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De omnibussen  
 

 

>  Onderaan deze pagina staan LINKEN naar meerdere vervolgartikelen. 

 

 

 

In de ontwikkeling van het openbaar vervoer hebben de omnibussen een even nuttige als 

lastige rol gespeeld.  Nederland is een zeer waterrijk land, en we kunnen aannemen dat het 

eerste OV de vorm had van een boot, een veerbootje, waarmee men van de ene oever werd 

overgezet naar de overzijde.  Het OV is waarschijnlijk begonnen met een roeibootje.  

Succesvolle veermannen investeerden in een zeilboot, dat soms sneller was en minder 

vermoeiend voor de veerman.   

 

Er waren enkele bestraatte wegen uit de tijd van de Franse bezetting, en daarover maakten 

wagendiensten gebruik.  Je kunt het postkoetsen noemen of wagens, maar in ons land was de 

naam diligence het meest gebruikt.  Vanuit de Rotterdamse Goudsewagenstraat vertrok reeds 

in 1366 een wagen naar Gouda.  Ook de Goudsesingel en Goudse Rijweg lagen op de 

oostelijke route.  Deze wagendiensten kunnen we eigenlijk wel zien als vroege vorm van 

interlokaal OV. 

 

In de richting van Delft en Den Haag voer het Haagsche veer.  Hierbij werd soms een zeil 

gebruikt, maar daar waar geen gunstige wind was, moest de schuit vanaf de wal met een touw 

getrokken worden; de trekschuit.  Een schipper met een grotere boot liet over het trekpad 

langs het water een paard lopen, vaak met een zoon op het paard.  Armere schippers met een 

kleinere boot, lieten hun vrouw het touw voorttrekken, en soms hun kinderen. 

 

In de tweede helft van de 19de eeuw waren er overal stalhouderijen waar men een koetsje (met 

paard en koetsier) kon huren.  Individueel vervoer; ietwat vergelijkbaar met taxivervoer nu.  

In deze periode, vanaf ongeveer 1860, ontstonden er ook lijndiensten, met een ruimere koets 

waarin soms een tiental reizigers vervoerd konden worden.  Deze wagens, omnibussen 

genoemd, waren, naast de overzetpontjes, het begin van het openbare stadsvervoer. 

 

Na de komst van de paardentram bleven de omnibusbedrijfjes vechten voor hun bestaan.  

Sommige kozen voor een lijndienst parallel aan een paardentramlijn, maar dan wel een hele of 

halve cent goedkoper.  Voor de RTM waren de omnibussen zeker een hinderijke luis in de 

pels.  Ze roomden de omzet af en belemmerden de bloei van het trambedrijf.  De oplossing 

was simpel; men kocht de eenvoudigweg de omnibusbedrijven op.  Zo verwierf de RTM 

verschillende omnibussen.  Eén van deze omnibussen is bewaard gebleven. 

 



 
 

 

 

RTM-omnibuslijndienst 
 

De door overnames verworven omnibusjes werden meestal complementair gebruikt.  Ter 

versterking van een drukke paardentramlijn, zoals die van de Coolsingel naar Delfshaven, 

nadat in 1903 de stoomtram uit Schiedam was verbannen van dat deel van de voormalige 

tramlijn.  In de winter naar de IJsclub Kralingen en bij een blokkering van een 

paardentramlijn, als een soort vervangend vervoer. 

 

De RTM onderhield vervolgens zelf anderhalf jaar lang, van 5 maart 1889 tot 12 october 

1891, een eigen omnibusdienst vanaf het Oostplein naar het Van Hogendorpsplein.  (Route: 

Oostplein – Hoogstraat – Korte Hoogstraat – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein.)  

Voorafgaande aan de ingebruikname van de stoomtramlijn naar Strijen, per 15 juli 1904, heeft 

er een RTM-omnibusdienst gereden tussen Blaakschedijk en Strijen. 

 

Drie omnibussen werden in de eigen RTM-werkplaats (Isaac Hubertstraat), verbouwd tot 

paardentramrijtuigen.  Deze serie kreeg de nummers 115 - 117 .  Ze zijn bij de vorming van 

de RETM per april 1904 met de hele paardentraminboedel meegegaan, en waarschijnlijk nog 

een poosje ingezet als paardentram en vervolgens als aanhangrijtuig achter een elektrieke 

tram.  Of ze in 1927 ook nog bij de RET terecht zijn gekomen, is niet bekend.  Waarbij 

vermeld moet worden, dat van de 58 ex-RTM aanhangrijtuigen van de RET (series 291 - 298 

en 301 - 350), er bij 22 niet bekend is welk nummer zij eerder droegen als paardentramrijtuig. 

 

 

 

 
 



Het pontje over de Schie, was het bekendste.  Dit pontje, tussen 

de Crooswijksebocht en het Zwaanshals, was waarschijnlijk 

het laatste pontje -oude stijl-.  Het voer nog begin jaren  

’60 .  Om over te steken, werd met een houten blok aan  

de in het water liggende stalen kabel getrokken. 

 

 

 
 

De laatste keer dat men een diligence in Rotterdam kon zien, was 

tijdens de Floriade van 1960 .  De bedenkelijke kwaliteit van het 

stukje met keien (nagebouwde) Rijksstraatweg, is goed zichtbaar. 
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