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Tijd.art. Reisverhalen  
 

 

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

Zo ook onderstaande berichten over de frustraties van RTM-reizigers op Flakkee.  De 

artikelen zijn geschreven door Justinus J.L. van Zuylen, eindredacteur, en zijn voor uw 

leesgemak hier integraal overgenomen uit het tijdschrift ‘Onze Eilanden’ (Weekblad gewijd 

aan handel, landbouw en industrie, waarin opgenomen het weekblad “Vooruit”) van zaterdag 

30 november 1918 en zaterdag 21 december 1918 .  Inclusief tussenkoppen, volzinnen en 

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

 

 

 

De R.T.M. 
 

 

Over de onbeschoftheden van deze middeleeuwsche instelling is genoeg geklaagd.  Door 

aankoop van andere vervoermiddelen, als de bootverbinding, tracht zij ons contact met 

het overige deel van des lands, te monopoliseeren, dat is: nog slechter te maken. 

 

De Redactie van “Onze Eilanden”, overtuigd van de sympathie van alle bewoners van 

alle eilanden, wenscht de eenig mogelijke poging te doen tot verbetering: zich wenden tot 

de regeering met een verzoek, de exploitatie van de tram over te nemen. 

 

Nu is het tijd.  Over een jaar zal het te laat zijn. 

 

Ten einde te komen tot een goede uitwerking van dit plan, verzoekt zij opgave der 

adressen van hen, die in hun omgeving handteekeningen voor een petitionnement zullen 

willen verzamelen. 

 

Met dié personen zal zij dan in overleg treden over de nadere organisatie. 

 

Men wende zicht tot Bureau “ONZE EILANDEN”, te Middelharnis. 

 

 

 

Reisverhaal per R.M.T.M. 
 

 



Toen ik ’s morgens om half zeven in Utrecht door mijn vriend Jansen naar het station werd 

gebracht, was het laatste wat hij tot mij zei, terwijl hij een ferme trek aan zijn pijp deed: 

– Stom, dat je niet een halve jaargang van de Telegraaf bij je hebt gestoken.  Je zult dat 

vandaag nog wel eens betreuren.  Let op m’n woorden. 

 

Ik snapte er niet veel van.  De reis was wel niet zoo geriefelijk, en het zal wel half twaalf 

wezen, eer ik in Middelharnis aankwam, maar dat alles zou toch wel zonder de Telegraaf te 

bereiken zijn. 

 

Ik was dus welgemoed, hoewel een beetje slaperig, in de coupé terecht gekomen en dutte al 

gauw weer lekker in, onbewust van alle mizère, dien me dien dag te wachten stond.  ’t Was 

een boemeltrein, die 8.16 in Rotterdam moest aankomen.  Vrij goed op tijd, 8 20 werd ik met 

een schok wakker en tolde naar buiten op ’t perron van ’t Maasstation. 

 

Dertien minuten dus nog eer de tram van de Rosestraat vertrok.  Ik holde over de straat.  De 

menschen dachten, dat ik Wijnkoop achterna zat.  Drie keer struikelde ik over mijn sabel.  Het 

was mobilisatie.   

 

Ik was op de tweede Maasbrug, toen de stoomtram floot, en in de Rosestraat toe een jongen 

mij nariep: Had je em maar !   

 

De achterkant van de laatste wagon was nog net in de verte zichtbaar.  Een conducteur 

grijnsde.  Ja zelfs, de straatsteenen grijnsden, geloof ik. 

 

“Goeje reis !” wenschte ik de tram achterna.  Of iets anders.  Ik weet ’t niet precies meer.  

Keurige dienstregeling.  Leve de directie van de R.T.M.  Kranig organisatietalent.  Al die 

dingen vlogen door mijn hersenen. 

 

’t Eerste wat je in zoo’n geval doet, is de volgende gelegenheid uitzoeken.  Om een uur ging 

er weer ‘n tram naar Hellevoetsluis.  Daarop sloot natuurlijk een boot naar de overkant aan. 

 

’n Tweede mogelijkheid: De stoombootmaatschappij Overflakkee Goedereede.  Zou er ’n 

boot varen naar Middelharnis ? 

 

Ik begaf me naar den portier van het Maashotel.  Wist niks van de dienstregeling af.  Zou ’t 

onderzoeken.  Belde ’n reederij op.  Wist van niks.  Zou onderzoeken.  Die heeft toen weer ’n 

ander opgebeld, die de dienstregeling niet wist, mar weer een ander zou opbellen, enzoovoort.  

’t Eind was, dat ik er niet achter kon komen, wanneer de boot van Rotterdam afvoer. 

 

Dan maar met de middeleeuwsche stoomtram via Hellevoetsluis.   

 

Ik ging naar ‘’t Zuidhollandsch koffiehuis, dronk aan de leestafel vier en twintig koppen 

slechte koffie, las de Nieuwe Amsterdammer, het ochtendblad van de Nieuwe Rotterdammer 

en Telegraaf, verdiepte mij in Stad en Land, ging toen de straat op, en kocht de Haagsche 

Post, een Buffalo Bill, en den laatsten roman van Couperus.  Toen ik al dit schoons onder het 

genot van twaalf koppen chocola had uitgelezen in het hotel Koomans, werd ‘t tijd voor de 

stoomtram.  Deze keer zou ik toch niet te laat komen. 

 

Inderdaad was ik op tijd.  De stationschef herkende me van ’s morgens en barste in lachten 

uit. 



 

In de wagen was ‘t ’n graad of tien kouder dan buiten.  De bloemen stonden op de glazen.  

Alle kranten, die ik bij me had, wikkelde ik om me heen.  De journalistiek is toch nog ergens 

goed voor.  Bibberend sliep ik weer in. 

 

Toen droomde ik ’n gekke droom.  ’n Dwaze droom.  ’n Vreeslijk zotte droom.  ’n 

Onmogelijke droom 

 

Ik droomde namelijk, dat het vertrek van de Rosestraat niet om 8.33 maar om 8.45 plaats had.  

Dat ik dus de morgentram gehaald had.  Dat ik nu in het vervoermiddel voortgierde en ’n uur 

later in Hellevoetsluis was: kwart voor tien.  Dat om 10 uur de boot naar Middelharnis afvoer 

en ik vóor elven op ’t bureau van “Onze Eilanden” zat. 

 

Wat was ‘t ’n zalige droom.  En wat was de werkelijkheid wreed, toen ik door ‘n botsing 

wakker werd.  Mijn neus sloeg plat tegen den wand tegenover me.  Wat gebeurde er ?  ’n 

Spoorwegramp ?  ’n Deraillement ? 

 

“Rhoon !” riep de conducteur.  We stopten nl.  Dat ging een beetje hardhandig en dat kostte 

me mijn mooien neus.  De directie van de R.T.M. kan zich toch ook niet verantwoordelijk 

stellen voor uitstekende lichaamsdeelen. 

 

In Hoogvliet kreeg ’n juffrouw ‘n bloedneus van ‘t stoppen.  Toen dutte ik weer in.  Ik 

droomde niet meer. 

 

Toen ik wakker werd, riep de conducteur weer “Rhoon !”.  Of droomde ik nog ?  Ik kneep 

mezelf en merkte dat ik wakker was.  Neen, ik waakte.  De locomotief had den dienst 

geweigerd, had ten slotte opgehouden te werken.  Volgens een bekende taktiek bij de R.T.M. 

waren we toen langzaam teruggestoomd naar Rhoon.  De tram heeft altijd stoom genoeg, om 

achterwaarts te gaan.    

 

Maar mijn verhaal wordt te eentonig.  Al is ’t mijn schuld niet.  De reis wàs nu eenmaal 

weinig afwisselend.   

 

Precies vier uur stoomden we Hellevoetsluis binnen.  Een kinderkoor was daar opgesteld.  

Want men had ons al opgegeven, maar toen uit Nieuwenhoorn werd bericht dat we daar in 

razende vaart waren langsgestoomd, had men direkt maatregelen genomen voor onze 

feestelijke ontvangst.  De burgemeester hield een toespraak.  Het was roerend. 

 

Maar er was geen boot.  Ik informeerde.  “Welneen meneer, op deze ram sluit geen boot aan.  

De eerste boot gaat om zeven uur.”  

 

Ik had dus ’n uur of drie om Hellevoetsluis te bekijken.  ’n Mooie plaats.  Veel matrozen en 

vele officieren.  Hotel van Engelen bezocht.  Prima.  Had nog een beetje thee.   

 

Eindelijk, eindelijk werd het tijd voor de boot van zeven uur.  Die vertrok maar een uur te 

laat, want er moesten honderd en vijftig koeien mee.  Er heerschte aan boord dus bepaald 

gezelligheid. 

 

In Middelharnis-haven werden die overgeladen in de tram.  Een interessant gezicht.  Vooral 

als je erop staat te wachten. 



 

Om half tien stoomden we het station Middelharnis binnen.  Mijn familie was daar en viel me 

geroerd om de hals.   

 

Den volgenden dag bracht ik te bed door.  ’n Zware kou gevat, zei de dokter.  Ik moet zelfs nu 

en dan geijld hebben. 

 

Als ik ooit weer van Utrecht naar Middelharnis moet, ga ik loopen.  Tenminste als ik haast 

heb. 

 

Anders ga ik met de Rotterdamsche Middeleeuwsche Tramweg-Maatschappij.  Ik ben nog 

jong.  Op een paar jaartjes van mijn leven komt het niet zoo heel erg aan. 

 

v.Z. 

 

- / - 

 

 

Nog een reisverhaal 
 

 

’t Was winter en koud. 

 

Te 4 50 nam. vertrokken we met de tram van de R.T.M. uit Rotterdam, in de hoop, 

Hellevoetsluis na niet al te langen tijd te bereiken en verheugden ons bij voorbaat in de goede 

verwarming, waarvan we daarna op de boot naar Middelharnis hoopten te genieten; de tram 

was als naar gewoonte onverwarmd. 

 

Nadat we een paar stations waren gepasseerd, zag ik den tegenover mij gezeten zich dichter in 

zijn winterjas hullen en in het hoekje van de bank tot slapen zetten. 

 

Het voorbeeld werkte vooral ook door het ontbreken van conversatie aanstekelijk en ik deed 

dus als hij en spoedig hielp het eentonig getik der wielen op de rails mij de koude, de R.T.M. 

en wat daarbij behoort vergeten en verschenen geheel andere gezichten voor mijn geestesoog.  

 

Ik zat niet meer in een wagen van de R.T.M. maar in een gemakkelijke, ruime 

spoorwegcoupé, Ik was van Rotterdam per sneltrein op reis naar Vlissingen. 

 

De oorlog met al zijn beslommeringen was al vergeten, Vlissingen was Nederlandsch 

gebleven, evenals Zeeuwsch-Vlaanderen en de Stoomvaart-maatschappij “Zeeland” 

vervoerde dagelijks drommen reizigers tusschen Vlissingen en Engeland. 

 

Onze trein ratelde met snelle vaart door IJsselmonde – maar niet naar Dordrecht ! 

 

Het dorp Barendrecht zag ik links liggen en niet lang daarna passeerden we met groot geraas 

een brug over een groote rivier, die ik herkende als de Oude Maas. 

 

Nog een oogenblik en de trein mindert zijn vaart aan een vriendelijk dorpsstation, ik lees op 

het naambord: “Oud-Beijerland.” 

 



Na een oogenblik gaan we verder door bouwland, boomgaarden en weide, we vliegen 

tusschenstations voorbij, even zie ik een naam op een daarvan: “Piershil” en even later klimt 

de trein steeds hooger en we rijden eerst op een hoogen dam over de gorzen, daarna over een 

reuzenbrug. 

 

Vroolijk schijnt de zon over het “Vuile Gat”, welke naam mij bijzonder slecht gekozen lijkt 

voor zoo’n mooie rivier. 

 

Ik zie Tien Gemeten oostwaarts liggen, dichtbij: de brug is achter ons en we gaan verder, 

weer over een dam, waaraan genoemd eiland via een zijdam is verbonden, nog een kleinere 

brug over het Haringvliet, dat mij veel smaller voorkomt dan vroeger en spoedig daarop rijdt 

onze trein het eiland Flakkee in, om al gauw in Middelharnis-Sommelsdijk te stoppen. 

 

Ik zie door het raam de drukte op het perron; verscheidene reizigers stappen in en uit. 

 

Twee locaaltreintjes staan aan een zijperron; op de koersborden van de ene lees ik: 

“Ouddorp”, de trein zet zich weer in beweging, ik wil ook gauw zien, wat op de andere is 

aangegeven, doch ’t gaat al niet meer, kan het Zevenbergen zijn ? of Lage Zwaluwe ?  

Ooltgensplaat was ‘t. dunkt mij, niet. 

 

Steeds verder gaan we, Dirksland voorbij, langs Herkingen en dan weer over een grooten 

dam, een zeer langen. 

 

Veel gorzen en slikken en kreken één wat breder geul die we over een kleine brug overgaan 

en we zijn in Schouwen. 

 

Ik zie de aardige boschjes van Schuddebeurs en vervolgens verrijst voor ons oog de dikke 

Zierikzeesche toren. 

 

De trein houdt weer stil en weer zie ik twee locaaltreintjes, één voor Burgh een voor ... ’t 

ontgaat mij weer, want voort gaat het alweer. 

 

Spoedig gaan we nogmaals over een grooten dam met nog meer water en minder slikken er 

langs dan bij den vorigen, ’t is de beroemde Oosterscheldedam, een werk, waarmede de 

Nederlandsche waterbouwkundigen hun naam opnieuw over de geheele wereld hebben 

gevestigd, naar mijn medepassagier mij heeft verteld. 

 

We zijn er over en weldra houden we nogmaals stil: “Colijnsplaat”.  Alweer een locaaltje: 

“Goes” lees ik er op.   

 

Veel zeeuwsche kleeding, welbeked, een aardig station, niet zoo groot. 

 

Al weer verder, “Wissekerke” lees ik “in de vlucht” en weer gaan we over een hoogen dam, 

doch niet zoo lang als de vorige, we dalen af in het eiland Walcheren, ik zie rechts ’t kanaal 

met schepen en na een kort tijdsverloop links een ander spoorwegaansluiten, “van Rosendaal” 

zegt mijn overbuurman.  Middelburg, zoo hebben ze daar ook een station gekregen ! 

 

Nog maar een paar minuten en we rijden het station Vlissingen binnen, de stationsklok wijst 

6.20 . 

 



Precies op tijd ! merk ik op, doch mijn medereiziger bromt: “De mailtrein doet er toch nog 

veel korter over, maar 70 minuten.” 

 

“Ja, altijd baas boven baas”, stem ik toe en wordt plotseling wakker van een flinken schok, ik 

wrijf de oogen uit ... we zijn te Spijkenisse R.T.M. ! 

 

 

UTOPIUS. 

 

 

 

Beschouwing 
 

- Op het eerste gezicht zijn de bovenstaande twee luchtig geschreven stukjes alleen 

vermakelijk.  Maar deze koddige tekstjes blijken achteraf de opmaat te zijn geweest voor een 

extreem vileine haatcampagne tegen de RTM, die z’n dieptepunt bereikten met de woorden: 

“De R.T.M. moet weg.  Zoo spoedig mogelijk.  De R.T.M. moet vernietigd worden.  Zoo 

grondig mogelijk.” (‘Onze Eilanden’, 22 februari 1919). 

 

- Van Zuylen voorzag honderd jaar geleden dat er ooit een Oosterscheldedam aangelegd zou 

worden, en dat is opmerkelijk.  Van de aanleg van een geëlektrificeerde spoorlijn door het 

Deltagebied is niets terecht gekomen.  Vanaf de jaren ’30 verschoof het personen- en 

goederenverkeer stap voor stap van railvervoer naar het wegverkeer.  Inmiddels groeit het 

reizigersvervoer per trein weer behoorlijk en verkeren enkele nieuwe spoorlijnen in een 

ontwerpfase.  Vooral lightraillijnen worden thans ingezet om stedelijke gebieden te ontsluiten.  

Misschien dat de oude Erasmuslijn van de Rotterdamse metro, per saldo en achterkleinkind 

van de RTM, later eens zal worden verlengd naar Hellevoetsluis en, wie weet, naar 

Middelharnis, Dirksland en Zierikzee ... 

 

 

 

 
 

Maasstation, 1900 .  Tot 1905 kon men per 

RTM-tram naar dit spoorstation reizen. 

 

 



 
 

Oostkade Hellevoetsluis met draaibrug. 
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