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Tijd.art. Verrotte baan  
 

 

Wie in de geschiedenis van de RTM duikt, komt soms onverwachts een pareltje tegen.   

Zo ook onderstaand bericht over de legendarische ontsporing (zonder slachtoffers) van 1956, 

die leidde tot de definitieve beëindiging van de tramdiensten naar de Hoeksche Waard.  Het 

artikel is van een onbekende redacteur, en is voor uw leesgemak hier integraal overgenomen 

uit het dagblad ‘De Waarheid’ van donderdag 11 october 1956, inclusief tussenkoppen, 

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

 

 

 

Stoomtram schoof van verrotte baan 
 

100 mensen voor ramp bespaard 
 

Rail kantelde, bielzen verrot 
 

 

(Van onze verslaggever) 

Woensdagmorgen is aan de Dordtse Straatweg te Rotterdam een stoomtram van de R.T.M. 

ontspoord.  Vermoedelijk is de slechte toestand waarin de baan verkeerde de oorzaak van het 

ongeluk. 

 

Wonder boven wonder kantelde de oude (houten) wagons, waarmede het vervoer 

onderhouden wordt, niet.  De ruim honderd passagiers kwamen met de schrik vrij en werden 

later met bussen naar de Hoekse Waard vervoerd. 

 

Tegen de maatschappij zal vermoedelijk proces-verbaal worden opgemaakt wegens “het door 

grove nalatigheid en verwaarlozing van een spoorbaan in gevaar brengen van het verkeer !”  

De tram is vastgehouden. 

 

De bouten en moeren sprongen los, de rechter rail kantelde over een grote lengte – locomotief 

en wagons kwamen naast het spoor te staan en zakten diep in de drassige grond weg.   

 

De oorzaak was makkelijk te vinden.  De baan bleek in uitermate slechte toestand te verkeren.  

De bouten, waarmede de rails aan de dwarsliggers bevestigd zijn, zaten op vele plaatsen los.  

De rails waren doorgeroest.  De bielzen verrot.   

 

Op de plek waar het ongeluk gebeurde, loopt de baan langs een sloot. 



 

Deskundigen nemen aan, dat de baan nooit gecontroleerd werd.  De dwarsliggers gingen vaak 

onder een centimeter dikke laag vuil en zand schuil, zodat men moest schatten waar zij zich 

bevonden. 

 

Bij een onderzoek ter plaatse konden wij hele stukken vermolmd hout van de dwarsliggers 

afschoppen. 

 

 

 

Beschouwing 
 

- Voor de redacteur van ‘De Waarheid’, spreekbuis was Communistische Partij Nederland, 

was het duidelijk; de ontsporing van een RTM-stoomtram op de Rotterdamse 

Dordtsestraatweg, was het gevolg van slecht onderhoud en onvoldoende controle van de 

trambaan.  En feitelijk had hij gelijk.  Het herstel van oorlogsschade had jarenlang de hoogste 

prioriteit gehad en het bedrijf ontbeerde domweg de middelen om daarnaast ook het 

onderhoud van de trambanen op voldoende niveau te houden.  De opkomst van de 

vrachtauto’s en particuliere auto’s in de jaren vijftig resulteerde in een teruglopende 

vervoersvraag en dus ook teruglopende inkomsten.  Dat de RTM tekortgeschoten was in het 

beheer van de trambaan staat vast, maar de vraag is in welke mate dit verwijtbaar is. 

 

- Op 3 november 1956, drie weken na de publicatie in ‘De Waarheid’, publiceert het 

katholieke dagblad ‘De Tijd’ een vrij luchtig artikel over hetzelfde voorval.  Merkwaardig 

genoeg is de strekking van beide publicaties een geheel andere.  Beschrijft ‘De Waarheid’ een 

bijna-ramp, ‘De Tijd’ beschrijft in zeer warme woorden de “honkerde-bonkertrammetjes met 

een trouwhartig dampende locomotief voorop en dan drie of vier huppelende houten 

rijtuigjes.”  Een lofzang op een achterhaalde vervoersvorm die zijn tijd kennelijk overleefd 

heeft.  De Rotterdamse wethouder E.H. van den Brule maakt van de gelegenheid gretig 

gebruik om de visie te verkondigen dat Voorne, Putten en Rozenburg wellicht beter aan het 

vervoergebied van de RET toegevoegd kunnen worden. 

 

- De twee artikelen vormen samen een fascinerend tijdsdocument.  Beide artikelen zijn 

oprecht geschreven en authentiek.  ‘De Waarheid’ legt –terecht–  de verantwoordelijkheid 

voor de ontsporing bij de RTM; ‘De Tijd’ zinspeelt op de opheffing van de 

stoomtramdiensten.  Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het RTM-trambedrijf in 

een kwade reuk stond, en wellicht was dat gezien de feiten ook terecht.  Het trammetje riep bij 

de één nostalgische gevoelens op, bij de ander overheerst de gedachte dat de tram als 

vervoersmiddel achterhaald is en vervangen dient te worden door moderne autobussen.   

 

- Ondanks alle heisa, een politieonderzoek, pittige artikelen in de pers en vragen in de 

politiek, bleef de RTM vechten voor haar voortbestaan.  M.u.v. de lijnen naar Voorne-Putten 

moesten de tramdiensten worden gestaakt.  Voor het goederenvervoer werden vrachtwagens 

ingezet.  De veerdiensten bleven onverstoorbaar varen en voor het reizigersvervoer werd in 

rap tempo een fors busnetwerk ontwikkeld.  Dankzij de vele nieuwe wegen en bruggen in het 

vervoersgebied kon de RTM zelfs de snelste rijtijden van het land bieden.  Toch bleek de 

ontsporing van 10 october 1956 achteraf het “begin van het einde” te zijn geweest. 

 

 

 



 
 

Dordtsche Staatweg met links trambaan en trambruggetje, 1937 

 

 

 
 

Dordtsestraatweg met tram (M 1802 ?). 

 

 

 

Bronnen: 
- Bron artikel: Delpher, dagblad ‘De Waarheid’ van 11 october 1956, bladzijde 4 .  Auteur onbekend.  Link naar 

originele publicatie: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010369843 . 

- Afbeelding 69j.1: Dordsche Straatweg, 1937 - Fotograaf onbekend.  Bron: www.pinterest.com . 

- Afbeelding 69j.2: Dordsche Straatweg, met tram - Fotograaf onbekend.  Coll. G. van Slooten. 
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