


Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 De schuilkerk aan de Havenstraat gezien vanaf de Walkade.Na 1888 is dit gebouw ingericht als gereformeerde kerk. treffen we ook de preekstoel met decommuniebank uit de oude kerk en ons'Meereorgel'. Het verplaatsen geschiedtdoor de firma Gabry uit Gouda welkeenkele reparaties uitvoert en twee nieuweblaasbalgen plaatst voor een totaalbedragvan/700,00. Begin deze eeuw wordt het de hulp vanenkele vooraanstaande en goedgesitueerde parochianen de kerk verderverfraait. Zo worden de kerk glas-inloodramen, de kruiswegstaatsie en hetdoopvont geschonken. Kerkmeester Arievan Kippersluis doet de grootste schenkingvooreen nieuw orgel. In 1907 krijgtwederom een Utrechtse orgelbouweropdracht een orgel te plaatsen. Het is defirma Maarschalkerwaard. Met deverkoop, aan orgelhandelaar MartVermeulen uit Woerden, sluiten we deIJsselsteinse periode afvan ons'Meereorgel'. Het orgel te Urk Twee inwoners van Urk, Klaas de Boeren Tjalling Ruiten, hebben

onderzoekverricht naar de herkomst van het orgel van de Urkse Bethelkerk. In deel II van'Urkeruitgaven' uit 1982, welke geheelgewijd is aan de Bethelkerk, doen zijverslag van hun bevindingen. Dit verslagtreft u, zij het iets aangepast, onderstaandaan. Het Bethelkerkorgel In de vorige eeuw werd degemeentezang in de gereformeerde kerkvan Urk nog niet begeleid doororgelmuziek. De koster, die een machtigstemgeluid had, was voorzanger in hetgebouw met twaalfhonderd zitplaatsen.Dreigde er iets mis te gaan, danversterkten zangers van 'Oud Hallelujah'met hun krachtige stemmen zijnbegeleiding. Maar in 1898 wordt in dekerkgemeente een handtekeningenaktiegevoerd om te komen tot de aanschaffingvan een kerkorgel. De kerkeraad gaat erdan niet op in en in datzelfde jaar wordtook het aanbod van een gratis orgel van dehand gewezen. Als in 1905 de hervormde gemeente opUrk als eerste kerk een orgel krijgt heeft 150



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 De Bethelkerk te Urk, gezien vanaf de haven. dat kennelij k invloed, want in oktober1909 overweegt de kerkeraad van degereformeerde gemeente of het toch nietwenselijk is ook zo'n instrument aan teschaffen .Een paar maanden later besluitmen de gemeente te laten beslissen, en datgebeurt op 28 maart 1910 ten gunste vaneen orgel. Een benoemde kommissie gaataan de slag en komt in kontakt met eenleverancier van gebruikte pijporgels. Defirma Mart Vermeulen te Woerden hadwel wat voor Urk en er wordt snel beslist want op de Veluwe zat ook eenkandidaatklant. Het plaatsen zou geeneenvoudige zaak worden. De zg.'bewaarschool' (kleuterschool envergaderruimte - red.) moest verhoogd enverbouwd worden en voorzien van eenorgelgalerij. De meesterknechts vanVermeulen: Wisse, Apeldoorn enBonman plaatsen het orgel en in 1911,75j aar na de afscheiding van de hervormdekerk, vindt de ingebruikname plaats.Er zijn dan twee organisten benoemd

en 151







Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Vooraanzicht van het orgel, 1982. 154



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 aan een orgelhandelaar. En dat is dan(ongetwijfeld) de op 12 km van IJsselsteingevestigde firma Mart Vermeulen. Die hadenige faam en vakkundig personeel. Hijplaatste o. m. in Scherpenisse eentweedehands orgel en breidde dat uit in1907. In Woerden breidde hij het orgel vande hervormde kerk uit met een derde klaviervan acht stemmen, en het is nu vrijwel zekerdat hij voor Urk het oude Meere-orgel vanIJsselstein uitbreidde met materiaal vanLaukuff (Duitsland) tot de dispositie die hetorgel bij plaatsing in de Bethelkerk in 1910had. Bij vergelijking van de oude Meere-dispositie en die van 1910 kunt u zien welkeregisters het betrof. *) *) zie pag. 24 en 25 van Urker Uitgaven deel 2,1982 De dispositie van het orgel nauitbreiding in 1982 Interieur van de Bethelkerk, 1982. 4.    uitbreidingen in 1982 5.    oorspronkelij k Cornet 4 st.; Cornet 5 st isvan 1911 De registers van Meere van 1792 zijn door eensterretje aangegeven. Nawoord Een stukje IJsselsteins erfgoed is in

hetland teruggevonden. Een instrument wateens gewogen en te licht werd bevondenluistert nu de eredienst op in eenkerkgebouw met maar liefst 1200zitplaatsen. Zoals de geschiedenis hierverhaalt heeft het Meereorgel eenbewogen leven achter de rug waaraan doorde goede zorgen van de gereformeerdekerkgemeente te Urk voorlopig geeneinde lijkt te zijn gekomen. Dankzij hetspeurwerk van onze Urkse onderzoekers isde herkomst van het orgel achterhaald.Een herkomst die ligt te IJsselstein alwaarhet orgel in vroeger tijd een bijdrage heeftgeleverd aan de uiterlijke vorm van dehoogmis. Dat het orgel nu de eredienst vande gereformeerde kerk te Urk begeleidbewijst eens te meer dat overeenkomstenin geloofsbelevenis niet in de laatste plaatsdoor de muziek tot stand komen. Hoofdwerk: Bovenwerk: Pedaal: *Bourdon 16' *Prestant8' Subbas 16' *Prestant8' Holpijp8' Open bas 8' *Holpijp8' Viola 8' Roerquint6 *Quintadeen8' Geleste 8' Octaaf4' Fl. Harmon. *Gemshoorn4' Bazuin 16'* 8' Fluit 4' *Octaaf4' Nasard4'^ * Roerfluit 4'' *Woudfluit2'

*Quintfluit3'2 Sesquialter3 *Octaaf2' st/ *Mixtuur3-6st. Vox Humana 8 Cornet 5 st. Tremulant (din)5 *FlageoIetr Trompet 8' Fagot 16&quot;* 1.    in vorige disposities werd ten onrechte Fluit4' vermeld 2.    in vorige disposities werd ten onrechteQuint 3'vermeld 3.    in 1951 kwam Nasard 3' in de plaats vanAeoline 8' 155











Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Provinciale Staten verslag gedaan van de gezondheidssituatie in de provincie waaronder IJsselstein. De epidemische ziekten met hun oorzaken duiken dan regelmatig op. Deze verslagen geven een goede indruk van de sanitaire gewoonten te IJsselstein in de vorige eeuw. De gedeelten welke voor ons van belang zijn vindt u hier afgedrukt. Het algemeen verslag van 1866 is opgemaakt door dokter G. Hogendoornvan IJsselstein en L.H. Bruning uitIJsselstein leverde het verslag over decholeraepidemie in dat jaar. Cholera epidemie 1849 Dag van het ontstaan der cholera: 1 julij 1849Aangetasten sedert het ontstaan der ziekte: 72Herstelden:                                             18 Overleden:                                             54 Cholera epidemie 1854 aanleidingen tot die ontwikkeling bijeen:onzindelijkheid, armoede, velegemoedeaandoeningen, het slapen van zes personen opeikanderen dergelijke meer. De beide kinderenzijn bezweken; de ouders zijn gered. Bij dezevier zijn nog

door den arts, die de meeste armenin IJsselstein verzorgt, in de tweede helft vanNovember zeven menschen aan de cholerabehandeld; tezamen in de gemeente 15,waarvan er 9 zijn overleden. De maatregelen,elders met zoo gelukkige uitkomst in het werkgesteld, zijn ook metgroote zorgvuldigheid teIJsselstein aangewend. Het liet zich aanzien alsof de cholera in dezeprovincie in 1854 op de vermelde wijze en welhoogst gunstig zoude afloopen. In het begin vanNovember evenwel heeft zij nog in eenegemeente eenigzins dreigend zich geopenbaard. Het was te IJsselstein. In deze stad begon deziekte bij een arm kind, in eene zeeronzindelijke woning. Onmiddellijk eropovervielzij, onder hetzelfde dak, eene jeugdigevrouw. Beiden bezweken. Nabij dit huisontwikkelde zich de ziekte in een huisgezin bijvier personen: de vader, demoeder, een kindvan 6 en een van 2 jaren. Hier waren vele Typhus epidemie 1855 IJsselstein is dooreene typhus-epidemiebedreigd, doch door doeltreffende maatregelenspoedig daarvan bevrijd geworden. Op hetinstituut

namelijk zijn negen meisjestegelijkertijd daardoor aangetast geworden.Vijfderzelve hebben in groot gevaar verkeerd,doch allen zijn gered. Het naar huis zenden der overige pensionnaires, de sluiting der schoolvoor de zoogenaamde externes, op gezag derregering geschied, en het vermijden, zooveelmogelijk, van aanraking met andere inwonersder stad, hebben den voortgang der epidemie,waarvoor geen algemeene aanleiding scheen tebestaan, gelukkig belet. Cholera epidemie 1859 gezorgd voor warm voedsel ten dienste derbehoeftigen. Aan een en ander mag men hettoeschrijven, dat in den regel maar een persoonin dezelfde woning is aangetast. Slechts in zeerweinigen huizen is een eerste cholera-geval dooreen tweede gevolgd. Naarde verkregen opgavenhebben in het geheel 29 menschen aan de ziektegeleden, waarvaner 15 zijn bezweken. Hetlaatste geval vertoonde zich den 9 November. Den 5 oktober is zij te IJsselstein uitgebroken.Ook hier waren vele aanleidingen, die deontwikkeling der cholera begunstigden, inzonderhandschadelijke

uitwasemingen. Zezijn door den ijver van het bestuur zoo spoedigmogelijk tegengegaan. Men heeft terstond metruimte de middelen verschaft, welke totreiniging der woningen en van hare omgevingkonden strekken. Ook is er door dearmbesturen en door bijzondere personen 160





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 De haven met de IJsselpoort, gezien vanaf de Havenstraatter hoogte van de no.6 en 7. Cholera 1867 Te IJsselstein vertoonde zich den 16September een cholera-geval, aan denPoortdijk, even buiten de kom der gemeente.Op den 19 September deed zich te IJsselstein eentweede cholera-geval voor, mede buiten de komder gemeente. Het betrof eene 42 jarige vrouw, aan cholera geleden hadden (een overleden); zijwoonde in een zindelijk huisje aan den IJssel, enwas een 5 tal uren te voren teruggekeerd uitUtrecht, alwaar zij een paar dagen in deWalsteeg had gelogeerd. De aan val werd zeerspoedig door den dood der zieke gevolgd. moeder van 4 kinderen, waarvan in 1866 twee Sanitaire toestand in 1867 ergerlijken overvloed aan. Het groote riool, datden inhoud der goten uit de Benschopperstraatonder het Wed door naar de haven voort en in1866 opengebroken werd, was nog niet herstelden verspreidde een afschuwelijken stank. Velesteegjes waren in hooge mate onzindelijk. De

haven zelve eindelijk was nog altijd enafzigtelijkopen riool, volmenschelijkeexcrementen. Denll Augustus 1867 vond ik ditalles nog onveranderd. IJsselstein: Op den 1 Maart 1867heb ik eenonderzoek ingesteld naar de sanitaireverhoudingen te IJsselstein. De openbarereinheid liet er nog even veel te wenschen overals vroeger. De goten langs de huizen warenbijna overal gevuld met stinkend modderachtigvocht, en de zoogenaamde snijdingen ofkattengaten tusschen de huizen waren even vuil. Achter zeer vele woningen trof ikmesthoopen, onreine varkenshokken, opensecreetputten, varkensdrek en ander vuil in 162





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 3. een paar publieke pompen plaatst op diepunten, waar nu behoefte aan goeddrinkwater bestaat. Op den inhoud van deze mijne missive isdoor den Heer Commissaris des Konings deaandacht gevestigd van het Gemeentebestuurvan IJsselstein, terwijl ook door GedeputeerdeStaten op medewerking is aangedrongen totuitvoering der door mij voorgesteldemaatregelen. Den 1 September 1867ontving ik daarop vanBurgemeesteren Wethouders van IJsselstein hetberigt, dat mijne voorstellen den Gemeenteraadgeleid hadden tot de herziening en aanvullingder plaatselijke politie-verordening en werd mijeen afschrift dezer nieuwe verordeningtoegezonden. Daaruit bleek, dat als nuhoofdzakelijk de volgende wijzigingen derverordening vastgesteld en reeds afgekondigdwaren: I. Het bewonen van huizen, die als schadelijkvoor de openbare gezondheid aangemerktworden, kan worden verboden; zullen de onkosten van het ophalen daardoorzoo al niet met winst terug bekomen,

dan tochzeker voor een groot deel vergoed worden. Demaatregel vereischt derhalve slechts eenernstigen wil en eene krachtige uitvoering, enwanneer daarbij voor periodieke reiniging enuitbaggering en voor gestadigen toevoer vanversch water aan de haven gezorgd wordt, zaleene zeer groote sanitaire verbetering teIJsselstein zonder noemens waardige kostenverkregen zijn. Wat voorts de opruiming, of veranderingbetreft van de ontelbare mestvaalten envarkenshokken achter en tusschen de huizen teIJsselstein, drukte ik mijne overtuiging uit, datde maatregelen niet aan het doel beantwoordenkunnen, als zij geschieden, blijkens de missivevan het Gemeentebestuur, 'in gevolge devoorschriften, vervat in de Algemeenepolitie-verordening der gemeente'. De art. 30 en 31 dier verordening zijn in lijnregten strijd met het algemeen sanitair belang;Zij veroorloven nu aan iedereen, om op eenafstand van Vi ned. el voor het venster van eenbuurman de meest kolossale mesthoop of hetgrootst denkbare varkenshok te plaatsen! Het ismeer dan tijd, dat die

toestand eindige.IJsselstein, aldus besloot ik mijn missive aanden Heer Commissaris des Konings,-IJsselstein, nu een broeinest voor allerleibesmettelijke ziekten, kan binnen 14 dagen eeneaf doende sanitaire verbetering ondergaan,wanneer men aldaar: 1.   den door mij voorgestelden maatregeleneemt ter reiniging aan de haven. 2.   onvoorwaardelijk alle mesthoopen envarkenshokken opruimt, die niet minstens20 ned. ellen verwijderd zijn van elkbewoond huis in de nabijheid. 2. Gier en Mesthoopen, enz., zal niet in de grachten of publieke wateren mogenafvloeijen; 3. Alle secreten moeten in elk geval met behoorlijk gesloten putten in verband staan;die secreten, welke thans nog direct ofindirect op de openbare goten of riolen, of inde grachten of openbare wateren uitlazen,moeten voor 1 April 1868 opgeruimd zijn; 4. Ten allen tijde zullen Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid hebben, dereiniging der woningen tegelasten.Eene niet groote schrede verder kan hetGemeentebestuur thans brengen tot het doel,waarnaar deze wijziging der

Algemeene politie-verordening reeds nu zoo ernstig streeft. Sanitaire toestand in 1868 van gemeentewege, in eene schuit, welke langsde achterzijden der huizen door de haven vaarten den inhoud der privaat-emmers naar dealgemeene mestvaalt buiten de kom dergemeente brengt. De gemeente verkoopt nu en dan het aldusverkregene mengsel van meststoffen en maaktdaarbij goede rekening. Men is dus thans aldaarzeer tevreden met dezen door denAdj. Insp.voorgestelde maatregel. Aldaar is door het gestreng handhaven derwijziging van enkele artikelen der plaatselijkepolitie-verordening (zie vorig jaarverslag) eenezeer belangrijke verbetering verkregen van dereinheid der z.g. haven. Alle uitlozing van secreten in die haven heeftthans opgehouden te bestaan; defeacale stoffenuit de emmers, die voorde vroegere uitlozingenin de plaats getreden zijn, worden nu een paarmalen 's weeks des morgens vroeg opgehaald. 164



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Typhusl869 Te IJsselstein nam men in Juny 1869 enkelegevallen van typhus waar, bepaaldelijk in tweeder voornaamste woonhuizen - de dameskostschool en eene woning van een welgesteldgezin. Het eerstgenoemde gebouw was vroeger nogeens hevig door typhus bezocht, en daar ookandermaal de neiging tot verdere verspreidingonmiskenbaar bestond, raadde deAdj. Inspecteur aan, de leerlingen naar huis tezenden, hetgeen trouwens al spoedig door debloedverwanten van verscheidene der jongedames uit eigen beweging verlengd werd. Eeneder geevacueerden overleed te Utrecht; deoverigen zijn hersteld, voor zoo ver men heeft kunnen nagaan. De andere woning, een goed gebouwd enruim huis, stond als ongezond bekend, en datniet zonder grond, want achter den tuinmuurzag men eene vaalt van Koe- en Paardenmestliggen, die verscheidene karrenvrachten grootwas, in een komvormige verdieping van hetterrein lag, en waarvan de afvloeiiende gier

zeerwaarschijnlijk door den poreusen grond totonder den beneenvloer der woning drong. Dezeomstandigheid gaf den Adj. Inspecteur opnieuwaanleiding, om bij het bestuur der gemeenteandermaal krachtig aan te dringen op eenebetere regeling van de verzameling van mest envuil. Sanitaire toestand 1869 De A dj. -Inspecteur deelt mede, dat in dezegemeente nog steeds behoefte bestaat aanwijziging van Art. 30 der plaatselijke politie-verordening, op dat eindelijk in voldoende matetoezigt op de wijze van mest verzamelingmogelijk worde. Hij heeft ook daar eenwanhopige strijd te voeren tegen de meening,dat de dampen van koe- en paardenmest voor degezondheid niet schadelijk zijn, en datmesthoopen in plattelands-gemeenten nietgeweerd kunnen worden. Men stelde er, wel is waar, op den 23 July1869 eene wijziging vast van art. 30 der politie-verordening, maar die wijziging liet de zaaknagenoeg onveranderd en dus slecht geregeld.De eerste zinsnede namelijk der wijzigingbepaald, dat mesthoopen, bestaande uit koe-enpaardenmest binnen

de kom der gemeentegehouden, eenmaal 's jaars voor of op den 1October opgeruimd moeten zijn. Diejaarlijksche opruiming nu geschiedt altijd enoveral, ook zonder den dwang eenerverordening, en behoefde dus nietvoorgeschreven te worden. Maar als men dit voorschrift des nietteminwenscht te geven, dan is het tochontegenzeggelijk eene sanitaire fout, het tijdstipder ontruiming op de 1 October, dat is na heteinde van den zomer, te stellen. Deze termijn istoch zeker de slechtste voor den gemeentenaar. die gedurende het warme jaargetijde thans degrootste hoeveelheid, in plaats van de geringstemassa mest nabij zijne woning zal moetenhouden, tot nadeel voor zijne gezondheid. De tweede zinsnede der wijziging bepaalt, datmesthoopen, die bevonden worden stoffen tebevatten, schadelijk voor de gezondheid, terbeoordeling van het dagelij ksch bestuur, op deeerste aanzegging van hetzelve binnen 14 dagennadien opgeruimd zullen moeten worden. Detweede zinsnede is dus in strijd met de eerste,want elke mesthoop, die binnen de

bebouwdekom der gemeente ligt, is 'schadelijk voordegezondheid' en zou dus 'binnen 14 dagenopgeruimd moeten worden'. Daar men echter, in weerwil van allevertoogen van den Adj. -Inspecteur te IJsselsteinvan meening blijft, dat koe- en paardenmestniet, menschen- en varkensmest daarentegenwel schadelijke dampen voortbrengen, zullende grootste en schadelijkste mesthoopen, datzijn die dergroote veehouders, er waarschijnlijkwel ongehinderd zijn geheel jaar lang blijvenliggen. In deze gemeente werden in den laatsten tijdgoede sanitaire maatregelen toegepast, maarzoolang men er schroomt de mest verzamelingbehoorlijk te regelen, zal er welgeene afdoendeverbetering van den sanitairen toestand teverwachten zijn. 165



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              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

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         (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.    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

waterschappenLekdijk boven- en benedendams. 8.    Vermelding. 9.    Ophelderende toelichting. 10.    Verzoekschrift. 11,    Als bij lage toegevoegd. 171












