
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1972 . - Dl. 2 - 13 -De oude paardetram. Nu het openbaar vervoer, in tegenstelling tot deeigen auto, in het middelpunt der discussie staat,zal het onze lezers misschien interesseren te we-ten hoe het daarmee vroeger in de omgeving vanZeist was gesteld. En dan is eerst van belang teweten hoe, ruim honderd jaar geleden, de toestandvan ons wegennet was. Wanneer wij nu aan een wegdenken, staat ons een glad oppervlak voor ogen»In die oude tijd waren wegen meestal onverhardehobbelige sporen en de wagens en koetsen, die erop reden, hadden vaak een gebroken as als gevolgvan een onverwachte diepe kuil. Tussen Zeist enUtrecht was de situatie echter gunstiger. Daarwas de weg reeds lang bestraat en trots noemde mendie dan ook de &quot;Steenwegh&quot;. . In 1839 was in ons land de eerste spoorweg aange-legd, door de HolKIjzeren Spoorweg Maatschappij,van Amsterdam naar Haarlem. In 1843 werd deze

lijndoorgetrokken van Amsterdam naar Utrecht waar hijeindigde bij het ons nu nog bekende Centraal Sta-tion, toenmaals &quot;Rhijnspoor-station&quot; geheten. Daarhet station buiten de stad lag, opende de heer VanMunster een omnibusdienst van buiten de Wittevrou-wenpoort naar het nieuwe station.Het jaar daarop begon de heer Dieges een omnibus-dienst van Utrecht naar Zeist en 35 jaar heeft de-ze omnibus goede diensten bewezen. Maar de ontwik-kel ing ging verder, In 1864 was de eerste paardetrambaan in ons land aangelegd tussen Den Haag enScheveningen, Dat bracht anderen op de gedachte,of zo'n vervoermiddel ook hier niet op z'n plaatszou zijn. Maar daarvoor moest een maatschappij op-gericht en moesten aandeelhouders geworven worden.Dat was niet altijd eenvoudig. Toen aan de eige-naar van het grootste hotel in De Bilt, &quot;Het roodeHert&quot;, gevraagd werd of hij aandelen wilde nemen,was het antwoord: &quot;Dieges is nog niet eens altijd
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