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Tijd.art. NS-spelletjes  
 

 

Wie in de geschiedenis van de RTM duikt, komt soms onverwachte zaken tegen.  Zo ook 

onderstaande berichten over de bedenkelijke rol van de Ned. Spoorwegen bij de 

aandelenaankoop door de gemeente Rotterdam.  De artikelen zijn van onbekende redacteuren, 

en zijn voor uw leesgemak hier integraal overgenomen uit verschillende tijdschriften uit de 

periode dinsdag 6 december 1960 en vrijdag 14 april 1961 .  Inclusief tussenkoppen, 

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

 

 

 

Geheimzinnig bod op aandelen RTM 
 

Koopt Rotterdam streekvervoerbedrijf tegen 500 %-koers ? 
 

 

(Van een onzer verslaggevers) 

Rotterdam raadt druk naar de achtergronden van een merkwaardig bericht, dat 

maandag door de Rotterdamsche Bank werd gepubliceerd.  De bank kondigde aan, op 

korte termijn namens lastgevers de aandelen Rotterdamsche Tramweg Maatschappij te 

willen overnemen tegen een koers van 500 %, een prijs die voor een ’n toch niet zó 

winstgevend bedrijf als de RTM vrij hoog mag worden genoemd.  De vraag is nu: wie 

zijn de lastgevers die bereid zijn, voor dit streekvervoerbedrijf zoveel te betalen ? 

 

Op de beurs in Amsterdam werd men maandag bepaald niet wijzer.  Er werd op het bericht in 

het algemeen met een schouderophalen gereageerd; in Rotterdam zelf hoorde men echter 

voortdurend twee namen noemen: de gemeente óf de Nederlandse Spoorwegen. 

 

Feit is, dat Rotterdam jarenlang met de RTM in de clinch is geweest over de 

tramtreinen die deze particuliere vervoermaatschappij door de zuidelijke stadsdelen 

laat rijden. 

 

Hoewel de RTM de laatste jaren dapper moderniseerde, pogend achterstanden in te lopen, kon 

zij toch niet voorkomen dat die tramtreinen naar Oostvoorne en Hellevoetsluis gevaarlijke, 

onhoudbare elementen werden in het stadsverkeer.  Zoveel ongelukken gebeurden er op 

drukke kruispunten, dat de RTM-treinen in de Rotterdamse volksmond tenslotte ‘de 

moordenaars van Zuid’ werden genoemd. 

 



Maar er was meer.  Omdat Rotterdam zich steeds sterker naar het westen uitbreidt, verzocht 

de stad de RTM enige jaren geleden, de vervoersconcessie voor de satellietstad Hoogvliet en 

de randgemeente Spijkenisse te mogen overnemen.  Er werd langdurig onderhandeld, maar 

zonder resultaat. 

 

De besprekingen stuitte af op zeer hoge financiële eisen van de RTM.  Het opmerkelijke 

feit deed zich echter voor, dat gedurende de onderhandelingen de koersen van aandelen 

RTM vrij sterk stegen.  

 

Te oordelen aan zijn uiterlijk vertoon is het streekvervoerbedrijf niet bang voor de toekomst.  

Onlangs moderniseerde het zijn oude hoofdkantoor annex tramstation aan e Rosestraat in 

Rotterdam-Zuid, ofschoon het volgens insiders wel zo goed als zeker is dat het gebouw over 

een jaar of wat voor een groot verkeersplein zal moeten wijken. 

 

Dat lot deelt het met vele honderden huizen die gesloopt moeten worden als straks de 

Willemstunnel Rotterdams grote Maasbrug gaat vervangen.  Waarschijnlijk kan in 1964 al 

met de bouw van de Willemstunnel worden begonnen. 

 

 

SPOORWEGEN 
 

Er zijn echter ook Rotterdammers die achter die aankondiging van de bank de gemeente niet 

veronderstellen.  Zij geloven dat de prijs, die de stad op deze wijze zou moeten betalen, nog 

hoger is dan de toch al hoge bedragen, die de RTM voor de overdracht van haar concessies 

voor Hoogvliet en Spijkenisse vroeg.  Bovendien, zo zeggen zij, heeft de stad bepaald geen 

belangstelling bij de exploitatie van onrendabele lijnen op een ver eiland ls Goeree-

Overflakkee.  De RTM doet dat op het ogenblik wel. 

 

De Spoorwegen hebben ongetwijfeld grote belangstelling voor het doen en laten van de 

RTM als de gemeente Rotterdam en haar stadsvervoerbedrijf, de RET.  Het is wel zeker 

dat er een spoorlijn gaat lopen van Rotterdam naar Hoogvliet, Spijkenisse en 

Hellevoetsluis. 

 

De beide laatste gemeenten zullen binnen niet al te lange tijd steden zijn met 150.000 tot 

200.000 inwoners.  Zij worden op dit moment in hoofdzaak door smal-spoor-trams van de 

RTM bediend. 

 

 

Groot bedrijf 
 

((Van een onzer verslaggevers) 

De RTM is een groot bedrijf, dat tram-, bus- en vrachtdiensten ondergoudt in de Hoeksche 

Waard, op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.  De onderneming 

onderhoudt ook een groot aantal veerdiensten tussen deze eilanden.   

 

Zij beschikt over drie stoom- en veertien motorlocomotieven, heeft 57 bussen met twaalf 

aanhangers in eigendom en 31 vrachtwagens met 18 opleggers en aanhangers.  De RTM bezit 

vervolgens nog tien veerboten en twee sleepboten.   

 



In 1959 vergrootte de onderneming haar maatschappelijk kapitaal en bracht het op vijf 

miljoen gulden.  Op 31 december 1959 was daarvan geplaatst en volgestort tot een bedrag van 

een miljoen. 

 

 

‘Nee, wij niet’ 
 

(Van een onzer verslaggevers) 

“Nee, wij niet” oftewel: “Geen commentaar !’  Daarop komen in het kort de uitspraken neer 

van de vervoermaatschappijen, die bij het bod op de aandelen van de RTM betrokken zouden 

kunnen zijn. 

 

De NS zei eenvoudig: “Nee, wij zitten hier niet achter.”  De RET: ” Wij kunnen geen enkele 

mededeling doen.  Wend u tot de Rotterdamsche Bank.”  De Rotterdamsche Bank ten slotte 

zei eveneens niets meer te kunnen zeggen dan in haar bericht van maandag was meegedeeld.  

De nadere bekendmaking, die door de bank in het vooruitzicht is gesteld, zal waarschijnlijk 

begin volgende week verschijnen. 

 

 

(Bovenstaand artikel is uit: ‘Het Vrije Volk’ van dinsdag 6 december 1960 .) 

 

 

- / - 

 

 

 

Bestuur RTM wacht af 
 

 

(Van onze verslaggever) 

ROTTERDAM, 7 dec. – Niet alle commissarissen van de Rotterdamsche Tramweg Mij 

zijn eind vorige week door de Rotterdamsche Bank op de hoogte gesteld van het 

komende bod van 500 percent op de aandelen.  De gedelegeerd commissaris Ir. D. de 

Iongh en directeur dr H. van Zuylen vernamen het dinsdag uit de kranten.  Ir De Iongh 

is meteen naar Den Haag gereisd om op het departement van verkeer overleg te plegen.  

Er wordt steeds meer rekening gehouden met de mogelijkheid, dat de gegadigde voor de 

aandelen, de gemeente Rotterdam, een aantal streeklijnen van de RTM door de 

spoorwegen wil laten verzorgen.  (Fragment.) 

 

 

(Bovenstaand artikel is uit: dagblad ‘De Volkskrant’ van dinsdag 7 december 1960 .) 

 

 

- / - 

 

 

 



NS zullen RTM niet exploiteren 
 

 

(Van onze parlementredactie) 

De Nederlandse Spoorwegen zullen geen lijnen van de Rotterdamse Tramweg 

Maatschappij gaan exploiteren.  Wel zullen de NS, nu de aandelen van de RTM vrijwel 

geheel door Rotterdam zijn overgenomen, de gemeente kennis en ervaring verstrekken 

voor de verdere exploitatie van de RTM-lijnen. 

 

Minister Korthals (Verkeer en Waterstaat) doet deze mededeling in zijn memorie van 

antwoord bij de begroting 1961 aan de Eerste Kamer.  De NS en de gemeente Rotterdam 

zullen samenwerken om tot de opbouw van een doelmatige en goede vervoersvoorziening te 

komen. 

 

 

(Bovenstaand artikel is uit: dagblad ‘Het Vrije Volk’ van vrijdag 14 april 1961 .) 

 

 

 

Beschouwing 
 

- In de jaren ’60 groeide de stad Rotterdam explosief.  De mobiliteit kreeg veel aandacht bij 

de (gemeentelijke) plannenmakerij.  Zo ontstond het plan om, ter vervanging van de oude 

Willemsbrug, een nieuwe te bouwen met een veel grotere capaciteit.  Er was een plan voor 

een ‘Rottetracé’, waarbij vanaf snelweg A20 aan de Noordrand, een verdiepte brede weg door 

een gedempt deel van de rivier Rotte, via de Vondelweg en Mariniersweg, naar de Maas, de 

nieuwe Willemsbrug naar de Feijenoord zou gaan leiden.  Dat het ‘Witte Huis’ en het RTM-

hoofdkantoor in de weg stonden, was spijtig, maar geen reden om van het plan af te wijken.  

Pas in tweede instantie werd besloten dat een nieuwe snelweg dwars door de stad, toch niet 

zo’n goed idee was en dat de nieuwe brug slechts een stedelijke verbinding moest worden. 

 

- In 1961 was de bouw van de metro, waartoe in 1959 was besloten, kennelijk nog niet bij 

iedereen ingedaald.  Dat de enkelsporige smalspoorstreektram vervangen zou worden door 

een NS-spoorlijn, was toen geen onlogische gedachte.  Immers, bij het aanwijzen van 

groeikernen door de rijksoverheid, werden ‘hoogwaardige railverbindingen’ toegezegd, om 

een overbelasting van de wegen tussen de grote steden en hun nieuwe satellietsteden, te 

vermijden.  Dus kregen o.a. Almere en Lelystad een spoorlijn naar Amsterdam, Nieuwegein 

een sneltramlijn naar Utrecht, Zoetermeer een stadsspoorweg naar Den Haag en Capelle a/d 

IJssel en Spijkenisse een metroverbinding met Rotterdam.  Alleen Hellevoetsluis werd over 

het hoofd gezien, en is tot op heden als enige aangewezen grootstedelijke satellietstad, niet 

per hoogwaardige railverbinding bereikbaar. 

 

- Het opkopen van de RTM-aandelen, is voor de gemeente Rotterdam en de Nederlandse 

Spoorwegen, op een fiasco uitgelopen.  Men moest de dienstverlening met tram-, bus- en 

veerdiensten voortzetten, men wilde geen investeringen doen en dus bleven veranderingen uit.  

Bovendien was de directeur van de RTM, dr. H.J. van Zuijlen een zeer sluwe vos, die zich 

niet uit het veld liet slaan door semi-ambtelijke aansturing.  Hij beschikte over een duidelijk 

mandaat en daar hadden de aandeelhouders, wie dat ook waren, verder maar weinig invloed 

op.  Van samenwerking tussen de RET, Nederlandse Spoorwegen en de RTM, is ook maar 

weinig terecht gekomen.  De RTM was en bleef de grote vervoerder in het eilandengebied. 



 

- Wat niet vergeten mag worden is dat de Nederlandse Spoorwegen, als semi-overheidsbedrijf 

(een NV met een zekere zelfstandigheid in de exploitatie, maar waarvan het beleid door het 

ministerie van Verkeer en Waterstaat moet worden goedgekeurd), niet is toegestaan om 

andere bedrijven over te nemen, zonder expliciete toestemming van de minister.  Die 

toestemming ontbrak hier, wat men heeft opgelost door de gemeente Rotterdam listig als 

‘katvanger’ te gebruiken.  De NS kwam pas in tweede instantie in beeld.  Gesteld voor een 

voldongen feit, heeft het ministerie zich uiteindelijk neergelegd bij de aandelendans. 

 

 

 

 
 

Rotterdammers in verzet zich tegen de plannen om de Rotte deels te 

dempen voor de aanleg van een stadssnelweg.  Zwaanshals, 1970 . 

 

 

 
 

Na de stiekeme overname van de RTM-aandelen togen enkele RTM- 

directieleden naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat, toen 

gevestigd in het voormalige KLM-hoofdkantoor in Den Haag. 
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