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Tijd.art. Compromis Cie. Van Breen 
 

 

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

onderstaande berichten over een miraculeus compromis tussen enkele particuliere 

busbedrijven en de R.T.M.  De artikelen zijn van een onbekende redacteur, en zijn voor uw 

leesgemak hier integraal overgenomen uit het tijdschrift ‘Eilanden-Nieuws’ van zaterdag 5 

mei 1951 .  Inclusief tussenkoppen, volzinnen en enkele eventuele schrijf-, stijl-, tik- of 

zetfouten.   

 

 

 

Compromis Commissie Van Breen 
 

Overeenkomst R.T.M. met Busdienst fa. J. Buijsse 
 

 

DE COMMISSIE VERGUNNINGEN PERSONENVERVOER (C.V.P.), kortweg genoemd 

de Commissie-Van Breen, omdat Prof. H. van Breen daarvan voorzitter is, vergaderde 

Dinsdag, 1 Mei jl. te Den Haag ter behandeling van aanvragen tot uitoefenen van 

Autobusdiensten ingevolge art. 12 van de Wet Autovervoer Personen.   

 

Onder die aanvragen waren ook die van de Rott. Tramw. Mij. over hun gehele net, van de 

Reederij v.d. Schuyt (tussen Oostvoorne en Maassluis) van de fa. J. Buijsse voor de diensten 

tussen Middelharnis en Ouddorp, van de fa. Vermaat voor Voorne en Putten en van fa. v. 

Oeveren voor Schouwen en Duiveland.  Dan waren er ook nog de aanvragen van de N.V. 

Vervoer Mij. “De Eilanden” en van de L.B.A., de Landelijke Bond van Autobusondernemers 

te Den Haag, die autobusdiensten aanvroegen voor de eilanden, ook voor Goeree en 

Overflakkee.  Wij hebben deze aanvragen onlangs alle in ons blad gepubliceerd.  Het stond er 

naar, dat er voor de C.V.P. tussen deze rivalen een hevige strijd zou losbranden, om zich ieder 

van zijn plaats te verzekeren.   

 

Kort voor de zitting vernamen wij echter, dat de R.T.M. met de firma Buijsse, als ook met de 

vervoerders op de andere eilanden, tot overeenstemming was gekomen.  Dit is ongetwijfeld 

een opzienbarende mededeling voor het publiek, gezien er tussen de R.T.M. en de particuliere 

ondernemingen en omgekeerd, een grote rivaliteit bestond.  Daarom vraagt dit zeker enige 

nadere toelichting. 

 

De afhandeling voor de Wet Autovervoer Personen (W.A.P.), heeft in de Staten Generaal 

vertraging ondervonden, zodat er voor de C.V.P. een pauze kwam in de afwikkeling van de 



aanvragen.  De wetswijziging van de W.A.P. kreeg ook meer de idee, dat de commissie moest 

streven naar de idee van vrijwillige samenwerking.  Wanneer er dus in één rayon twee of 

meer ondernemers zouden zijn, moest de commissie aandringen op samenwerking, 

samenwerking in bepaalde gevallen zelfs tot een zekere voorwaarde maken. 

 

Artikel 13 sub 3 van de W.A.P. luidt nl. als volgt: 

“Bij het verlenen van vergunningen wordt gestreefd naar vrijwillige samenwerking 

“van ondernemers.  Daartoe kunnen onder de voorwaarden, aan de vergunning 

“verbonden, er zijn, welke bedoelde samenwerking betreffen.” 

 

De wet gaat er in een andere alinea van uit, dat “gebieds-vergunningen” zullen worden 

verstrekt.  Deze gebiedsvergunningen zijn volgens de wet regel, traject-vergunningen 

uitzondering.  Die trajecten worden in de richtlijnen op deze wet nader omschreven als: a. 

uitlopers van het ene streekgebied in het andere, b. een voorstad-gebied, c. een grensgebied 

tussen twee streekvervoer-ondernemingen. 

 

Om nu bij de fa. Buijsse als autobusondernemer voor West-Flakkee te blijven, zou deze, 

volgens de knapste deskundigen, geen schijn van kans maken om meen traject-vergunning te 

krijgen.  Deze lijn is geen uitloper van het ene gebied in het andere en sluit ook geen twee 

grensgebieden af.  Al heeft de buslijn van de fa. Buijsse in de achterliggende 20 jaar bewezen 

dat zij een ruim bestaansrecht had en het publiek er zeer van was gediend, de wet gaat er van 

uit, dat het toch een doublure (tweede speler voor eenzelfde rol) van de Rott. Tramw. Mij. is.  

Gezien met grote zekerheid kon worden gezegd, dat de commissie Breen de R.T.M. als 

streekvervoerder zou aanmerken, omdat deze de meest historische rechten heeft, zouden 

daardoor de andere ondernemers, die min of meer evenwijdig met de rails van de R.T.M. 

lopen, weinig kans maken een vergunning te krijgen, tenzij dan (volgens art. 13) met het idee 

van vrijwillige samenwerking. 

 

In dit licht zijn de particuliere ondernemers, onder wie ook de fa. Buijsse, met de R.T.M. tot 

een bespreking gekomen, waarbij volledige overeenstemming is bereikt.  Naar de 

ondernemers ons mededeelden heeft de R.T.M. bij de samenstelling van de onderlinge 

overeenkomst, de grootste loyaliteit betoond, waarvan zelfs op de openbare zitting, een der 

advocaten gewag maakte. 

 

Voor zover ons bekend, is de overeenkomst zo, dat de fa. Buijsse (en ook de anderen) 

volledig haar zelfstandigheid behouden, maar dat de diensten niet meer op elkaar (gelijktijdig 

met de tram) zullen worden gereden.  Het ligt in de bedoeling in het vervolg een-uur-en-een-

kwartier dienst te laten lopen Middelharnis – Ouddorp v.v.  Waar nodig zullen de bussen van 

fa. Buijsse ook ingeschakeld worden op het traject Oost-Flakkee (Den Bommel – Stad enz.)  

Kaartjes zullen zowel op de bus en de tram geldig zijn, zodat men bv. Met de bus naar 

Ouddorp en met de tram terug op hetzelfde kaartje reizen kan.  Getracht zal worden, in 

onderling overleg, de beste en vlugste vervoersmethode te zoeken voor het reizend publiek.  

Door de in te voeren vijf-kwartier-diensten zal een frequentere verbinding ontstaan tussen de 

verschillende dorpen op ons eiland. 

 

Ter zitting van de commissie-Breen bleek deze mededeling een verrassing.  De aanvragen van 

de fa. Buijsse, Vermaat, van Oeveren, de NV Onze Eilanden en een klein lijntje v.d. fa. v.d. 

Schuyt werden alle ingetrokken zodat de enige aanvrage van de R.T.M. over bleef.  Hierop 

zal de beslissing voor de commissie niet moeilijk vallen. 

 



Het wordt dus (na goedkeuring van de C.V.P.) in het vervolg zo, dat de R.T.M. het 

overkoepelende lichaam en de diensten van de andere vervoerders onderling zullen worden 

geregeld.  Waar de wet er van uit gaat, dat maar één vergunning voor de streekvervoerder 

wordt gegeven, was het voor de particulier ondernemers, en vooa+ voor hen die met een 

doublure zitten, een hachelijke onderneming om er alles op te zetten toch een vergunning te 

gaan bevechten.  De kans was groot, dat men dan helemaal van de kaart zou worden 

geschrapt.  De vervoerders, die met de R.T.M. parallel lopen, waren met de overeenkomst, die 

tussen hen en de R.T.M. is getroffen, zéér tevreden. 

 

In het vervoers-gebied van de R.T.M. zal het nu tot rust komen, daar er geen rivalen meer zijn 

en het moge in de toekomst blijken, dat het reizend publiek hiervan het nut zal ondervinden. 

 

 

-  /  - 

 

 

 

Vervoers-overeenkomst tussen de R.T.M. en de 

autobusondernemer fa. J. Buijsse 

 

Alle andere aanvragen bij de Commissie-Breen ingetrokken 

Particuliere autobusondernemers behouden volkomen zelfstandigheid 
 

 

Dinsdag jl. had de Commissie-Breen te Den Haag zitting, ter behandeling van de aanvragen 

tot het uitoefenen van Autobusdiensten, onder meer voor ons eiland, de R.T.M. en van de fa. 

J. Buijsse.  Waar de kansen voor de particuliere ondernemers, die hun dienst parallel met de 

R.T.M. hebben zeer gering was om een traject-vergunning te verkrijgen, zijn deze 

ondernemers met de R.T.M. tot een onderlinge overeenkomst gekomen, en is alleen de 

aanvrage van de R.T.M. toegelicht en ingediend en de andere ingetrokken.  De getroffen 

overeenkomst houdt in, dat het vervoer onderling wordt geregeld, maar dat ieder zijn 

zelfstandigheid behoudt. 

 

 

Gebied van de R.T.M. streekvervoergebied 
 

Bij de toelichting, die de raadsman van de R.T.M., Mr van Vucht van Amsterdam op de 

zitting van de Commissie-Breen te Den Haag over de aanvragen van de R.T.M. gaf, merkte 

hij o.m. op, dat het vervoersgebied van de R.T.M. er een was van bijzondere aard.  Het omvat 

een compleet eilanden-rijk en wordt door heen enkele spoorlijn doorsneden.  Met de Ned. 

Spoorwegen zijn er geen wrijfpunten.  De eilanders zijn alleen klanten van de N.S. 

 

Na uiteen gezet te hebben welk rayon dit vervoers-gebied bevatte, liet hij volgen hoe de 

bevolking is samengesteld, nl. agrarisch, de meesten zijn boeren en arbeiders, beter 

gesitueerden vindt men er niet.  Dit noopt de R.T.M. steeds op lage tarieven bedacht te zijn.  

Ook gaf hij een overzicht van de recreatieplaatsen, Oostvoorne, Ouddorp en Burgh, waarbij 

de eerstgenoemde plaats het meest in trek is voor dagjesmensen en mensen die Zondags naar 

het strand gaan.  Ouddorp trekt, gezien de streng-orthodoxe bevolking meer de 

vacantiegangers, die er langeren tijd doorbrengen.   



Gezien de geographische ligging biedt de verzorging van het vervoer de R.T.M. grote 

moeilijkheden, buiten enkele bruggen loopt het vervoer over veren, wat speciale problemen 

schept.  De te berijden trajecten zijn extra lang omdat de plaatsen meest langs de kust liggen.  

Ook zijn er aanzienlijke vervoers-stoten op te vangen, omdat de bevolking uitsluitend voor 

haar beroep reist (markplaatsen, schooljeugd.)  50 % wordt voor ’s morgens 9 uur vervoerd. 

 

Het geraamte van het vervoer vormt de tramlijn, die, ofschoon aan veel critiek onderhevig, 

niet gemist kan worden.  Een totale vervanging door de aanvrage “N.V. Onze Eilanden” is 

blijkens de vervoerscijfers, niet mogelijk, daar zouden meer dan 100 autobussen voor nodig 

zijn. 

 

Het tram-materiaal wordt zoveel mogelijk gemoderniseerd om aan de wensen van het pubkiek 

tegemoet te komen.  De klachten zijn voor een belangrijk deel ongegrond òf schromelijk 

overdreven.  De plattelandsbevolking heeft – aldus mr. v. Vucht –  een mentaliteit, dat ze zich 

altijd achtergesteld ziet bij de plattelandsbevolking.  De R.T.M. staat open voor vruchtbare 

ideën en doet haar best zoveel mogelijk het isolement op te heffen. 

 

Het vervoergebied van de R.T.M. is onvoordelig, lange lijnen en grotendeels weinig vervoer.  

De commissie heeft daarom verplichtingen t.o. de R.T.M., als er een gebied is gecreëerd zal 

zij alles moeten doen om dat in stand te houden.  In geen enkel gebied als dat van de R.T.M. 

is het voorkomen van doublures zo noodzakelijk.  Er zijn veel onrendabele trajecten en spr. 

dringt met klem aan te zorgem, dat wat thans voor de R.T.M. rendabel is, dit het ook blijft.  In 

dit licht, moeten de concurrerende aanvragen bezien worden. 

 

 

De verrassing 
 

Sprekende over de aanvragen van andere ondernemers zegt spr., dat daarmee schikkingen zijn 

getroffen en dat deze tot overeenstemming zijn gekomen over een regeling binnen het 

verband der R.T.M.  Ingevolge deze regeling zullen bedoelde aanvragers hun concessie-

aanvragen intrekken. 

 

De aanvrage van Vervoers Mij. N.V. Onze Eilanden zal eveneens worden ingetrokken.  De fa. 

v.d. Schuyt doet bovendien afstand van haar pretenties, t.o. van Vermaats’ Autobedrijf te 

Nieuw Helvoet  Wat de aanvrage van L.B.A. te Den Haag betreft, deze heeft nooit op de 

eilanden vervoerd, waarop pleiter meent, dat de commissie deze geen kans zal geven. 

 

De raadsman mr, Weyl te Rotterdam voerde het woord namen zijn cliënten de fa. Buijsse, 

Vermaat, van Oeveren en v.d. Schuyt.  Aanvankelijk, aldus spr., zag de positie van deze 

ondernemers er slecht uit – gelukkig is overeenstemming bereikt, anders zou de zitting 

waarschijnlijk langer dan twee dagen geduurd hebben. 

 

Enige jaren werd de strijdbijl opgevat, door de oprichting van de N.V. Onze Eilanden, waarin 

de gezamenlijke vervoerder begrepen waren.  Dit was een groot plan, waarvoor veel actie was 

gewekt.  Door de opschorting van de W.A.P. is een pauze ontstaan, waarbij de goede raad 

werd gegeven: “gaat samenwerken.”  De autobus-ondernemers hadden allen een renderend 

bedrijf, zij werkten tot tevredenheid van het publiek.  Natuurlijk moest van beide zijden iets 

worden toegegeven.  De R.T.M. gaf bv. aan Vermaat toe, het vervoer naar Maassluis, waar de 

R.T.M. naast vervoerde. 

 



Op Goeree-Overflakkee vervoerde de fa. Buijsse ruim 20 jaar in zekere zin als een doublure 

naast de tram; de R.T.M. op de veren, Buijsse lokaal.  De fa. v. Oeveren vervoerde op 

Schouwen Duiveland naar de Prov. boot, te Zierikzee, de R.T.M. naar Zijpe.  Er moest dus 

een zekere verdeling worden getroffen.  Op een zelfstandige vergunning aandringen, zou 

gewaagd geweest zijn, gezien de W.A.P. en de ministeriële uitlatingen, die duidelijk het 

onderscheid tussen streek-ondernemingen en zelfstandige ondernemers tekenen.  Bij de 

overeenkomst moest vanzelfsprekend enige toegeef’lijkheid worden betracht en ernstige 

sentimenten worden overwonnen. 

 

De overeenkomst is echter zeer loyaal tot stand gekomen.  Spr. brengt daarvoor de R.T.M. 

een woord van lof.  De samenwerking valt binnen het raam van één vergunning, waarom de 

aanvragen worden ingetrokken onder twee voorwaarden: 

 ten 1e dat de R.T.M. de vergunning krijgt en geen andere; 

ten 2e dat de samenwerking, zoals die gedacht is tot stand komt en niet door derden 

wordt verhindert. 

 

Alleen is er dan nog de L.B.A., die nooit op de eilanden heeft geëxploiteerd en dus geen 

historische rechten heeft.  De partijen zijn bereid een volledige samenwerking tot stand te 

brengen. 

 

 

Een anecdote tot slot ! 

 

Het is, aldus spr., op de zitting van vandaag traditie geworden, dat de pleiters met een 

gedichtje hun betoog eindigen.  Spr. zat daarmee in een impasse, want hij heeft geen 

gedichtje.  Daarom besluit hij met een anecdote. 

 

Een werkeloze ambtenaar kwam bij een boer terecht.  Hij verstond het werk niet, maar de 

boer wilde het proberen, door hem een stuk land te laten omspitten.  Hij legde de ambtenaar 

een taak op, en toen de boer de volgende dag ’s middags eens kwam kijken, lag de ambtenaar 

te slapen.  – “Waarom slaap je en werk je niet”, vroeg de boer.  – “Omdat mijn taak af is”, zei 

de ambtenaar.  Hij had het hele stuk omgespit.    

 

Voor de volgende dag kreeg de ambtenaar tot taak aardappels uit te zoeken en te sorteren in 

grote, middelgrote en kleine.  Toen de boer de daarop volgende dag kwam kijken, stond de 

ambtenaar nog altijd met de eerste aardappel in zijn hand.  – “Hoe komt het, dat je nog niets 

hebt uitgevoerd” vroeg de boer.  – “Omdat ik wel kan werken, antwoordde de ambtenaar, 

maar geen beslissingen weet te nemen !” 

 

De moraal van dit verhaaltje was, dat de commissie wel geen moeite zou hebben, t.o. van 

deze kwestie een beslissing te nemen.  Door het intrekken van de aanvragen was het ze 

gemakkelijk gemaakt.   

 

Hiermee waren de aanvragen betreffende het personen vervoer voor onze eilanden, beëindigd.  

De beslissing van de commissie kan nog wel enige tijd in beslag nemen, zodat in de tussentijd 

de voorbereidingen kunnen worden getroffen tot samenwerking van de particuliere 

vervoerders en de R.T.M.   

 

Wij hopen dat het reizend publiek er de bate van zal ondervinden.  Op enkele punten uit deze 

zitting komen wij mogelijk in een der volgende nummers terug. 



Beschouwing 
 

- De RTM heeft vele jaren last gehad van concurrenten die probeerden omzet af te snoepen, 

door de eilanders alternatief vervoer te bieden.  Uiteraard ligt hier een verantwoordelijkheid 

bij de concessieverlener, maar inventieve ondernemers wisten zich daar weleens omheen te 

werken.  In de vooroorlogse jaren wist de RTM verschillende keren een concurrerende lastpak 

tot staan te brengen door deze over te nemen en te saneren.  Na de Tweede Wereldoorlog 

waren de kaarten anders geschud.  De financiële middelen voor nieuwe overnames ontbraken, 

en om een tot een aanvaardbare regeling te komen, moesten de partijen met elkaar in overleg 

treden.  Het valt te prijzen dat de heer dr. H.J. van Zuijlen hij tot dergelijk overleg bereid was.  

Vanuit de Provincie Zuid-Holland werd naar een eerlijk compromis gezocht. 

 

- De verschillende busbedrijven van Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Schouwen-

Duiveland verzorgden busdiensten die meestal net onder het tarief van de tramdiensten waren 

geprijsd.  De publieke opinie was ze gunstig gezind, maar een vetpot was het niet.  In een 

relatief dunbevolkt gebied is de groeipotentie per definitie beperkt.  Reederij van der Schuyt, 

anno 1845, vervoerde reizigers met bootdiensten, maar die markt kalfde snel af.  Na de oorlog 

werd het bedrijf voortgezet, maar de tijdgeest keerde zich tegen de bootdiensten.  In 1948 

ging Van der Schuyt op in een nieuw bedrijf; Van der Schuyt, Van den Boom en Stanfries NV 

(SBS).  Kortom, het was in ieder belang om tot een zakelijk vergelijk te komen. 

 

- De Cie. Van Breen bracht de belangen van de partijen in beeld, en kwam tot de conclusie dat 

de betrokken ondernemers beter aanvullende diensten konden verlenen aan de RTM, dan 

steeds de confrontatie te zoeken.  Men kwam overeen busdiensten die parallel aan de 

tramlijnen liepen, te staken en alle lopende concessieaanvragen voor tramvervangende 

busdiensten in te trekken.  De RTM gunde de busondernemers aan een percentage van de 

busdiensten op geselecteerde buslijnen uit te voeren, onder de vlag van de RTM.  Deze 

regeling heeft jarenlang voldaan, tot tevredenheid van een ieder.  Al was het voor de reiziger 

soms wel wat verwarrend.  Zo kon het gebeuren dat rond 1970 de buslijn van Schiedam, via 

de Beneluxtunnel naar Hoogvliet, een RET-lijn die werd gereden door de RTM, maar feitelijk 

deels werd uitgevoerd door de Fa. Vermaat.  Wie aan de halte niet snel genoeg de hand 

opstak, moest een extra uur wachten op de volgende bus … 

 

 

 

 



 
Vanaf 1951 verzorgde Vermaat een percentage van lijndiensten van 

Voorne-Putten en Rozenburg van de RTM en haar rechtsopvolgers. 

Vermaat heeft lange tijd een eigenwijze materieelkeuze gehad, en 

reed in de jaren ’60 en ’70 onder meer met bussen van de Vlaamse 

bussenfabrikant Jonckheere.  Nooit in de RTM-kleuren, maar in 

stemmig bruin en later in het nationale streekvervoer-geel. 

 

 

 
 

Op Schouwen-Duiveland verzorgt Van Oeveren een deel van het 

personenvervoer.  Bus 80 is gestoken in de kleuren van de 

concessiehouder, maar aan weerszijden naast de nummerplaat 

wordt subtiel aangegeven dat het een Van Oeveren-bus betreft. 

Oude Tonge, 26 october 2007 . 
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