Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 34 - wie geen zeven stuivers kon betalen mocht van hemook voor minder mee. De talrijke studenten, die hij tot zijn klantenmocht rekenen, maakten nogal eens misbruik vanzijn goedhartigheid. Naar verluid, verwisseldenze eens de plakken kaas van zijn boterhammen metbriefkaarten. Dieges, die al wat dommeli'g begonte worden, zou het verschil niet eens geproefdhebben. Na de ingebruikneming van de paardentram Utrecht-Zeist van de &quot;Stichtse Tramway Maatschappij&quot;, waser voor het &quot;wagentje van Dieges&quot;, zoals het inde wandeling genoemd werd, geen belangstellingmeer en sindsdien zag Dieges als gewoon koetsierop het station te Utrecht met vigilante en paardnaar een vrachtje uit 2). Zoon Hendrik had inmiddels het commando overgeno-men en hij zette de zaak van zijn vader op dezelf-de voet voort. Sinds mensenheugenis had men

Dieges nooit andersgekend, dan achter oude afgeleefde paarden, diehij echter door zijn &quot;doeltreffende&quot; behandelingtot de laatste uren voor hun dood aan zijn wagen-tje wist dienstbaar te maken. Ook het &quot;wagentje van Dieges&quot; kon niemand zichanders voorstellen dan krakend en waggelend enmet gebroken of gebarsten ruiten.Hoewel zijn latere vigilante er ook niet veel be-ter aan toe was, verdiende Dieges, naar hij zei,zoniet zijndaaglijks broodje, dan toch zijn daaglijksslokje. Hij was niet duur, hij was beleefd en zeer dienst-vaardig en hij had een aparte standplaats bij hetstation in Utrecht, waar ieder, die meer op boven-genoemde eigenschappen dan op uiterlijk vertoongesteld was, Dieges op alle uren van de dag konvinden. Terwijl hij met zijn al sedert jaren onverander-lijke glimlach en bakkebaarden op de bok zat, werd

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 35 - zijn rossinant er in het najaar van 189! niet be-ter op en op een gegeven ogenblikwerd zijn trouvje mak-ker zelfs door de bevoegde autoriteiten voor ver-dere diensten ongeschikt bevonden en naar deslachter verwezen. Hoewel het uit een oogpunt van dierenbeschermingongetwijfeld een goed besluit moet zijn geweest,was het een ramp voor Dieges , waarvan de gevolgenniet waren te overzien. Gelukkig werden deze af-gewend door enige trouwe bezoekers van het sta-tion, die, door middel van een lijst, een somvan &quot;zestig&quot; gulden bijeen brachten, waardoor een&quot;nieuw&quot; paard voor Dieges werd gekocht.Trotser dan ooit nam Dieges weer plaats op de bokvan zijn rijtuig en verzekerde aan iedere belang-stellende, dat hij nog nooit achter zo'n mooijong beestje gezeten had. &quot;Eer ze daar rookvlees van eten, liggen u en

ikallang onder de grond, mijnheer&quot;, verzekerde hijaan elke belangstellende, hen tot instappen aan-moedigende. Het zal wel nooit bekend worden of deze profetie'vervuld is, maar wie brengt vandaag nog geld bij-een voor een &quot;nieuwe&quot; taxi, wanneer de verkeers-politie de oude wegens gebreken van de weg heeftgehaald? L. Visser 1) De trajecten Utrecht-Driebergen, Driebergen-Veenendaal en VeenendaaI-Arnhem werden res-pectievelijk op 17 juli 1844, 15 maart 1845en 16 mei 1845 geopend door de &quot;Staat derNederlanden&quot;. De exploitatie werd op 1 sep-tember 1845 overgenomen door de &quot;Nederland-sche Rhijnspoorweg Maatschappij&quot;. 2) De opening van het gedeelte Utrecht (stati-onsplein) - Biltstraat (Gildbrug) had plaatsop 28 april 1879. Op 20 mei 1879 volgde deopening van het gedeelte Utrecht (Biltstraat)- Zeist (Het Rond). -

