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DE SCHIELANDSCHE TRAMWEG MAATSCHAPPIJ  

 
Een bijdrage van Henk van der Most 

 
Beste allemaal, 
 

 
De SlTM (SchieLANDsche Tramweg Maatschappij, niet te verwarren met de 

SchieDAMsche Tramweg Maatschappij, SdTM), was een klein tramwegbedrijfje, met 
maar één lijn, van Hillegersberg naar Rotterdam, en met in totaal slechts negen 
paardentramrijtuigen. Het was opgericht in 1882 en werd in 1919 overgenomen door 

de RETM.  Maar er was een voorgeschiedenis. 
 

In de tweede helft van de 19de eeuw groeide de haven van Rotterdam als kool, en dat 
betekende aanzienlijke welvaart voor haar bewoners.  Enkele ondernemers groeiden 
uit tot zeer vermogende havenbaronnen.  De betere stand liet huizen bouwen, soms 

villa’s, aan de Parklaan, de Heemraadsingel of in de zelfstandige dorpen Kralingen of 
Hillegersberg. Langs de huidige Straatweg, die toen nog Bergweg heette, ontstonden 

‘theetuinen’ die vooral op zondagen veel belangstelling trokken van de gegoede 
Rotterdamse middenstand.  Eén theehuiseigenaar begreep dat hij aanzienlijk meer 

klandizie kreeg als hij voor passend vervoer kon zorgen. En zo kwam het dat de 
weledele heer Gerardus Adrianus Freericks, uitbater van ‘Café et Jardin de Plaisance’ 
(ook bekend als ‘De tuin van Freericks’) vanaf 1878 een omnibusdienst tussen 

Rotterdam en zijn theetuin met speeltuin te Hillegersberg liet rijden. 
 

 

 
 

Op bovenstaande foto een omnibus van de Rotterdamsche Omnibus Maatschappij  

(ROM), met reclame voor de theetuin van Freericks.  Noordblaak, 1905.  

 

 

Dat de diverse theetuinen langs de Straatweg veel bezoekers trokken, was de RTM 
niet ontgaan.  Het trambedrijf vroeg reeds in 1879 toestemming voor de aanleg van 
een paardentramlijn naar Hillegersberg, maar de gemeente aldaar weigerde haar 

medewerking.  Later, in 1881, zag ze meer in een initiatief van de plaatsgenoot 
Freericks. De SlTM werd opgericht en er werden zes rijtuigen besteld bij Fa. J. Boon te 

Rijswijk. De Wed. J. Boon bezat enkele aandelen, evenals o.a. R.S. Stokvis, Fop Smit 
jr., G.A. Freericks en - wie had dat verwacht - burgemeester Gilles Johannes le Fèvre 



de Montigny van Hillegersberg. Op 29 december 1882 werd de tramlijn van 4,4 km 
lengte feestelijk in gebruik genomen. 
 

 
 

SlTM-rijtuig 3 passeert op de Bergweg het Gemeenteziekenhuis.   

Aan de Bergweg lagen twee spoorwegstations en ook twee ziekenhuizen. 

 

 

 
 

Open rijtuig 8 passeert de Tivolibrug (nu: bij Prins Bernhardkade). 

 

 

 
 

De SlTM was zelfstandig, maar huurde de benodigde paarden van de RTM. 

 

 

De RTM splitste zich in april 1904 in twee nieuwe bedrijven; onder de naam RTM werd 

het bedrijf voortgezet als streekvervoerbedrijf voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse 
eilanden, en onder de naam RETM (Rotterdamsche Electrische Tramweg Maatschappij) 



werd het stadspaardentramnet plus de stoomtramlijn naar Schiedam voortgezet, en 
de elektrificatie van het tramnet ter hand genomen.  Per 1 januari 1919 kwam ook de 

SlTM-lijn naar Hillegersberg in handen van de RETM. Op dat moment was het hele 
stadsnet al ruim tien jaar geëlektrificeerd, en werden alleen nog de twee buitenlijnen 

naar Hillegersberg en Overschie (welke laatste door de IJssellandsche Stoomtramweg-
Maatschappij in 1884 als stoomtramlijn was aangelegd) als paardentramlijn 
geëxploiteerd.  Hiertoe werden alle SlTM-rijtuigen en enkele nog bruikbare voormalige 

RTM-paardentramrijtuigen vernummerd tot de RETM-serie 511-525.  Eén van de 
rijtuigen, nummer 514, voorheen de AOM/GTA 64, was in 1916 nog van de Gemeente 

Tram Amsterdam overgenomen.  Dit laatste rijtuig is behouden gebleven.   
 

 

 
 

Rijtuig RETM 517, de ex-SlTM 3 (en latere RETM/RET-motortram 504), 1920 . 

 

 

 
 

RETM-rijtuig 525, het Rotterdamse paardentramrijtuig met het hoogste  

nummer, ex-SlTM 9, Bergse Dorpsstraat, Hillegersberg, 1919-22. 

 

 

In 1922 werkten de gemeenten Hillegersberg en Rotterdam mee aan de 
modernisering van de oude SlTM-lijn.  Deze lijn werd omgespoord naar 
normaalspoor, werd dubbelsporig gemaakt en geëlektrificeerd.  In juni 1923 



was de klus geklaard en tot op de dag van vandaag rijdt men over de oude 
SlTM-route naar Hillegersberg. Men zou verwachten dat het einde van de 

paardentram-exploitatie ook het einde zou betekenen van de vloot van negen 
rijtuigen.  Maar niets is minder waar!  In de Centrale Werkplaats van de RETM, 

aan de Isaac Hubertstraat, werden alle rijtuigen omgespoord naar normaal-
spoor. Enkele rijtuigen kwamen in dienst op de lijn naar Overschie. In 1924-‘25 
werden vijf ex-SlTM-rijtuigen voorzien van verbrandingsmotoren (T-Ford, aan 

weerszijden één motor). Het lijkt aannemelijk dat bij deze verbouwing het 
onderstel grotendeels werd vervangen.   

  

 
 

RETM/RET-motortram 503, de ex-SlTM 2, ex-RETM-rijtuig 516, 1925-28. 

 

 

De overige vier rijtuigen (nummers 5, 6, 8 en 9) werden verbouwd tot 

werkwagens; twee zandaanhangers en twee zoutaanhangers.  
 

 
 

RETM/RET-zandaanhanger 2101, ex-SlTM 5, ex-RETM 522, 

remise Kralingen, 1943. 

 



 

Na hun loopbaan bij de SlTM kreeg de gehele vloot een tweede leven bij de RETM, en 
vanaf 1927 een derde leven bij de RET. De Wed. J. Boon had duidelijk in 1882 goed 

materieel geleverd.  De hierboven afgebeelde zandaanhanger 2101 werd, na een 
werkzaam leven van 77 jaar, in 1959 afgevoerd.  Maar het SlTM-verhaal gaat verder.  

SlTM-paardentramrijtuig 7 werd RETM-rijtuig 519 en later nog RETM/RET-motortram 
507.  Na de opheffing van de tramdienst naar Overschie in 1928, werd dit voertuig 
wederom verbouwd, deze keer tot (gemotoriseerde) bovenleidingmontagewagen 

2408. Het werd afgevoerd in 1949. 
 

 

 
 

RET-bovenleidingmontagewagen 2408, Witte de Withstraat, 1938. 
 

Ter afsluiting een Haagse kers op de SlTM-taart; de bovenleidingmontagewagen 2408 
had een zusje, de 2409 (ex-SlTM 4, ex-RETM 518, ex-RETM/RET-motortram 506). Dit 

zusje werd in 1933 door de HTM aangekocht, en heeft tot 1959 dienst gedaan als 
werkwagen W&S 12. 
 

 
 

HTM-werkwagen W&S 12, remise Lijsterbesstraat, 19 juni 1934. 

 



 

 

We kunnen ter afsluiting constateren dat het mini-trambedrijfje SlTM, en haar 
materieelvloot, een bijzonder rijke levensloop heeft gehad.  Compleet met 

omsporingen, verbouwingen en meervoudig hergebruik van de tramrijtuigen.  Heeft 
het bovenstaande u enigszins plezier gebracht, lees dan ook het bijgevoegde verslag 

hieronder van de feestelijke opening van de tramlijn in 1882 . 
 
 

N.B.  De bovenstaande tekst is ingekort en daardoor zijn verschillende details en 
enkele uitzonderingen hier buiten beschouwing gelaten.  Alle afbeeldingen zijn 

afkomstig van de zeer rijke collectie van het Rotterdams Openbaar Vervoer Museum 
 ( www.rovm-digitaal.nl ). Hulde aan het ROVM-team, zonder wie dit artikel niet 
geschreven had kunnen worden. 

 
 

 

                                   Railvertier: Een SlTM-toegift 
         

 

Laatste Nieuwstijdingen 
 

 

Hedenmiddag had de feestelijke opening van den tramlijn Rotterdam – Hillegersberg 
plaats.  In het hotel De Romein op de Schiekade was een kamer ingericht voor de 

ontvangst der commissie, benevens de genoodigden, waaronder wij de burgemeesters 
van Rotterdam en Hillegersberg opmerkten.  Te 1.15 ure reed de feesttrein, 
bestaande uit drie wagens af, die voorafgegaan werd door een wagen, welke voor de 

feestcommissie van Hillegersberg en het muziekcorps bestemd was. 
 

Aan de Kootbrug werd de feesttrein verwelkomd door het muziekcorps, die daarop in 
den eersten wagen plaats nam.  Overal wapperde de driekleur, die benevens de 
talrijke toeschouwers, een bewijs leverden, dat de opening dezer lijn met 

ingenomenheid begroet werd.  
 

In het Koffiehuis van den heer Freerihs waren twee lokalen voor de genoodigden 
ingericht.  Daar aangekomen was de burgemeester van Hillegersberg de eerste, die 

het woord nam.  Hij schetste de groote behoefte, waarin de lijn voorziet, en zeide dat 
evenals Hagenaars Scheveningen, de Arnhemmers Velp hadden voor hunne 
uitspanning, zoo zou nu Hillegersberg de uitspanningsplaats van Rotterdam worden.  

De voorzitter der maatschappij, de heer J. De Regt, nam hierna het woord, waarin hij 
den wensch uitsprak, dat het succes dezer lijn zoo groot mocht zijn, dat de 

maatschappij tot de uitbreiding der lijn spoedig zon kunnen overgaan en dat dan te 
gelijk de trekkracht van paarden voor stoom zou moeten plaatsmaken. 
 

Na een woord van dank aan den ingenieur, den heer Van Waning, en aan den 
directeur, den heer Schomerus, verzocht hij den burgemeester van Rotterdam en 

Hillegersberg of de maatschappij de lijn voor geopend mocht beschouwen, waarop de 
burgemeester de lijn voor geopend verklaarde.  Na nog eenige woorden van den 
directeur werden de genoodigden weder naar Rotterdam gebracht, waar de feesttrein 

te 3 uur terugkeerde. 
 

Het materieel der maatschappij der maatschappij bestaat uit vier wagens, uit de 
fabriek van I. Boon nabij Delft, benevens 12 paarden.  Op het heele uur zal voortaan 
een tram van Hillegersberg, en op het half uur een van Rotterdam vertrekken.  

Wanneer de directie voortgaat met denzelden ijver aan den dag te leggen, twijfelen 
wij niet of het succes zal niet uitblijven. 

http://www.rovm-digitaal.nl/


 
 

Bovenstaand artikel is is voor uw leesgemak hier overgenomen uit het dagblad 
‘Rotterdamsch Nieuwsblad’ van vrijdag 29 december 1882 .  Inclusief volzinnen en 

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

 
 

Bergweg, nu: Straatweg, met SlTM-spoor naar Hillegersberg. 

Rechts Huize Bijdorp, woonhuis van burgemeester Gilles Joh. 

 le Fèvre de Montigny.  Hillegersberg, 1905 . 

 
 

 

- Bron artikel ‘Opening tramlijn’: Delpher, dagblad ‘Rotterdamsch Nieuwsblad’ van 29 
december 1882 .  Auteur onbekend.  Link naar originele publicatie:  

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011007545:mpeg21:a0021 
 
 

Dank voor uw belangstelling. 
 

 
 
 

 
Het copyright van foto's en tekst berust bij de inzenders,  

die ook inhoudelijk verantwoordelijk zijn. 
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