


Maandblad Oud-Utrecht 1976 pen was uit bijna alle huizen en op de weg uitverschillende buitens en woningen de vlag uitge-stoken, terwijl de bevolking overal haar belang-stelling in de onderneming te kennen gaf.Voor beide gementen en voor allen, die langs denweg woonachtig zijn, is de tramdienst dan ook vanhoog gewicht; men ziet dit reeds vrij algemeen inen zal dat steeds meer en meer ondervinden.Te Zeist werd gedejeuneerd. Daarna werden de inaanbouw zijnde stal en bergplaats voor rijtuigenmet woning, die weldra gereed zullen wezen, be-zichtigd, en werd door de heeren, die aan de Bilten te Utrecht moesten zijn, de terugreis aangeno-men. De rit had telkens met goeden uitslag plaats. Deweg3j 's blijkbaar met beleid gelegd, de rijtuigen ])zijn uitnemend goed, de paarden krachtig, de koet-siers geraken reeds gewend, alles belooft dus eengoeden loop der zaken. Te Utrecht werden doorelkaar per dag reeds 700 personen vervoerd2). Isde

deelneming van het publiek naar Zeist in de-zelfde mate, dan mag men zich verheugen in detoekomst. De beide diligences naar Zeist *) hebbende staking van hun dienst reeds aangekondigd.Thans is de dienstregeling slechts voorloopig.In prijs en vertrekuren zal echter, als de Gildbruggereed is, groote wijziging komen en zullen o.a.de prijzen van 't station naar de Gildbrug en vandaar naar de Bilt en van de Bilt naar Zeist 10cents elk zijn. Men is nu slechts in een overgangs-tijdperk. Nu kostte een rit eerste klas van Utrecht (Malie-baan) naar Zeist of omgekeerd 45, van Utrecht(Maliebaan) naar De Bilt of omgekeerd 30 en vanDe Bilt naar Zeist of omgekeerd 25 cent; voor detweede klas waren deze prijzen 30, 20 en 15 cent.Op 20 mei kon ook het publiek van de tram naarZeist gebruik maken en op 1 juli van dat jaar reden deze trams van het Utrechtse stationsplein over deinmiddels gereed gekomen Gildbrug rechtstreeksdoor naar De Bilt en Zeist. Er was bij

enkelen nog wel kritiek op het nieuwevervoermiddel. Zo zouden de rails te gevaarlijkzijn voor de rijtuigen en wagens en sommige voer-lieden hadden al door het breken van assen enwielen behoorlijke schade opgelopen. Koetsiers envoerlieden zagen bovendien de tram als een ge-duchte concurrent en en ze sarden soms de tram-bestuurders door lang op de rails voor de tram teblijven rijden, zodat de tram dan niet op konschieten. Er waren er ook die vonden dat de maat-schappij te weinig trams liet rijden, terwijl anderenjuist vonden, dat ze er te veel liet rijden. Ookwaren er, die zich ergerden aan het gebel van depaardetram, waardoor volgens hen het veel te luid-ruchtig werd in de straten van de stad. Enkelenwensten zelfs Jan en Dieges (zie noot 4) weer te-rug. De Stichtsche Tramway Maatschappij deed echterhaar best en liet in de kermisweek van 21-26 juli1879 zelfs nog 's nachts om 12 uur een tram vande Neude naar Zeist rijden. Weldra kon men

deZeister paardetram niet meer missen en bij hetUtrechtse stadsbeeld van omstreeks 1900 is dezetram niet meer weg te denken. A. van Hulzen J. De tramwagens werden in het begin ook rijtui-gen genoemd. 2.   De paardetram, die sinds 28 april van het sta-tionsplein naar de Gildbrug reed. 3.   De tramweg, de rails. 4.   De diligences van Paul Dieges, die sinds 1 mei1850, en van lan van Wijk, die sinds 1863 vanUtrecht naar Zeist hadden gereden. Petite Histoire meente Bestuur bovengenoemde Jan vanMaurik heeft gecondemneerd in de boetenvan twee zilvere ducatons, in gevolge't Reglement op den 17 Januarij 1769 dien-aangaande gearresteerd; en is de voorsz.boeten door Jan van Maurik op den 2 Julij1799 voldaan. Jan van Mauriks bakkerij lag aan de Dorps-straat nr. 34 in De Bilt; thans is het eenwinkel van Moolenbeek's Bakkerijen. Ookhet pand waar Anthonij van Mijdregt zijnbakkerij had - nu Dorpsstraat 18 - heeftnog steeds dezelfde bestemming.

Daarin is opheden gevestigd Banketbakkerij Top vlh Dan.G. Wernsen. Voor een Jood&quot; worden de ge-wichten 10, 15 en 50 gram vermeld; ver-moedelijk is in dit geval het laatste bedoeld.Een zilveren ducaton was ongeveer 3 guldenwaard. De naam Van Maurik komt in DeBilt niet meer voor. Wel leven er nog diversenazaten van Jan in het dorp. Notulen van de vergaderingen van het ge-recht Oostbroek en De Bilt cum suis.Op Maandag den 1 Julij 1799 is 't Gemeen-te Bestuur vergadert en open rechdag ge-houden. Is goedgevonden bij de bakkers op deesendorpe 't brood te gaan weegen, en is bevon-den dat 't brood bij Anthonij van Mijdregtin ordre was en de vereiste wigt of zwaartehad. Bij Jan van Maurik was volgens hetzeggen van hem geen brood in huijs en is dusop dat moment aldaar geen brood gewoegen.Het Gemeente Bestuur evenwel, sustineerendedat Jan van Maurik nog brood in huijs had,heefd door een parteklier aldaar om broodgezonden

en heefd hierop een witte wijts-brood van 2 pond ontfangen, dat door ge-melde Jan van Maurik was gebakken en ver-kogt. En is nadat het Gemeente Bestuur hetzelve brood heeft gewoegen, bevonden dat't 3H lood te ligt was, waaromme 't Ge- 50




