Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 De brieven vanPieter van der Meulen ouders, of aan beide. Zo is hun vader 86geworden en hun moeder 76. In de 18e eeuw was het gewoonte omiedereen met een gepaste titulatuur tevermelden. Ook in Pieter's brieven is dit hetgeval. Het was ongepast om aan iemand tereferen met 'hij' of 'zij' en zelfs bij hetbeschrijven van een niet geliefd persoon bleefmen nog vaak beleefd.HE

mogende (voor een raadslid van de Domeinraad)ZH

zijne hoogheid (Voor Willem V) zijn hoog edel gestrengeZHEG

(algemeen voor een persoon) zijn wel edele (algemeen voorZWE

een persoon) zij n wel edel gestrengeZWEG

hun edele (algemene benaming voor meerdere personen)HEG

hoogst edel gestrenge (voor De Beaufort)HEM

hun/haar edel mogenden (voor een College)HWE

hun wel edele (algemeen voor meerdere personen)HHM

hun/haar hoog mogenden (voor een Statencollege)UHEG

Uwe hoogst edel gestrenge (voor De Beaufort)UWEGDW Uwe wel edel gestrenge dienstwilligeWEG

wel edel gestrenge (algemeen voor een persoon)ZDH

zij ne doorluchtige hoogheid (voor Willem V)ZE

zij n edele (algemeen voor een persoon)ZEM

zij n edel

(algemeen voor een persoon) zijn wel eerwaarde (algemeenZWEW voor een predikant) In de navolgende vijf brieven uit de j aren1771-'72 laat Van der Meulen de diverseaspecten van zij n functies als schout en vice-drost van IJsselstein de revue passeren. Zokomen aan de orde zaken als misdaad,j achtproblemen, het tot stand komen van debekende kaart van Hattinga, het onderhoudaan wegen, de schouw, de benoeming van desecretaris van Benschop, enz. Al deze feiten enproblemen werden getrouw aan drost DeBeaufort opgestuurd, die op zijn beurt Van derMeulen zijn opmerkingen in vele brieven moethebben te kennen gegeven. Helaas is een grootdeel van Pieter's brieven niet meer aanwezig,evenals alle brieven van de drost. Wijvermoeden dat De Beaufort slechts die brievenbewaard heeft die voor

hem speciale betekenishadden. Zo zijn de brieven van 1795 vrijwelcompleet bewaard gebleven, het j aar waarin erbelangrijke veranderingen in IJsselsteinplaatsvonden. Van der Meulen laat weinig los over zijnpersoonlijk leven. Wij vernemen uit nr. 6dathij en zijn vrouw enige tijd ziek zijn geweest,maar de aard van hun ziekte vermeldt hij niet.Uit latere brieven is gebleken dat hij zijn levenlang pij n heeft gehad in zij n been en knie alsgevolg van een slecht geheelde beenbreuk in1763. Het is mogelij kdathijvanafdatjaarkreupel is geweest. In 1771 had het echtpaarVan der Meulen drie kinderen, waarvan delaatste, MargaretaSara, op 16 juni 1771 wasgeboren. Over zij n kinderen vernemen we inde brieven niets. In tegenstelHng met demeeste echtparen uit die tijd heeft het paarVan der Meulen het geluk gehad geenkindersterfte mee te maken. Hun zes kinderenhebben alle de moeilijke jeugdjaren overleefd,wat te danken kan zijn aan een kundige(huis)arts of aan de sterke conditie van hun 166

Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Nummer drie HEG Heer! Het is UHEG bekent, dat ik eenigen tijdgeleeden met UHEG goedvinden aan den heerprocureur generael van Utrecht' Blondeel hebovergegeven de ingeslotene verklaeringe teneinde het feit daerin vermeld, door het Hof vanUtrecht^ zoude kunnen werden gestraft en menhier van die last zoude bevrijdt zijn, vermits dandelinquant' zig derwaerts had geretireert envolgens mijne informatien aldaeralshoereknegt dienstbaar was. Laestleedenewoensdag heeft gemelde heer mij dieverklaeringe gerestitueert en gezegt, dat het Hofhet daerin vervatte delict niet swaer genoeg vondZWEG te authoriseeren om tegens die persoonte ageeren; dog ingevalle ik apprehensiecorporeet* tegens denselven obstineerde^ en aenwelgemelde Hove versogt dat hij mogtovergelevert worden, hetselve Hof, zondereenige kosten te declareren, daertoe bereit was.Deeze zaak in zodanige omstandigheid zijndeneem ik de vrijheid Uw edele in bedenkinge tegeeven of

men dezerzijds die wel zonder vervolgzal kunnen laten, en of het niet best was, dat menbij edicte^ tegens hem procedeerde, ik zalUHEG goedvinden hierop bij geleegenheidverwagten. Gemelde heer communiceerde mijinsgelijks dat twee der tuindieven die hier enelders de tuinen hadden bestolen, en van welkcomplot te Schoonhoven een vrouwspersoon inhegtenis zit, namelijk de vader met eene zoon teAmsterdam waerengeapprehendeerten voor 25jaeren in het rasphuis aldaer^geconfineert. De heer Hattinga^ heeft mij laestleedenedinsdag vereert met eene visite en gelievencommunicatie te geeven van de vorderinge, dieZWEG maakte in hetformeeren der bewustekaarte. ZWEG liet mij tegelijk zien de kaartvoor zoverre die reets gemaekt was, bestaandein degeheele Lopickerwaert uitgenomen eenklein hoekje bij Oudewater, hebbende reets ookeen gedeelte van de Crimpenerwaert daaropaf geschetst. ZWEG dagt deeze week nog nodigte hebben om datgeene dat aan deLopickerwaert ontbrak, gelijk ook dat gedeeltevan de Crimpenerwaert

dat aan deeze zijde derVlist legt, af te maken en dat dan nog 14 dagenmet het overige gedeelte der Crimpenernwaertzoude vereischt worden. Hij beklaegde zig zeer over de defecten van de hem ter handen gesteldekaerten, vond alleen de kaart van de baronnievoor zoveel de baronnie aanging accuraet, ^ dogbuiten dat eeven als de andere. Ik twijfele niet ofdit werk, dat zeer net is, zal de goedkeuring vaneen ieder weg dragen. De heer advocaet Van Nes heeft mijgepasseerde woensdag gezegt over 10 a 12dagen van UHEG vriendelijke offerte wel eenste willen gebruik komen maken om alhier metUHEG jaeger eene dag te gaen jagen, mijbeweert zijnde dat UHEG zulks dien heergeaccordeert had; voor een enkele reis'^ heb ikgedeclareert'^ ditplaisier ZWE uit UHEGnaam wel te willen vergunnen, met versoek egterdat zulks voor andere geliefde te seersteeren, ^dewijle UHEG anders door andere insgelijkedeswegens lastig zoude gevallen worden. Eergisteren hebben wij met de heerengecommitteerdens van de edel mogende heerenStaten van

Utrecht tot de visitatie van de heul, deschouw van dezelve heil verrigt, door deslegtheid der weegen verkoren haar edelmogenden met hetjagt te komen totArie S tree ff,werwaerts de heeren Van Fick'^ en secretaris'zijn gereeden met mij, terwijle de heerrentmeester '^ op desselve comptoirmijnschoonvader'^ tot ons retour in de stad en 'thuisbleeven. Van het huis vanArie Streefftot de heulhadden wij eene zeer vuile weg en verrigte deschouw onder eene goede regenbuij. Aldaergeretourneert versogten HEM ons met hetjagtmeede te vaeren, alwaar het HEM behaegde onste communiceren dat de verbeteringe van de wegtussche het Geijn en den Deurslag wasgearresteert''' en dat daaraan niet meerdeficieerde'^ dan het maken van het bestek en deaanbesteedinge. Welgemelde heereninformeerde zig ook zeer nauwkeurig na devorderinge deezerzijds tot het approprieeren'^der bekende wegen van Polsbroekerdam tot inde Vlist tot een Sandweg. Ik heb aan HEMverhaelt, dat zig alles ten opzigte van de Vlist tengenoegen scheen te zullen schikken,

dog dat deheer drossaerd van Zuid Polsbroek ons in onzegoede pogingen allezints tegenging en voorzoverre de passagier over die heerlijkheid^^gaan moest zodanige conditien voorschreeffdievoor ons niet aannemelijk waeren; dat men 167

Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 daerom ook al eens gedagt had, of het niet beeterzoude zijn den dijk in Noord Polsbroek tesanden en dan deeze weg regt door te laten gaantot aan de Slangeweg^' dan dat zulks ook nietkonde werkstellig gemaekt worden zonder indezelve handen te vallen doordien die weg danzoude moeten gelegt worden overeen stuk landden heer van Zuid Polsbroek behoorende. Uitde discourssen^^ die over dit stuk gevoerdwierden ontdekte ik dat gemelde heer drossaerdVermeij an de heeren Gedeputeerde Staeten vanUtrechtseeker verzoek gedaen had, het kwammij voor dat hij daarover stond onderhouden teworden en dat HEM voorneemens waerenalsdan teffens met hem te confereeren ^^ over depropositien^'^ van onze zijde gedaan tot hetmaken van de Sandweg in Polsbroek en te zienof dien heer tot betere gedagten kondenbrengen. Welgemelde HEM spraken met onsook in het breede over ons project om deLekkendijk de Nieuwendam bij hoog water tedoen bewaeren door^^ de

ingeseetenen tusschen de beide Usseldijken, zo in de provincie Utrechtals deeze baronnie wonende en vier morgenland gebruikende, en waerover wij voor eenigetijd volgens ordre van mijn heeren van de Raadaan de Gedeputeerde Staten van Utrecht hebbengeschreeven. Het kwam mij voor, dat onzegedagten aan welgemelde heeren voldeeden,bijzonder toen gezegt wierd dat deezemanschap ^'^ in de eersteplaetse wel behoordegeaffecteert^^te worden tot bewaringe van denNieuwendam, dog wanneer de nood derselveradsistentie, zo naer boven als beneedenvorderde, dat zij dan zoude verplicht zijn opordre van diegeene onder wiens directiestonden, zigook derwaerts tebegeeven. Demanschap welke uit het Stigt aldaar zalcompareeren,^^ zoude egter niet gesteld wordenonder de gecommitteerde van deeze stad die zigop dieplaets van het Geijn, uit wiens kwartiervijfs man ten dijk zoude komen, en onder wiendan ook zoude gesubordineerd^ worden de driea vier mannen die uit Stigts Agthoven en 168

Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 POLDERKAARTKRIMPENERWAARD ..-.. Lek- en Usseldijken --- Polderkaders Plaatsen Haaatrecnt Polderkaart van de Krimpenerwaard naar de situatie van 1800. complimenten aan UHEG en zeergerespecteerde familie, hebbende ik de eer zijzeer eerbiedig te noemen HEG heer! UHEG meer gehoorsame en onderdanigedienaar P. vanderMeulen. IJsselstein 18. october 1771. Noten 1.

waterschappenLekdijk boven- en benedendams. 8.

Vermelding. 9.

Ophelderende toelichting. 10.

Verzoekschrift. 11,

Als bij lage toegevoegd. 171

Wellicht Hans Willem de Beaufort, die nog in1771 zou overlijden. 2.

Familielid van Jan Blanken Jzn. (1755-1838),inspecteur van 's lands rivieren onderinspecteur-generaal Christiaan Brunings (deze laatste in functie 1769-1788). 3.

Ingeval. 4.

Ontlasten, uitwateren. 5.

Voor de topografie zie de kaart vasn deKrimpenerwaard. Deze waterstaatkundigewerken zijn verricht na de geslaagdeinternationale conventie te Den Haag over definanciering van de rivierverbeteringen in1771. 6.

Onderhoud. 7.

De Middeleeuwse dam in de IJssel bij hetKlaphek, scheiding van de

