
Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 Ary Gerritsen van Bemmel op de Vogelpoel Zijn 2»on Ary, die in 1713 op de Riebeeck was geboren, trouwde in 1758 teWijk, maar woonde waarschijnlijk nog niet op de Vogelpoel'*. Pas in 1760wordt bij de doop van het eerste kind uit zijn tweede huwelijk de Vogelpoelgenoemd&quot;. Hij pachtte deze hofstede en ook nog 4Vi morgen land onder Wijken Rijswijk van het Ewoud en Elisabeth Gasthuis. Verder pachtte hij 2 morgenland in het Langslag van het Utrechtse Domkapittel, 7 morgen op het Nieuw-land van Dokter Sas uit Amersfoort, 9 morgen van de Roomse Armen te Wijken nog 16 morgen aan de Melkweg van het Duitse Huis te Utrecht. Zelf was hijeigenaar van land onder Wijk, Ravenswaaij en 10 morgen onder Nederlang-broek^°. Als deze Adrianus (Ary) Gerritsen van Bemmel in 1782 sterft en ook in deJanskerk is begraven^', gaat zijn derde vrouw, de maar liefst 37 jaar

jongereAnna van den Heiligenberg, eerst orde op zaken stellen alvorens een tweedehuwelijk aan te gaan. Dit zal wel nodig zijn geweest in verband met de erfrech-ten van de kinderen uit het eerste, tweede en derde huwelijk van Ary. Zij laatverkopen: land onder Wijk op de Noorderwaard, in de eerste Hoefstee en hetland onder Ravenswaaij en Nederlangbroek. Zelf behoudt zij 10 hont land dichtbij de Vogelpoel en de 9 morgen aan de Wijkersloot, genaamd de Steenenkamer.Met haar tweede man, Johannes van der Weijden, blijft zij de Vogelpoel pachtenen ook nog land van andere eigenaren&quot;. In 1788 koopt het echtpaar 4 morgenland naast de hofstede de Vogelpoel, genaamd de Vossenhoek. Ook kopen zijdan een hofstede met VA morgen land aan de Broekweg, voorzien van de naamGerversoord^'. In 1798 wordt de Vogelpoel met 35 morgen land gekocht van deerfgenamen van de overleden eigenaar Adrianus

ReaaP&quot;*. Samen kopen zij nogmeer land, zodat wanneer in 1821 Anna van den Heiligenberg sterft, de Vogel-poel bestaat uit 76'/4 morgen land onder Wijk, 5 morgen onder Cothen en 6morgen in 't Goy, in totaal dus 87!4 morgen in eigendom^'. 18.  RAU, DTB, 607 (25-1-1713) en 608 (2-3-1758). 19.  RAU, DTB, 608 (1-10-1760). 20.  RAU, NA, 2568 (23-7-1783). 21.  RAU, Hervormde Gemeente S. Jan Baptist te Wijk bij Duurstede, 181 (6-8-1782). 22.  Zie noot 21. 23.  RAU, Leenhof van Utrecht, 145 (2-3-1789). 24.  RAU, Stadsgerecht WbD, 580-20 (26-2-1799).                        ^ 25.  RAU, NA, 2601 (1-3-1822). 28



Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 De rooms-katholieke schuilkerk in de Achterstraat (kopergravure uit 1788 van K.F.Bendorp naar een tekening door J. Bulthuis, Atlas Gemeentearchief Wijk hij Duurste-de) De Van Bemmels aan de Melkweg woonde en er vier morgen land bezat'Melkweg vormen een hoofdstuk op zich. We gaan met Gerrits Aertse van Bemmel terug naar Wijk, waar hij in 1757 stierfen werd begraven in een eigen graf in het Middelpand van de hervormde kerk(de katholieken hadden indertijd wel een schuilkerk in de Achterstraat, maargeen eigen begraafplaats). Ook zijn vader Adriaen Gertse was daar in 1700begraven, evenals zijn grootvader Gerrit Claes in 1678 in het Noorderpand'^. 16.  RAU, NA, 2491 (17-2-1622). 17.  RAU, Hervormde Gemeente S. Jan Baptist te Wijk bij Duurstede, 174 (8-1-1678), 175 (29-3-1700)en 179 (14-10-1757). 27



Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 wonende op de Vogelpoel'. In een pachtakte uit 1707 wordt de hofstede deVogelpoel met 28 morgen land opnieuw verpacht aan Teuntje Vernoy, weduwevan Jacob van Bemmel, en haar zoon (uit een eerder huwelijk) Baltus vanOmmeten'. Ook deze Jacob van Bemmel hoorde, voorzover nu bekend, niet totde huidige Wijkerslootse Van Bemmels. Gerrit Aertse van Bemmel en de Melkweg Als eerste van die tegenwoordige Van Bemmels (mijn eigen familie dus) komtrond 1718 Gerrit Aertse van Bemmel aan de Wijkersloot wonen, maar onder hetgerecht Cothen, dus aan het einde van de Wijkersloot en niet op de WijkseVogelpoeP. Hij woonde daar een jaar of tien en kocht vervolgens in 1728 eenhuis met erf te Wijk bij Duurstede in de Achterstraat, waar toen meerdereboerderijen waren gevestigd'. Van hieruit boerde hij. Hij pachtte losse stukkenland'° en bezat zelf 6 morden land te

Nederlangbroek in de 40 Hoeven onderSandenburg&quot;. In 1725 kocht hij negen morgen land met de naam de Steenenka-mer aan de Wijkersloot'^ Voor de herkomst van deze Gerrit Aertse van Bemmel moeten we naar deMelkweg, op de grens van Wijk bij Duurstede en Nederlangbroek. Want Gerriten ook diens vader Adriaen Gertse van Bemmel (overleden in 1700) warenpachters geweest van de hofstede de Riebeeck, bij de brug over de Kromme Rijnin de Langbroekseweg. Deze hofstede lag met 18 morgen aan beide zijden van deKromme Rijn en met 21 moi^en verdeeld over verschillende stukken onderNederlangbroek&quot;. Ook zijn grootvader Gerrit Claessen van Bemmel (overledenin 1678) pachtte land aan de Melkweg'&quot;* en bezat land in eigendom tussen deCotherweg en de Kromme Rijn'^ Van zijn vermoedelijke overgrootvader ClaesGerrits van Bemmel weten we uit diens testament van 1622, dat

hij aan de 6.    RAU, NA, 2497 (11-6-1684). 7.    RAU, NA, 2530 (5-5-1707). 8.    Gemeente Colhen, Gerecht Dwarsdijk, 19 (1718, 1719, 1720) en GAU, NA, U 142a003 (11-12-1721). 9.    RAU, NA, 2524 (17-5-1728). 10.  RAU, NA, 2517 (26-4-1708), 2521 (20-7-1718) en 2523 (28-7-1723). 11.  RAU, NA, 2533 (5-4-1725). 12.  Idem. 13.  GAU, NA, U 100a008 akte 24 (5-7-1692) en U lOOaOll (23-10-1696); RAU, NA, 2510 (23-6-1697),2517 (13-1-1708) en 2520 (15-9-1714). 14.  RAU, Kapittel S. Jan Baptist te Wijk bij Duurstede, 41 (?) (9-12-16'SO). 15.  RAU, Stadsgerecht WbD, 580-9 (20-11-1636) en 575-5 (18-5-1682). 26







Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 laatste jaren is een discussie op gang gekomen over de verkeersonveiligheid op deLangbroekerdijk, waar fietsers en wandelaars het moeten opnemen tegen voortra-zende forenzen. Het zou van werkelijke moderniteit getuigen wanneer recenteplannen om het autoverkeer op de Langbroekerdijk te beperken tot bestem-mingsverkeer inderdaad worden uitgevoerd. Uit het voorgaande mag blijken datde gemeente Langbroek op het gebied van de verkeersveiligheid een reputatie teverliezen heeft! 23



Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 Ontheffingen en einde van het autoverbod Wanneer in de zomer van 1908 een soortgelijke situatie zich voordoet metbetrekking tot F.A.C. Graaf van Lynden van Sandenbui^, die met zijn autovanaf de Cother- en Doornseweg zijn huis Sandenbui^ wil bereiken, maken deLangbroekse gemeentebestuurderen evenmin bezwaar'*. Anders is dat wanneereind 1908 en begin 1909 de rentmeester van Gravin d'Alsace te Parijs en dr H.J.van Dam uit Doorn, verzoeken om ontheffing voor henzelf en de bewoners enbezoekers van de kastelen Hinderstein, Lunenburg en Sandenburg. Het collegevan burgemeester en wethouders adviseert de provincie om op grond van deverkeersveiligheid afwijzend op beide verzoeken te beschikken&quot;.Wat volgt is een hele serie verzoeken tussen 1909 en 1923 van hoofdzakelijkartsen om dispensatie van het autoverbod op de Langbroekerdijk, waar

degemeente, afhankelijk van de noodzaak, nu eens positief en dan weer negatiefover adviseert^&quot;. Het einde komt in 1923. Teveigeefs trachten burgemeester enwethouders in april 1923 de Utrechtse gedeputeerden nog af te houden van hunvoornemen om de Langbroekerdijk geheel open te stellen voor auto's^'. Op 17december van dat jaar valt het doek wanneer Gedeputeerde Staten besluiten datde Langbroekerdijk niet langer gesloten is voor motorvoertuigen op meer dantwee wielen&quot;. Hoe snel, ook in Langbroek, de ontwikkelingen kunnen gaanblijkt in de zomer van 1928 wanneer het gemeentebestuur de eigenaar van kasteelHinderstein, dr J. Baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn, aanspoort om eenoverhellende boom aan de Langbroekerdijk te vellen omdat deze gevaar oplevertvoor het verkeer 'en bovendien hinder bij het elkaar passeeren van auto's terplaatse gaat veroorzaken'&quot; ! Sindsdien

zijn de wegen verbreed en verhard, zijn bomensingels gerooid enweteringen gedempt om het moderne autoverkeer ruim baan te geven. Pas de 18.  idem, 23-7-1908. 19.  idem, 7-12-1908 en 22-4-1909 en GAL, 8 (29-10-1908). 20.  Het betreft de verzoeken van de Doornse arts W.A.C, van Laer (GAL, 20, 9-12-1909), debevelhebber van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (idem, 12-5-1910), de Doornse autoverhuurderN. van Os (idem, 4-5-1911), de veearts J.H. Picatd uit Zeist (idem, 17-7-1913), de Langbroekse artsJ. Burck (idem, 29-10-1914), rentmeester E.M. Kronenburg uit Langbroek (idem, 2-6-1921), deDriebergse wethouder A. Hendriks (idem, 2-6-1921), land- en tuinbouwadviseur G. van Burgeier(idem, 6-3-1922), de Leersumse arts J.W. Goudriaan Kuypers, de Houtense arts H.J. van der Wijsten H.J. Groot, arts te Driebergen (GAL, 21, 27-4-1923) en tenslotte de Culemborgse veekastreer-der W.A. Poppe

(idem, 26-7-1923). 21.  GAL, 21 (27-4-1923). 22.  Idem, 14-1-1924. Het autoverbod geldt nog wel voor een deel van de Gooijerdijk en van deLandscheidingsweg. De Gooijerdijk wordt al op 18-8-1925 vrijgegeven (idem, 27-8-1925). 23.  Idem, 30-S-1928. 22



Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 Cother weg Neerlangbrocl' De Cotherweg kort voor de verbreding en verlegging van de Cothergrift in 1939(Prentbriefkaart uit Particuliere Collectie C. van Leeuwen) van de burgemeester om tekst en uitleg te geven. Het kwaad was echter geschied,het herenakkoord was geschonden. Pas drie jaar later durft baron Van Pallandthet kennelijk aan om zich met een officieel verzoek om ontheffing van hetautoverbod tot Gedeputeerde Staten te wenden'^ Alvorens te beslissen vragendeze, zoals steeds, advies aan het gemeentebestuur, dat met de hand over het hartstrijkt omdat 'het algemeen wenschelijk wordt geacht dat het huis Lunenburgbewoond blijve en adressant gedurende meer dan een jaar als enig vervoermiddeleen automobiel bezit'. Van Pallandt mocht overigens niet harder rijden dan deeerder door zijn huisknecht zo brutaal overschreden zes kilometer per

uur,stapvoets dus. 17. GAL, 19 (21-4-1904). 21



Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 maanden na het autoverbod, in april 1899, moet de gemeente op advies vanGedeputeerde Staten van Utrecht de Cother- en Doornseweg vrijgeven voor 'nietdoor organische kracht voortbewogen voertuigen', omdat anders de geheleverordening dreigde te worden vernietigd'\ Baron van Pallandt Opnieuw zijn het de heren van de kastelen die de moderne tijd de gemeentebinnenvoeren. In mei 1901 blijkt dat J.A. Baron van Pallandt sinds enkele dagenmet een auto ook op de verboden Langbroekerdijk tussen de Statenbrug enLunenbut^ rijdt. Het gemeentebestuur is bereid een oogje toe te knijpen omdatde baron tegenover burgemeester Van Beeck Calkoen verklaart zijn auto alleen tezullen gebruiken voor de paar honderd meter vanaf het kruispunt tot aan zijnhuis Lunenburg&quot;. Op 13 januari 1902 doet zich echter een incident voor dat dit'gentlemans agreement' op losse

schroeven zet. Wanneer Van Beeck Calkoenzich even na vier uur in de gemeentesecretarie aan de Langbroekerdijk bevindt,hoort hij een auto aankomen, waarvan - blijkens het door hem opgemaakteprocesverbaal - 'de snelheid zoo groot was dat ik het voertuig niet zag, dadelijkopstaande en ongedekt de secretarie buitendeur uitgaande, zag ik een automobielop den Langbroekerdijk rijden in de richting van de trambaan'&quot;. Van school-jongens die op de Brink aan 't spelen waren, hoorde hij dat het de auto van VanPallandt was en omdat de burgemeester vermoedde dat het gevaarte spoedig terugzou keren van een boodschap aan het tramstation of op Sandenbui^, stelde hijzich voor de secretarie op de openbare weg op. En inderdaad, om kwart overvier passeerde daar opnieuw de auto van de baron met daarin diens huisknechtHendrik van Schalm. De auto reed echter veel sneller dan de toegestane zes

(!)kilometer in het uur en hoewel Van Beeck Calkoen hard 'Ho' riep, slaagde hij erniet in om de aandacht van de bestuurder te trekken en deze aan te houden. Hijkon slechts constateren dat Van Schalm ook nog eens met veel te hoge snelheidde kruising met de weg van Cothen naar Doorn passeerde zonder een hoornsig-naal te geven en met grote vaart over de Langbroekerdijk naar Lunenbur^voortsnelde. Nadat de gemeenteveldwachter de nietsvermoedende huisknecht devolgende dag aanzegging deed van maar liefst drie bekeuringen, vervoegde dezezich - wellicht op aansporing van zijn werkgever - onmiddellijk ten woonhuize 14.  idem, 13-4-1899 en 20-4-1899. Eind 1899 kwam er een provinciaal reglement op het rijden metmotorvoertuigen {Provinciaal Blad 1899, no. 161). 15.  idem, 23-5-1901. 16.  Met dank aan mw J.M. Versteeg-de Groot in Utrecht die de aandacht vestigde op dit waarschijn-lijk rond

1980 in het Korpsblad Rijkspolitie letterlijk weergegeven procesverbaal. 20





Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 De Brink in Nederlangbroek met een fietser (Prentbnefkaart ca 1900, ParticuliereCollectie C. van Leeuwen) de daders op te sporen'. Er werd daardoor driftig op de verboden wegen gefietst.Besloten werd om nieuwe bordjes te plaatsen*. Onstuitbare opmars van de fiets De opmars van de fiets bleek echter al niet meer te stuiten. Najaar 1893 werd hetfietsverbod op de, voor de regionale verbinding belangrijke, Cother- en Doornse-weg daarom opgeheven. Het verbod op de Langbroekerdijk bleef vooralsnoggehandhaafd. Tegelijkertijd werd wel het verbod om met bespannen hondekarrenop de Langbroekerdijk en de Landscheidingsweg te rijden ingetrokken'.Na enkele jaren van stilte, brengt Van Dam in de zomer van 1897 het nog altijdbestaande fietsverbod opnieuw in de raad. Hij heeft de laatste tijd bijna dagelijkszien fietsen op de dijk en acht het zeer onbillijk dat vreemdelingen,

die preten- GAL, 18 (24-8-1893). GAL, 6 (26-10-1893 en 3-11-1893). 18



Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 De nog onverharde en smalle Doornseweg gezien vanaf het kruispunt met deLangbroekerdijk (Prentbriefkaart uit 1918, Particuliere Collectie C. van Leeuwen) gefietst, werd het request van Van der Poorten aangehouden'.Eerst in het voorjaar van 1893 kwam de fiets weer ter sprake in het bestuur. Hetnieuw gekozen raadslid A. van Dam, eigenaar van een stoomhoutzagerij en ken-nelijk een exponent van de nieuwe tijd, bracht naar voren dat in strijd met depolitieverordening werd gefietst op de Langbroekerdijk, Cother- en Doornse weg.Hij pleitte voor opheffing van het fietsverbod, omdat wielrijders uit vrees teworden bekeurd daar veel sneller reden dan op andere wegen. In plaats vanveiliger was de situatie er dus juist gevaarlijker op geworden. In afwachting vaneen provinciale en landelijke regeling (die overigens pas in successievelijk 1899 en1906 tot stand zouden komen)

besloot de Langbroekse raad een beslissing uit testellen^ In augustus van hetzelfde jaar 1893 deelde burgemeester W.A. van BeeckCalkoen de beide wethouders mee, dat de laatste tijd enkele waarschuwingsbord-jes langs de weg waren verdwenen 'zonder dat het den politie is mogen gelukken 6.    GAL, 6, (20-10-1890). 7.    idem, 5-4-1893 en 28-4-1893. 17



Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 het Langbroekse, was het ook ten aanzien van de fiets de maatschappelijkebovenlaag die de gemeente en haar bestuur met de moderne tijd confronteerde.In oktober 1890 richtte mr J.M.W. van der Poorten Schwartz, bewoner vankasteel Lunenburg en vooral bekend geworden als de schrijver Maarten Maartens,zich tot de gemeenteraad met een request om de Cother- en Doornseweg voorrijwielen open te stellen. De raadsleden wilden graag een uitzondering makenvoor de kasteelheer, maar waren niet genegen om het fietsverbod op te heffen. A.van Donselaar, al vijfentwintig jaar in de raad, merkte daarbij op dat tegelijk methet verbod om te fietsen, dan toch ook het verbod om met hondekarren op deLangbroekerdijk te rijden, zou moeten worden ingetrokken, aangezien 'hetrijwiel alhier slechts voor vermaak wordt gebezigd, terwijl met een hondewagenmenig behoeftige in zijn

onderhoud en dat van zijn gezin moet voorzien'. Vandat moment af aan werden de gevaren van het luxe rijwiel en die van de, voorhet bestaan zo bitter noodzakelijke, hondewagen in de regel gecombineerd in deraad besproken. Omdat er 's winters toch nauwelijks op de grintwegen werd dl 1(3111't I I l4im,'l>i-iri)k('r wi-tiTiiiu- De Langbroekerdijk met een hondekar ter hoogte van Groenestein (Prentbriefkaartuit ca 1900, Particuliere Collectie C. van Leeuwen) 16


