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Onderzoekscommissies  

 

 

Er is relatief weinig informatie te vinden over de verschillende onderzoekscommissies die de 

RTM in de loop der jaren, flink achter de broek zaten.  Toch ontstaat met de weinige 

informatie die wel beschikbaar is, een onvolledig, maar uitermate interessant beeld.  Meer 

onderzoek is hier gewenst, wellicht wordt het later mogelijk om de achtergronden, 

samenstelling en conclusies van deze commissies beter te presenteren.  Heb geduld. 

 

 

1920 Staatscommissie X 

Opdracht:  Onderzoek omtrent het bedrijf der RTM 

Ingesteld: op (datum) Staatscommissie 

Voorzitter: Dhr. - 

Leden:  -  

 

Conclusie: 16 december 1920: "Van de RTM is niet te verwachten, dat zij uit eigen 

beweging tot uitvoering der . . . verkeersmaatregelen zal medewerken.  De 

RTM is het voorbeeld van een onderneming, die ongeschreven plichten niet 

erkent, haar gedragslijn is om alleen datgene te doen, waartoe zij kan worden 

genoodzaakt". 

 

 

1928 Commissie Van Rijckevorsel 
Opdracht:  Verkeersvraagstuk Zuid-Holland-Noord-Brabant-Zeeland 

Ingesteld: op (datum) Koninklijk Besluit van X 

Voorzitter: Jhr. mr. dr. A.B.G.M. van Rijckevorsel  (10 feb. 1882 – 30 april 1957) 

  commissaris der Koningin in Noord-Brabant  (RKSP) 

 

       Prof. mr. dr. A.B.G.M. van Rijckevorsel, voorzitter. 
 

Leden:  -  

 



Conclusie: 14 juni 1930: Een concept-adres aan de Tweede Kamer was op 22 april 1929 

gereed, maar het is nooit verzonden, omdat in die dagen bekend werd, dat de 

Regering een studiecommissie inzake de verbindingen wilde instellen.  Op 2 

juli d.a.v. vond de installatie van deze Studiecommissie Van Boeyen plaats. 

Op 6 mei 1930 vroeg de Kamer van Koophandel kwansuis inlichtingen 

betreffende de werkzaamheden van deze Commissie Van Rijckevorsel.  Dit  

bleek voorbarig te zijn geweest, want op 14 juni verscheen het eindrapport, 

waarin een vernietigend oordeel werd geveld over de bestaande verbindingen, 

die op elk terrein onvoldoende moesten worden genoemd.  De Commissie  

meende een pleidooi te moeten houden ten gunste van een goede verbinding  

tussen Goeree-Overflakkee en Noord-Brabant. 

 

 

1932 Studiecommissie Van Boeijen 

Opdracht:  Onderzoek van het verkeersvraagstuk op Goeree en Overflakkee 

Ingesteld: op 29 mrt. 1932 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

Voorzitter: Dhr. H. van Boeijen  (23 mei 1889 – 30 maart 1947), 

lid Gedeputeerde zaken van Zuid-Holland (verkeer en Volkshuisvesting, later 

minister van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken, Defensie  (CHU) 

 

 
 

Leden:  - Dhr. ir. Th.M.B. van Marle, inspecteur-generaal der spoor- en tramwegen in 

Zuid-Holland 

- Dhr. ir. L.T. van der Wal, hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat in 

Zuid-Holland 

- Dhr. mr. S.H. Bloembergen, administrateur van de provinciale griffie van 

Zuid-Holland 

- Dhr. C. Warnaer, lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland 

- Dhr. L.J. den Hollander, burgemeester van Middelharnis en Sommelsdijk 

- Dhr. A.A. Mijs, dijkgraaf van het waterschap "De Dijkring Flakkee" te 

Sommelsdijk 

- Dhr. Van der Lugt, namens de Kamer van Koophandel Rotterdam 

 

Conclusie: 1933: De Commissie Van Boeijen kwam tot de conclusie, dat opheffing van de 

tramdienst geenszins als een ramp zou mogen worden beschouwd, omdat het 

verkeer beter zou zijn geholpen door een goede dienst met autobussen. Zij 

drong echter wel aan op verbetering van de veerdienst Middelharnis – 

Hellevoetsluis en daarnaast op de instelling van een nieuwe dienst tussen 

Galatheese-haven en Dintelsas. 

 



 

1939 Commissie Weijerman 

Opdracht:  - 

Ingesteld: op (datum) Koninklijk Besluit van - 

Voorzitter: Dhr. ir. A.W.E. Weijerman  (1871 –  19 feb. 1957),  

oud-directeur N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg Maatschappij 

 

     De heer ir. A.W.E. Weijerman, voorzitter, 1921 . 
 

Leden:  - Dhr. mr. H.J. Knottenbelt, president-commissaris van de Rotterdamsche 

Tramweg Maatschappij te ’s-Gravenhage 

- Dhr. ir. A.J. Kuiper, directeur van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij 

te Rotterdam 

- Dhr. mr. H.C. Hintzen, firmant van de firma Mees & Zoonen te Rotterdam 

- Dhr. W.H. de Monchy, directeur van de N.V. Nederlandsch-Amerikaansche 

Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam 

- Dhr. W.B.K. Verster, directeur van de N.V. Reederij Van der Schuyt te 

Rotterdam 

- Dhr. P. de Bruin, lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te  

’s-Gravenhage 

- Dhr. C.H. Conrad, referendaris bij het departement van Waterstaat te  

’s-Gravenhage 

 

Conclusie: 

HET VOORLOOPIG VERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN 

RAPPORTEURS 
 

(De Eerste Kamer der Staten Generaal) over de onderwerpen van de wet tot vaststelling 

van de begrooting van het Verkeersfonds voor het dienstjaar 1940 (d.d. 25 januari 1940) 

vermeldt het volgende betreffende de 

 

 

ROTTERDAMSCHE TRAMWEG MAATSCHAPPIJ: 

 

Verschillende leden verklaarden, de verdere ontwikkeling van den toestand der 

Rotterdamsche Tramweg Mij. niet zonder bezorgdheid tegemoet te zien.  Deze leden brachten 

in herinnering, dat de laatste vijftien jaren regelmatig commissies van onderzoek en 

reorganisatie aan het werk zijn geweest, zonder dat zulks eenig resultaat heeft gehad.  Zij 

stelden de vraag, waarom alleen het rapport nopens het onderzoek, ingesteld naar het 

beheer van de vorenvermelde maatschappij, ter kennis van de leden der Staten Generaal is 



gebracht.  Huns inziens zou dit kunnen leiden tot het trekken van ongewenschte conclusies ten 

aanzien van degenen, die met het bestuur dier maatschappij zijn belast.  De leden hier aan het 

woord, waren van oordeel, dat in het bedrijf,  hetwelk zoozeer het stempel draagt van een 

semi-Overheidsbedrijf en waarin zoovel geld, van de openbare kassen afkomstig, is belegd, 

iedere handeling bekend moet worden openbaar gemaakt. 

 

Voorts werd met klem er op aangedrongen, dat de Minister naleving zou eischen van de 

bepaling omtrent de pensioenregeling, welke in de concessie-voorwaarden is opgenomen. 

 

Weer andere leden vestigen de aandacht op eene onvolkomenheid in het Regelement 

Dienstvoorwaarden voor de Rotterdamsche Tramweg Mij., zooals dit door den Minister is 

goedgekeurd.  Het is namelijk mogelijk gebleken dat die maatschappij personen in harer 

dienst heeft, die geen loon ontvangen.  Weliswaar verrichten die geenen arbeid, doch de 

directie geeft hen nochtans geen ontslag, waarschijnlijk om aldus te ontkomen aan de 

verleening van de bij regelement bepaalde uitkeering bij ontslag. 

 

 

1947 Commissie X 

Opdracht:  Onderzoek naar de achterstand in de uitrusting van het bedrijf (RTM) 

Ingesteld: op (datum) Koninklijk Besluit van - 

Voorzitter: Dhr. - 

Leden:  -  

 

Conclusie: - 

 

 

1951 Commissie Van Breen  (Cie. Vergunningen Personenvervoer) 
Opdracht:  Onderzoek naar verlenging concessies autobusdiensten 

Ingesteld: op (datum) Koninklijk Besluit van X 

Voorzitter: Dhr. prof. ir. Hendrik van Breen  (28 mei 1881 – 15 jan.1964) 

 

       Prof. ir. H. van Breen, voorzitter, 1924 

 

Leden:  -  

 

Conclusie: 

Streekvervoer op Zuidhollandse eilanden en Schouwen-Duiveland 

 

Het vraagstuk van het streekvervoer op de Z.-Holl. eilanden is in een nieuw stadium getreden.  

Op een dezer dagen te ´s-Gravenhage gehouden bijeenkomst heeft de vertegenwoordiger van 



de autobusondernemers, mr, Weyl uit Rotterdam, die een felle strijd tegen de R.T.M. hebben 

gevoerd over de verlenging van de concessie van de autobusdiensten, medegedeeld, dat met 

de R.T.M. een overeenkomst was getroffen, waarbij beiden partijen water in de wijn hebben 

gedaan.  De door de ondernemers ingediende aanvragen om concessie zijn dan ook 

ingetrokken en het ligt in de bedoeling, dat de autobusondernemers met de R.T.M. een 

contract zullen aangaan voor 99 jaar.  Dat één en ander zo is gelopen is te danken aan de 

invloed van de commissie Van Breen, die had voorgesteld, dat beide partijen elkaar moesten 

trachten te vinden op het punt van samenwerking, aldus de Handels- en Transportcrt.  De 

gevolgen van deze samenwerking zullen op verschillende wijzen aan de dag treden.  Zo zullen 

de trajecten, die zowel door de bussen als de tram worden bereden, verdwijnen.  Dit geldt 

voor Schouwen en Duiveland, waar de fa. Van Oeveren zal deelnemen aan de coördinatie en 

voor Goeree en Overflakkee voor de E.F.A.O. 

 

 

1956 Onderzoek Verkeerspolitie Rotterdam 

Opdracht:  Proces verbaal, gerechtelijk vooronderzoek 

Ingesteld: op 10 oktober 1956 i.o.v. het Directoraat van het Verkeer 

Voorzitter: Dhr. mr. H. van Buuren en S.J. v.d. Hoeven, officieren van justitie,  

Voorzitter: Dhr. prof. ir. K.H.C.W. van der Veen  (13 juni 1918 - X),  

  buitengewoon hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft en oud- 

hoofdingenieur van Weg en Werken van de Nederlandse Spoorwegen 

Leden:  - Rechercheur - 

  -  

 

Conclusie: - 

 

 

 

Bronnen: 
- Bron artikel: ZB, Krantenbank Zeeland, uitgave ‘Eilanden-Nieuws’ van woensdag 7 februari 1940, bladzijde 1 

.  Auteur onbekend.  Link naar originele publicatie: https://krantenbankzeeland.nl/issue/eni/1940-02-

07/edition/null/page/1 . 

- Bron artikel: ZB, Krantenbank Zeeland, uitgave ‘Zeeuwsch Dagblad’ van zaterdag 12 mei 1951, bladzijde 2 .  

Auteur onbekend.  Link naar originele publicatie: https://krantenbankzeeland.nl/issue/zda/1951-05-

12/edition/0/page/2 . 

- Afbeelding 69d.1: A.B.G.M. van Rijckevorsel - Fotograaf onbekend.  Bron:  

https://www.parlement.com/id/vg09ll6e63sw/a_b_g_m_van_rijckevorsel . 

- Afbeelding 69d.2: H. van Boeijen.  Bron: https://leiden.courant.nu/issue/NLC/1932-01-21/edition/0/page/3 . 

- Afbeelding 69d.3: A.W.E. Weijerman - Fotograaf onbekend.  Bron: 

https://geheugen.delpher.nl/en/geheugen/view?identifier=CBG01%3A23953 . 

- Afbeelding 69d.4: H. van Breen - Fotograaf onbekend.  Bron: 

https://www.wikiwand.com/id/Hendrik_van_Breen# . 
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