
Oud-Utrecht 1994. - Dl.67 Bange dagen op de dijhen 'soe het water aen alle kanten zeer groot ende hooch was'. Het grootwaterschapBijleveld en de Meerndijk in 1570. Het voormalige grootwaterschap Bijleveld en de Meerndijk, dat tussen De Meern en Harmeienwas gelegen, heeft eeuwenlang te kampen gehad met waterstaatkundige problemen.^ Dezehadden niet alleen betrekking op de afwatering van de landbouwgronden, maar ook op dekering van het van buiten komende water. In enkele gevallen moest men het gebied verdedigentegen overstromingswater uit de Lek. Een dergelijke gebeurtenis deed zich voor in 1570, toende Lekdijk Benedendams bij Jaarsveld doorbrak. In deze bijdrage wordt in de bewoordingen van de toenmalige kameraar van het grootwater-schap beschreven welke maatregelen werden genomen om het Lekwater buiten de deur tehouden. Het grootwaterschap Bijlevelden de Meerndijk Bij handvest van 1413 gavenWillem van Beieren, graaf vanHolland, en Jan van Beieren, heervan Woerden, tegen betaling vaneen zekere som gelds vergunningaan de gerechten Bijleveld, Rei-jerscop. Mastwijk en

Achthoven,alsmede aan de Harmelerwaardom het overtollige water uit hungebied af te voeren naar de Am-stel. Door die rivier konden zij,tesamen met andere reeds daaropafwaterende landen, uitwateren ophet IJ en de Zuiderzee.^ De stadAmsterdam en de bij dit plan be-trokken grondeigenaren in Am-stelland gaven hiervoor hun toe-stemming. Er werden echter welbepaalde voorwaarden gesteldten aanzien van het keren vangebiedsvreemd water en het on-derhouden van de uitwaterings-sluizen. De nieuwe watergang,de erlangs gelegen kaden (toenopstallen genoemd) en anderewaterkeringen, benevens de brug-gen, sluizen en later ook de wind-watermolens kwamen in beheervan een college, dat bestond uiteen water- of dijkgraaf en vijfheemraden. Een jaar later, in 1414,verleende Frederik van Blanken-heim, bisschop van Utrecht, een schouwbrief aan de jonge organi-satie, waaruit het latere overkoe-pelende grootwaterschap Bijlevelden de Meerndijk zou voortko-men. Dit laatste heeft gedurendevijf-en-een-halve eeuw bestaan;in 1966 werd het opgeheven.Onder een gerecht (in Hollandambacht geheten) wordt hier ver-staan: het

rechtsgebied of districtvan een college van schout enschepenen (eertijds buren) dat delage rechtspraak uitoefende. Ditcollege was tevens belast met eenbestuurlijke en een verordenendetaak in het gebied. Voor de lokalewaterstaatkundige zaken binnenhet gerecht berustten deze func-ties bij een college, dat uit dezelf-de schout met vier heemradenbestond. Deze laatste werden latermeestal kroosheemraden of lageheemraden genoemd ter onder-scheiding van de heemraden ofhoge heemraden van het grOot-waterschap. Oorspronkelijk hadden de ge-rechten Bijleveld en Reijerscop,die verschillende middeleeuwseontginningen omvatten, afgewa-terd op de tegenwoordige Leid-sche Rijn, toen gewoon Rijn ge-heten. De gerechten Mastwijk enAchthoven daarentegen loosdenhun waterbezwaar op de Hol- landse IJssel, die in dit artikel ver-der als IJssel wordt aangeduid. Inde periode tussen 1297 en 1413brachten alle vier gerechten hunovertollige water naar de inmid-dels aan het boveneinde afgedam-de IJssel. De benoorden de Rijngelegen Harmelerwaard, die alleenom waterstaattechnische redenenaan de vier bovengenoemde

ge-rechten werd toegevoegd, heeftaltijd op deze waterloop afgewa-terd. In of kort na 1413 legden de ge-zamenlijke grondeigenaren eenwatergang aan vanuit de Rijn bijHarmeien, die langs Kockengenen door de Ronde Venen naar deAmstel liep. Deze afvoerleidingnoemde men na enige tijd de Bij-leveldse wetering of kortweg deBijleveld naar het gerecht van dienaam, waar het beginpunt lag.Van deze Bijleveld zijn nog grotedelen in het terrein terug te vin-den. De lozing van het waterbezwaaruit de gerechten ten zuiden vande Rijn had aanvankelijk op na-tuurlijke wijze plaats, dat wil zeg-gen zonder bemaling. De in de11e en 12e eeuw ontgonnen klei-op-veengronden lagen toen noghoog genoeg boven de normalestand van het buitenwater. Door 52 J. A. Storm vanteeutven mei /Juni 1994 UTRECHT







Oud-Utrecht 1994. - Dl.67 voor de bewoners van de poldersbinnen het groot waterschap Bijle-veld en de Meemdijk, maar ookde kans dat de buren in de reedsondergelopen polders de Meem-dijk en de noordelijke IJsseldijkzouden doorsteken om hun eigenschade te beperken. Dit gebeurdeniet zelden, ook in andere pro-vincies. Op welk tijdstip de Lekdijk Bene-dendams is doorgebroken staatniet geheel vast. Van Hengst(1898) noemde als meest waar-schijnlijke datum 21 januari1570.'° Dijkgraaf en heemradenvan de Meemdijk verwachttenechter al eerder moeilijkheden,getuige de voorzorgsmaatregelendie getroffen werden om het wa-ter buiten de deur te houden. Wijkunnen deze handelingen in derekening van 1570 op de voetvolgen, met datum en al.&quot;Op 10 januari laat de kameraarde poldermolens bedrijfsklaar ma-ken. Gewoonlijk staan deze in dewintermaanden stil, maar nu wilhij het peil in de sloten zeker-heidshalve verlagen om meer wa-terberging te scheppen: 'In deneersten gegeven opten lOen janu-arij Willem Huybertszn. endeWemair Peterszn., muelenaers,van dat zijluyden twaelff zeylenmet haeren sleede over

het ijs vanUtrecht gehaelt ende voorts totHermeien aen de muelens ge-brocht hebben opdat men wederbeghinnen zoude te maelen, 6stuvers'. De stuiver was een grotezilveren munt, die de grondslagvormde van ons toenmalige geld-stelsel. Evenals tegenwoordig gin-gen er 20 stuivers in een gulden,die toen (zoals de naam al zegt)van goud was. Bovenstaande tekstzal duidelijker worden als menweet, dat het west-Utrechtse plat-teland vanwege de 'troebelen' tij-dens het Spaanse bewind onveiligwas. Daarom bewaarde men dekostbare zeilen van de windwa-termolens gedurende de winter-maanden, als er toch niet werdgemalen, binnen de stad Utrecht.Op 15 januari koopt de kameraarin Utrecht negen pond reuzel (in de regel was dit varkensreuzel)als smeermiddel voor de molensvoor twee-en-een-kwart stuiverhet pond: 'Item gegeven Claess-gen, vetvercoopster, wonendeaen de Nuede bij t gasthuys, op-ten 15en januarij voer neghenpont mesels, het pont twee stu-vers een oirtgen, facit 1 gulden 4penninck'. Een oirtgen was eenkwarije, in dit geval van een stui-ver en eveneens van zilver; eenpenning had hier de waarde

vanVi6 stuiver. De volgende dag laat de kameraarde molens door de molenaars inwerking stellen. Vervolgens wor-den de hoofdwaterkeringen ge-controleerd: 'Item heeft die came-rair geweest opten 16en januarijtot Hermelen om die muelens tedoen inslaen ende oick die meselaen die muelens gebrocht; endevoorts opte 17en januarij metHerbert Thoniszn. na de IJseldijckgevaren om te zien off onzerMastwijckerkaa ende voorts diehuell in de IJseldijck oeck dichtwaren, ende voorts gegaen opden Meemdijck om te sien off diegheen gebreck lijden en mochtevan overloopen als t ijs begost tegaen ofte als t uuytgedoeyt was,van vracht ende verteerde costenin twee daghen 12 stuvers'. Met'onser Mastwijckerkaa' is waar-schijnlijk een reeds aanwezige ka-de op de kmin van de noordelij-ke IJsseldijk bezuiden de polderMastwijk bedoeld. Dit gedeelteheet nu Mastwijkerdijk. Door deheul (duiker) liet men gedurendedroge perioden water uit de IJsselin. Op de 21e januari, elf dagen na-dat alle mogelijke voorzorgsmaat-regelen zijn genomen, breekt deLekdijk bij Jaarsveld door. Depolders van Bijleveld en deMeemdijk blijven echter

droog.Zekerheidshalve koopt de kame-raar op 30 januari wederom ne-gen pond reuzel in Utrecht: 'Itemnoch gegeven Claessgen voir-schreven opten 30 januarij voerneghen pont mesels, het ponttwee stuvers een oirtgen, facit 1gulden 4 penninck'. Na twee weken malen moeten dekammen van een kamrad van de'leste muelen', dit is de derde ofHaanwijkerdammolen bij Har-melen, worden vervangen. Om-dat de wind is gedraaid naar hetzuidwesten wordt het water in deZuiderzee niet meer opgewaaiden kan het uitgemalen polderwa-ter weer door de Bijleveld weg-stromen. Van deze gelegenheidmaakt de kameraar gebruik omde kaden bij de Heldam en dielangs de voorboezems van deHelmolen en van de 'veerste mue-len' (dit is dezelfde als de 'lestemuelen' of Haanwijkerdammolen)met bagger weer op hoogte tebrengen en de betuiningen (oever-verdedigingen bestaande uit vlecht-werk van wilgetwijgen en paaltjeslangs de waterkant) te herstellen:'Item heeft die camerair opten3en febmarij met de timmermanende zijn knechte tot Hermelenaen die muelens geweest zoe dairaen die leste muelen een gangkammen onstucken

waren endedie camerair de opstallen bij deHelschedam, Hellmuelen endeoeck bij de veerste muelen wederbestaden most om te betuynenende weder op te baggeren, alsoedie van den water mit de zuyt-westen wijnt weder ewech ge-coompt waren; van vracht endeverteerde costen 6 stuvers'. DeHelschedam of Heldam, oudtijdsBasterdam geheten, lag in de Rijntussen De Meem en Harmeien.Hij maakte deel uit van de ringvan waterkeringen rondom Bijle-veld en de Meemdijk. De hierbo-ven bedoelde herstelwerkzaam-heden aan de opstallen (kaden)konden overigens van beperkteomvang blijven, aangezien demolens toen nog op korte afstandvan de Rijn stonden.Drie dagen later gaat de kameraarnaar de IJsseldijk en de Meem-dijk om de toestand daar op tenemen. Het water blijkt zeerhoog te staan en de Bijleveldselanden van twee kanten te bedrei-gen: 'Item noch gegeven HerbertThoniszn., dat hij de camerairopten 6en febmarij gevoert heeft SS OUD-UTRECHT mei /juni 1994








