwagens werden met ijzerdraad bijeengehouden en hier en daar een lik verf kon het 

verval niet maskeren.  De rijtuigen boden minimaal comfort, verwarming en verlichting 

waren niet altijd beschikbaar.  Het personeel probeerde er het beste van te maken, maar ook 

zij waren zich bewust dat het trambedrijf langzaam naar een onvermijdelijk einde sukkelde. 

 

Door de ogen van een kind, als ik, was de RTM echter een zeer overzichtelijk bedrijf.  Het 

handjevol motorwagens en -rijtuigen hadden naast een nummer ook een naam, en geen twee 

waren geheel gelijk aan elkaar.  Bij iedere rit was het weer een verrassing hoe de tram was 

samengesteld.  De bonte vloot aan tweedehands materieel stelde nooit teleur.  De ‘Belgische 

rijtuigen’ met hun fraaie zilveren knoppen waren mooi en het Sperwer-tramstel een rijdend 

feestje, maar voor uw samensteller waren de M 67 en de MABD 1803 ‘Kluut’ toch de 

allermooisten.  Werd een tram door 1602, 1803 of 1804 getrokken, dan stond ik erop dat we 

voorin zouden plaatsnemen. Maar werd een tram getrokken door de M 67, 1805, 1806 of 

1807, dan was de beste plek helemaal achterin het laatste rijtuig, met vrij zicht op de 

trambaan.  En dan turen naar het spoor en heerlijk luisteren naar het kedeng-kedeng ... 

 

 



De laatste maanden 
 

Als kind van 11 jaar was ik in 1966 vanzelfsprekend niet in de gelegenheid om deel te nemen 

aan de feitelijke laatste ritten, als ik al vooraf weet had gehad van die gebeurtenissen.  Het 

was erg pijnlijk om te zien hoe het RTM-trambedrijf langzaam door z’n hoeven zakte en de 

Rotterdamse Rosestraat in een dooie boel veranderde.  Woest, zeg maar gerust ziedend, was 

ik op directeur dr. Henri van Zuijlen, die uiteindelijk de verantwoordelijk droeg voor de 

beëindiging van de tramdiensten.  Pas vele jaren later begreep ik dat Van Zuijlen niet anders 

kon en in z’n hart zielsveel van de tram hield.  Het einde van de tram heb ik leren accepteren, 

maar de wond is nooit helemaal geheeld.  Mijn hart draait nog steeds om als ik nu de 

Rosestraat wandel en zelfs als bezoeker van het RTM-museum Ouddorp verstoren herinnerin-

gen aan de echte RTM mijn ervaring bij het zien van het keurig opgeknapte materieel.  De 

trams zien er nu stukken beter uit dan in 1965-66, en ergens klopt dat niet.  Toch is het 

verheugend dat het materieel met zoveel liefde en inzet voor het nageslacht wordt behouden. 

 

 

Laatste ritten Groep Voorne en Putten 
 
Traject Datum Materieel Aanvullende informatie 

Spijkenisse - 

Oostvoorne 

do 23 sep. 

1965 

1602 + 1508 + 

1509 

Wagenvoerder: Jan Koster / 

conducteur: Jo van Popering 

Rotterdam - 

Spijkenisse 

za 6 nov. 

1965 

Sperwer-tramstel  

Spijkenisse - 

Hellevoetsluis 

ma 14 feb. 

1966 

1806 + 1505 + 

1508+1513+1515 

Wagenvoerder: Arie den Tuinder 

/ conducteur: Leen van Driel 

 

 

 

Tijd.art. RTM moet verdwijnen 
 

 

Rotterdams burgemeester: 
 

RTM moet verdwijnen 
 

 

“Het eindpunt van de RTM moet buiten Rotterdam gebracht worden.”  Daarover neemt het 

collega B en W nog steeds een onverminderd standpunt in.  Burgemeester Van Walsum van 

Rotterdam liet daarover niet de minste twijfel bestaan bij zijn beantwoording van de talrijke 

vragen die bij het begrotingshoofdstuk “Openbare Veiligheid” over de RTM gesteld werden. 

 

De burgemeester vond het verheugend, dar er thans een afbraakproces van de RTM gaande is.  

In de Hoekschewaard en op Flakkee worden de rails opgebroken en de stoomtram vervangen 

door bussen.  Waarschijnlijk zal ook Voorne en Putten daarin volgen.  Overigens tekenen wij 

hierbij aan dat het simpelweg buiten de gemeente brengen van het eindpunt va de RTM voor 

de talrijke forensen, die voor hun werk dagelijks van of naar Rotterdam reizen, grote 

moeilijkheden (overstappen) mee zal brengen. 

 

 



 
 

 

 

 
 

Burgemeester Gerard van Walsum en echtgenote verlaten voor het 

laatst hun ambtswoning, 23 februari 1965 .  Toen Van Walsum zijn 

ambt neerlegde, reed de RTM-tram nog steeds door Rotterdam-Zuid. 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 

 



 
 

Heel Oostvoorne liep uit om de laatste tram te verwelkomen. 

 

 

 
 

Het personeel glimlacht wat, maar de laatste tram rijden, 

was toch vooral een verdrietige aangelegenheid. 



 
 

Conducteur Leen van Driel blaast het vertreksein voor de allerlaatste 

tram naar Hellevoetsluis.  Journalisten leggen het gebeuren 

zorgvuldig vast.  Spijkenisse, 14 februari 1966 . 

 

 

 
 

Het personeel zwaait de allerlaatste reizigerstram der RTM uit. 
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>  Tijd.art. Spoorlijnplan  

>  Concurrenten van de RTM 

>  Onderzoekscommissies 

>  Tijd.art. Staatscommissie benoemd 

>  Tijd.art. Compromis Cie. Van Breen 

>  Tijd.art. Spreeuwenpraat 

>  Tijd.art. RTM bestaat 75-jaar 

>  Tijd.art. Tankauto met olie 

>  Tijd.art. Verrotte baan 

>  Tijd.art. Slippertje 

>  Tijd.art. Er uit met die tram 

>  Tijd.art. Nozems slaan toe 

>  Tijd.art. Verbussing 1965 

 

 


