








Maandblad van Oud-Utrecht 1963 Station Driebergen-Zeist,1864-1962 Foto augustus 1959 het levensgenot beter koop te maken, maar wel, om aan den handel, die levens-bron van ons bestaan, de voordeelige uitkomsten te verzekeren van eene uit-vinding, welke, naar waarde begrepen en in gang gebragt, tot voordeel van hetalgemeen noodwendig moet medewerken. Dit aangenomen, heefl het ons bevreemd te ontwaren dat dit belang bij dezeopening is over het hoofd gezien, en dat er geene gelegenheid bestond voor dein handels-betrekking uitgaande reizigers, om van Driebergen verder voort tereizen. Wel hebben wij aldaar aangetroffen eene zeer prachtige en naar dennieuwen smaak gebouwde diligence van de Heeren Jonker en Co., bestemd omin de dienst naar Zutphen te voorzien, maar dit rijtuig scheen aldaar slechts totbezigtiging gesteld te zijn, en niet om dadelijk tot vervoer te worden gebezigd.Hierbij dient men te weten dat het Station, op ruim vijf

en twintig minutengaans van laatstgenoemd dorp verwijderd, ter plaats is opgeslagen waar de Spoor-weg den straatweg kruist en, men van die plek even zoo spoedig naar Zeist alsnaar Driebergen zich kan begeven, met andere woorden gezegd, hetzelve ligtongeveer ter halver wege tusschen Zeist en Driebergen, terwijl men in de com-municatie tot gemelde twee zeer bezochte vlekken noch door Omnibussen nochdoor eenig ander middel van vervoer heeft gemeend te moeten voorzien. Allen die dus met een ander doel dan om zich in de schoone omstreken te ver-lustigen, daar henen gingen, zijn bitter te leur gesteld geworden, en hebbenruim twee en een half uur moeten wachten, voor dat zij van de eerste van Utrechtafkomende diligence hebben kunnen gebruik maken, om hunne welligt zeerdringende reis te vervolgen; terwijl zij daarenboven het gevaar liepen, om,wanneer de diligence onverhoopt bezet mogt zijn ('t welk hier inderdaad het gevalwas), hunne

reis bovendien nog drie uren te moeten vertragen, of genoodzaaktte zijn den afstand tot de plaats hunner bestemming te voet af te leggen. Aldadelijk doet zich hier een groot verschil in denkwijze op, tusschen de administra- Station Driebergen-Zeist,augustus 1959 17








