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Feestbeest 296-parade  
 

 

De RTM heeft nooit een paardentramrijtuig gekend met het nummer 296 .  Paardentramrijtuig 

188 behoorde tot de inboedel die in 1904 werd overgedragen aan de RETM, die de exploitatie 

van het Rotterdamse stadstramnet op zich nam.  Binnen een jaar was het grootste deel van het 

voormalige paardentramnet geëlektrificeerd, en werden de paardentramrijtuigen verbouwd tot 

aanhangrijtuig voor de elektrische tram.  Rijtuig 188 werd omgenummerd tot 206, en in 1920 

tot 296 .  Het nummer verwijst dus naar het derde leven van het rijtuig.  In 1934 besloot de 

directie der RET om dit rijtuig te behouden als museumstuk.  Sindsdien verschijnt dit oude 

paardentramrijtuig, eerst nog met z’n aanhangrijtuig-nummer, heel af en toe weer op straat. 

 

Na vijf trieste oorlogsjaren waren de Bevrijdingsfeesten voor velen een openbaring.  Men liet 

zich, ondanks gebrek aan alles, behoorlijk gaan.  De bevrijdingsfeesten waren onvergetelijk, 

voor hen die ze zelf hebben meegemaakt.  Ook 1948 was een opgewekt, positief geladen jaar.  

In Londen werden weer Olympische Spelen gehouden en Nederland won weer gouden 

medailles.  Het gouden regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, en de inhuldiging van 

haar opvolgster Juliana, waren aanleiding voor een groot nationaal feestperiode met tal van 

activiteiten, in iedere hoek van het koninkrijk.  In Rotterdam werden de behouden 

paardentramrijtuigen opgepoetst en kon men o.a. ritten maken over de Bentincklaan. 

 

Dankzij o.a. het onvolprezen Rotterdamse OV-Museum, dat ook deze historische tramfoto’s 

online heeft gezet, kunnen we alsnog met plezier terugblikken op het tramplezier uit 1945 en 

1948 .  In 1950 werden de paardentramrijtuigen 296 en 514 als statische objecten opgesteld 

bij tijdens de manifestatie Ahoy’. 

 

 

 

Bevrijdingsfeesten, 1945  
 

 



 
 

Tijdens de Bevrijdingsfeesten, werd rijtuig 296 

opnieuw van stal gehaald.  Oudedijk, 1945 . 

 

 

 

Gouden ambtsjubileum koningin Wilhelmina, 31 augustus 1948 
 

 

 
 

Rijtuig 296 op de Bentincklaan, 3 juli 1948 . 

 

 

 

Museumrijtuig 188 
 

 



 
 

Na meerdere omnummeringen is het museumrijtuig thans weer met z’n 

oorspronkelijke nummer 188 te bewonderen in het RoMeO-museum  

in de voormalige RET-tramremise Hillegersberg. 

 

 
 

Open paardentramrijtuig 188, getekend door Bas Koster. 

 

 

 

Bronnen: 
- Dr. H.J.A. Duparc, Ir. H.P. Kaper en L. Stigter, Trammend naar de Metro : De historie van de tram in 

Rotterdam  (Leiden, Nederland: N.V.B.S., 1968), ISBN: onbekend, 212 bladzijden.  NVBS-boekenreeks deel III. 
- H.P. Kaper en J.H.S.M. Veen, Trams en tramlijnen: De Rotterdamse paardetrams  (Rotterdam, Nederland: 

Uitgevers Wyt, 1974), ISBN: 90-6007-702-4, 88 bladzijden. 

- Afbeelding 06e.1: 296 Bevrijdingsfeesten - Fotograaf onbekend.  Bron: www.rovm-digitaal.nl . 

- Afbeelding 06e.2: 296 Oudedijk - Fotograaf onbekend.  Bron: www.rovm-digitaal.nl . 

- Afbeelding 06e.3: 188 RoMeO-museum - Fotograaf onbekend.  Bron: www.stichtingromeo.nl . 

- Afbeelding 06e.4: Tekening 188 - Tekenaar: Bas Koster.  Bron: www.stichtingromeo.nl . 
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