


Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 De komst van de fiets en auto in Langbroek,1881-1923' Ria van der Eerden-Vonk' Aan het eind van de negentiende eeuw werd met de komst van de fiets demodernisering van de mobiliteit ingeluid. De fiets was het eerste persoonlijkevervoermiddel waarmee de mens zich kon verplaatsen zonder de hulp vandierlijke trekkracht of van stoomt De verplaatsingsmogelijkheden werden eraanzienlijk door uitgebreid, wat grote veranderingen met zich meebracht.Aanvankelijk werd de fiets vooral gebruikt door de gegoede burgerij voorsportieve en toeristische doeleinden, maar al snel werd het een praktisch trans-portmiddel voor alle lagen van de bevolking. Met de toename van het aantalfietsers, voelde de plaatselijke overheid zich genoodzaakt maatregelen te nemenom de verkeersveiligheid te waarboi^en. Ook de gemeente Langbroek liet zich indit opzicht bepaald niet onbetuigd,

zoals hierna zal blijken. Stopgebod voor fietsers In 1881 duikt de fiets voor het eerst op in de Langbroekse archivalia. Wanneerde gemeenteraad in de zomer van dat jaar een verordening op het gebruik van dewegen vaststelt, wordt daarin als eerste een bepaling opgenomen over 'de rijdersop zoogenaamde velocipeden of door zamengeperste lucht bewogen voertuigen'.Hun wordt geboden af te stappen en aan de kant van de weg stil te staan, zodraeen rij- of voertuig zich op minder dan 40 meter afstand bevond'. Vijf jaar laterinsisteerde de raad van Langbroek dat aan dit gebod zeer streng de hand diendete worden gehouden: langs bijna alle wegen liep immers water en de paardenschrokken veelvuldig van hun nieuwe 'stalen concurrenten'. Toen zich inoktober 1886 een ongeluk voordeed waarbij iemand met paard en rijtuig te water Drs M.A. van der Eerden-Vonk is gemeentearchivaris van Langbroek, Wijk bij

Duurstede,Cothen en Houten en redacteur van dit tijdschrift. 1.    Dit stukje is een uitgebreide bewerking van een praatje dat op 9 februari 1993 werd gehouden bijde presentatie van de inventaris van het Langbroekse archief over de periode 1811-1949 in hetgemeentehuis in Langbroek. 2.    Zie over de geschiedenis van de fiets: J.M. Fuchs en W.J. Simons, De fiets van toen en nu.Alkmaar, 1983. 3.    Gemeentearchief Langbroek 1811-1949 (GAL), 121. 14





Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 Q:t:~jf (^jP' ''-^IJ^. nsJC^ ^&. ?y w. r i Eerste bladzijde van de trekkingslijst met de namen van de winnaars van de Wijkseloterij uit 1649 (GAW, Stadsarchief 1300-1810, 166) 12











Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 Kasteel Duurstede op een kopergravure van ca 1650 door J. Schijnvoet (AtlasGemeentearchief Wijk bij Duurstede) verboden was voor personen die geen lid waren van het gilde^°. Ook werdbepaald, dat niemand schilderijen en andere voorwerpen, gemaakt buiten de stadUtrecht, mocht verkopen of ze te koop aanbieden^'. De vrije jaarmarktenvormden hierop een uitzondering. Op die markten mocht iedereen schilderijenen andere waar vrij verkopen. Op 15 juli 1639 verbood de vroedschap van destad Utrecht 20.  Idem, 27, 65. 21.  Idem, 66.




