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Erfgoed Tram en bus Gent en Oost-Vlaanderen

Vrijdag 26 april was het precies honderd jaar geleden dat in het Gentse Citadelpark en op de
terreinen van Sint-Pieters-Aalst de Wereldexpo officieel werd geopend voor het publiek, een feit
dat her en der uitgebreid zal worden herdacht en gevierd. Dat ook het openbaar vervoer aan de
feestelijkheden deelneemt is de logica zelve, vermits speciaal voor die gelegenheid 36 tweeassige
tramrijtuigen werden besteld bij "Brugeoise et Nivelles" om te kunnen voldoen aan het te
verwachten reizigersaanbod.Die eerste rijtuigen van het volledig gesloten type en voorzien van
dwarsbanken, werden omstreeks 1930 samen met vele andere uiteindelijk verbouwd tot
drieassers, waarvan onze 354 er één is...Vragende partij voor de rit was de Dienst
Monumentenzorg en Architectuur (contactpersoon Jo Van Herreweghe), terwijl Katrien Van den
Bossche META vertegenwoordigde. De controller werd eens te meer bediend door Freddy
Coussens.

Vertrokken aan de stelplaats om 14 uur werd eerst gereden via het Ledebergplein, Zuid,
Korenmarkt en Muide. Burgemeester Daniël Termont besteeg het rijtuig aan het Veerleplein en
begeleid van schepen voor Cultuur Annelies Storms en de heer Renaud de Kerchove de
Denterghem werd koers gezet naar het Sint-Pietersstation waar zich intussen nabij de nostalbus
een bont gezelschap in retro-kostuums had verzameld.

De burgemeester kreeg onder de glazen luifel zowaar even de rol van quismaster toebedeeld,
terwijl Freddy in het rijtuig met verve een interview doorstond.
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Maar het ritorder moest hoe dan ook strikt gerespecteerd worden en om 15.05 begon in een
gezellige sfeer de terugreis langs de Kortrijksepoort en Korte Meer om tien minuten later de halte
in de Sint-Niklaasstraat te bereiken, waar afscheid werd genomen van de prominenten en enkel
het dienstpersoneel de terugkeer naar de stelplaats aanvatte.

Als dan toch iets beter had gekund dan was dat ongetwijfeld de weersgesteldheid, wat de
burgemeester meermaals verplichtte zijne paraplu uit te steken...
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