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Wat is een ‘omnibus’ ? 

 

 

>  Onderaan deze pagina staat een LINK naar een BONUS-artikel. 

 

 

 

Laat je iemand tegenwoordig een foto van een omnibus zien, dan herkent men maar zelden dit 

vervoermiddel.  De één ziet een postkoets, een Jan Plezier of een diligence. Een ander meent 

met zekerheid een paardentram te herkennen.  De conclusie is, dat men in onze tijd een 

omnibus domweg niet meer herkend.  Dit vervoermiddel is al ruim een eeuw niet meer in 

gebruik, en grotendeels vergeten.  Het geven van een sluitende definitie is lastig, want er was 

een enorme diversiteit aan vormen.  Onze definitie is: ‘Een door paardenkracht voortbewo-

gen houten wegvoertuig voor reizigersvervoer per lijndienst in stedelijk gebied’. 

 

Het is duidelijker wat een omnibus zeker niet is: geen tram (het rijdt niet over rails) en heeft 

geen stalen wielen of luchtbanden (als een ‘Jan Plezier’).  Een bus met een verbrandingsmotor 

is per definitie een autobus.  Veel omnibussen hadden op de gesloten koets een open 

bovendek met zitplaatsen, maar dit gold niet voor alle omnibussen.  Er waren dus zowel 

enkeldeks als dubbeldeks omnibussen.  Omnibussen waren actief van circa 1850 tot 1915, 

soms in felle concurrentie met paardentramlijnen.  Die waren altijd al concessieplichtig, 

terwijl de omnibusexploitanten als ‘vrije jongens’, vrij waren om hun diensten wel of niet aan 

te bieden.  Het invoeren van een vergunningplicht voor particuliere omnibussen en 

autobussen, maakte een einde aan storende uitwassen en oneerlijke concurrentie. 

 

 

 
 

 

Voor een omnibusdienst heb je tenminste één omnibus, één paard en één koetsier nodig.  

Maar een paard dat moe is geworden, zal weigeren om nog verder lopen.  Bovendien moesten 

zwaarbeladen omnibussen standaard door twee paarden worden getrokken.  Bij bepaalde 

lastige punten, zoals bij hellingen, werd soms zelfs een derde ondersteunend paard ingezet.  

Kleine ondernemers beschikten gewoonlijk over een handjevol wagens, en minstens een 

dubbel aantal paarden.  Dat de inzet van paarden duidelijke grenzen had, blijkt uit 

onderstaand tijdschriftartikel. 

 



 

 

Tijdschriftartikel: Omnibusdienst Brielle 
 

 

Woensdag 18 dezer werd een omnibusdienst geopend van Brielle naar Rotterdam vice versa, 

in concurrentie met de Brielsche boot.  Beide vertrekken 6 uur ’s morgens van den Briel.  De 

Brielsche boot arriveert gewoonlijk ten 8½ uur ten Rotterdam, terwijl de omnibus den 1sten 

dag ten 10½ uur te Rotterdam aankwam.  Toen de omnibus gistermorgen van den Briel 

kwam, konden de paarden het niet verder brengen dan Katendrecht, waar de beesten 

nederzegen, tewijl de passagiers verder hunne reis per boot naar Rotterdam konden vervolgen.  

Gisteravond ongeveer 6 uur passeerde de omnibus weder Katendrecht ten einde de reis naar 

Brielle te volbrengen.  De paarden bevonden zich in zulk een deerniswaardigen toestand, dat 

de beesten zeker de halve reis niet konden volbrengen. 

 

 

 

 
 

Bij de Boymansstraat helpt een derde paard 

om de omnibus de hol op te trekken, 1900 . 

 

 

 



 
Ooit reden er vele omnibussen op lijndiensten door Rotterdam. 

De ROM beschikte over enkele tientallen omnibussen. 

 

 

 

Bronnen: 
- Bron knipsel ‘Negen omnibussen’: Delpher, dagblad ‘Algemeen Handelsblad’ van zondag 3 maart 1889, 

bladzijde 2 .  Auteur onbekend.  Link naar originele publicatie: 

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010145274:mpeg21:p002 . 

- Bron artikel ‘Omnibusdienst Brielle’: Delpher, dagblad ‘Rotterdamsch Nieuwsblad’ van zaterdag 21 maart 

1885, bladzijde 1 .  Auteur onbekend.  Link naar originele publicatie: 

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011008517:mpeg21:p001 . 

- Afbeelding 05cx.1: Derde paard - Fotograaf onbekend.  Bron: www.rovm-digitaal.nl . 

- Afbeelding 05cx.2: Omnibusportret - Fotograaf onbekend.  Bron: www.rovm-digitaal.nl . 
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