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Voorschrift voor de sluiswachter van 
is uit 1527 

ARIE A. MANTEN 

Vermoedelijk in de tweede helft van de 13de 
eeuw werd een bevaarbare waterweg tot stand 
gebracht tussen de Vecht en de Kromme Ang-
stel bij Nieuwer Ter Aa (zie Afbeelding 1). 
Deze was in hoofdzaak bedoeld om het 
scheepvaartverkeer tussen Utrecht en Amster
dam een kortere verbinding te bezorgen. Voor
al de stad Utrecht had daar belang bij. Zij was 
dan ook de opdrachtgeefster en deze uitgegra
ven waterweg droeg bijgevolg de naam Stads
wetering. Ze volgde voor een belangrijk deel 
het noordoostelijkste stuk van de oude bed
ding van de rivier de Aa, dat nogal dichtge
groeid was en daarom ten tijde van de aanleg 
van de Stadswetering bekend stond als de Rui
ge Aa. 

Oude voorgeschiedenis 
Om de ontwikkelingen goed te kunnen begrij
pen is nog wat achtergrondinformatie nut-
tig l): 
De Aa was ooit ontstaan als een grote bocht, 
een zogeheten meander, van de nog geheel 
natuurlijke rivier de Vecht. Deze meander 
begon bij Breukelen, waar de Danne er nog 
een overblijfsel van is, en kwam ten zuiden van 
het huidige Nieuwersluis uit in de nog 
bestaande Vechtbedding. De meander de Aa 
maakte in de prehistorie, Romeinse Tijd en 
Vroege Middeleeuwen deel uit van de belang
rijkste vaarweg in de Vechtstreek. 
Bij Nieuwer Ter Aa was de Aa doorgebroken 
door de oeverwaJ, die de rivier zelf had 
gevormd, waardoor een verbinding tot stand 
was gekomen met de Kromme Angstel. Dat 
kwam de watetstaatkundige kwaliteit van het 
benedenstrooms van Nieuwer Ter Aa gelegen 
noordoostelijkste deel van de Aa niet ten goe
de. 

Na omstreeks 1200 verloor de Aa geleidelijk 
nog meer aan betekenis, toen de bevaarbaar
heid toenam van een jongere stroombedding 
van de Vecht vanaf Breukelen naar het noor

den. Het gevolg hiervan was dat bij Breukelen 
minder rivierwater de Danne/Aa instroomde, 
waardoor de bevaarbaarheid van de oude 
meander gelijktijdig ging verminderen. 

Stadswetering opgevolgd door Nieuwe Wete
ring 
Omdat de in de eerste alinea genoemde Stads
wetering een ander waterniveau had dan de 

Aß. 1. Het gebied van Nieuwer Ter Aa en Nieuwersluis, met 

de rivieren Aa, Kromme Angstel en Vecht en de Middeleeuwse 

dwarsverbindingen Stadswetering en Nieuwe Wetering. Het 

zuidoostelijkste deel van de Stadswetering is jonger dan de 

rest; toen deze wetering niet meer in hoofdzaak voor de 

scheepvaart diende, maar als afwateringskanaal voor water 

dat vanaf de Hey cop via de Aa zijn weg zocht naarde Vecht 

en de zee, liet het waterschap Heycop of de Lange Vliet een 

directere verbinding tussen Aa en Stadswetering graven 

(illustratie ontleend aan Manten, 2002, aß. 15). 
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Angstel, was het scheepvaartverkeer genood
zaakt bij Nieuwer Ter Aa gebruik te maken 
van een goederenoverslag. 
Naarmate de scheepvaart tussen Utrecht en 
Amsterdam toenam, werd die gedwongen 
overslag steeds sterker als een hinderlijk obsta
kel ervaren. Dat bracht de stad Utrecht ten
slotte, in of kort voor 1448, tot de aanleg van 
een nieuwe vaarverbinding, de Nieuwe Wete
ring, met daarin nabij de aansluiting op de 
Vecht geen overslag maar een eenvoudige sluis. 
Het dorpje Nieuwersluis dankt daaraan zijn 
ontstaan en naam. O m het verkeer over land 
via de westelijke Vechtdijk niet onmogelijk te 
maken, werd over de Nieuwe Wetering bij 
Nieuwersluis een klapbrug gelegd. 2) 
Utrecht was in die tijd de grootste stad van de 
Noordelijke Nederlanden en kende aanzienlij
ke economische activiteiten en een wijd han
delsnetwerk, regionaal, nationaal en interna
tionaal. 

De sluis 
De eerste sluis bij Nieuwersluis was van een 
zeer eenvoudige constructie, met slechts één 
optrekbare schut (zie Afbeelding 2). Dat vol
deed op termijn echter ook niet zo best. 
In 1527 liet de stad Utrecht daarom een verbe
terde sluis aanbrengen, met een sluiskom met 
een vaste bodem en twee optrekbare houten 
schutten. De sluis was echter nog steeds van 
geringe afmetingen. Daardoor konden alleen 
bettekkelijk kleine schepen er gebruik van 
maken. En omdat ook de verbeterde sluis uit
gerust was met optrekbare schutten, kon een 

schuit geen hoge lading meevoeren en diende 
de mast bij het schutten gestreken te worden. 
Het beheer en bedienen van de brug en de 
schutsluis werd in dat jaar door de raad van de 
stad Utrecht toevertrouwd aan Arent Jans
zoon. Dat gebeurde op de feestdag van Sint-
Bonifatius, dat is 5 juni. 

Positie van de sluiswachter 
Van het voorschrift dat aan deze sluiswachter 
werd uitgereikt, is een afschrift bewaard geble
ven in een bundel documenten die zich 
bevindt in het Gemeente-archief van Weesp. 3) 
Afbeelding 3 toont een facsimile-reproductie 
van de aanhef en de eerste twee tekst-alinea's 
van dat voorschrift. Hieronder volgt een trans
criptie van de volledige inhoud van dit stuk: 

Copie 

Anno vijfihienhondert sevenentwintich des Vrij-
dacbs na Bonifacy voor Pincxsteren. 

Arent Jans zoon, weert ende casteleyn opter Nieu-
wersluys, is nu aengenomen bij den rade der Stadt 
van Utrecht, omme de sluysen van der Nieuwer-
sluys trouwelijcken te bewaren, opder ordonnantie 
daeraffgemaeckt, ende hier naer beschreven staet 
ende die men noch maecken mach, daer hij sijnen 
eedt toegedaen heeft. 

Des geeft hem die raet borgerschap ende der Stadt 

cleedinge, gelijck den legerdieners gegeven, des hij 

Aß. 2. Kaart van een deel 

van de Vechtstreek uit 

omstreeks 1520, waarop de 

dorpen Breukelen, Loenen en 

Vreeland staan aangegeven, 

alsmede kasteel Cronenburgh 

en de "nye sluse" van 

Nieuwersluis (uit Koen, 

1998, bh. 6). 
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Item, hij en sal maer derthien reysen binnen een 
etmaelalse in vierentwintich uren verlaten, des sal 
eerst de coopvaerders veerdigen, 4) ende wie eerst 
vande coopvaerders voor de sluys compt tot eeniger 
sijde, sal hij gehouden sijn voort te veerdigen. 
Item, de sluysen en sal hij tot geenen tijden, beyde 
teffens op laeten, mer altijt als men die schepen 
offte schuyten in ofte uyt sal laeten, ende die een 
doer 5) open is, d'ander doeur 5) tot op den bodem 
opte gront gesloten sal sijn, sulex ende soo bewaert, 
dat tot geenen tijden t'water uytte Vecht tot inden 
waterschap van Amstellandt sal mogen loopen, 
meer oft anders dan bij 't voorszeyde verlaten van 
derthienwerff. 6) 

Item, die met heeft hem macht gegeven allen den 

genen, die door dit voorszeyde verlaet 7) met beu

ren schepen ofte schuyten varen, die dese voorszey
de ordonnantie niet en onderhielden, mer die 
eenichsints misbruyekten, te "becoren bij een 
pene s) van die schuyten ofte schouwen, die't mis
bruyekten, d'een derdendeel tot der Keyserlicke 
Majesteyts, d'ander derdendeel tot der stadts van 
Utrecht ende t'leste derdendeel tot des bewaerders 
behoeff, soo dick ende menichwerff dat geschiede. 

Item, ende off die bewaerder voorszeyd sulex niet 
wel waer en nam, maer versuymich daerinne wor
de, dat bewijselijck ware, soo souden hij t'elcker 
reyse verbeuren een pene van een pondt groot 
Vlaems, 9) tot behoeft'd'eene helft van de Keyser
licke Majesteyt ende d'ander helfte van onse 
Stadt van Utrecht, ende onderteckent Valentinus, 
secretaris. 

Aft. 3. Het begin van de 
Wiesper kopie van het 
voorschrift voor de sluiswach-
ter van Nieuwersluis uit 
1527. In het origineel 
ontbrekende letters (vanwege 
afkortingen) zijn voor de 
leesbaarheid in de transcrip
tie toegevoegd. 
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Toelichting bij het document 
Jan wordt in het bovenstaande document aan
geduid als waard en kastelein. In zijn tijd was 
bijna overal waar mensen vaak moesten wach
ten, zoals bij beweegbare bruggen en sluizen, 
wel een tapperij te vinden, waar wat kon wor
den gedronken en gegeten. Deze nering zal Jan 
er ook wel bij hebben gehad, wat de aanduiding 
"waard" verklaart. Een kastelein was van oor
sprong een slotvoogd, iemand die namens de 
bezitter van een kasteel daarover het beheer 
voerde. In dit geval lijkt de betekenis van het 
woord opgerekt te zijn en werd ook de door de 
raad van Utrecht aangestelde beheerder van een 
sluis en brug zo genoemd. 
Evenals een kastelein in de oorspronkelijke 
betekenis van het woord was Jan door het stads
bestuur beëdigd. Het stadsbestuur verleende 
hem het burgerschap van Utrecht, wat inhield 
dat hij juridisch onder de stedelijke verordenin
gen stond. Hij kreeg tevens officiële dienst
kleding ter beschikking, zoals ook de soldaten 
in dienst der stad die toegewezen kregen. 
Per etmaal van 24 uur mocht de sluiswachter 
maar dertien keer schutten. Men was dus heel 
terughoudend wat betreft het beïnvloeden van 
het waterniveau aan weerszijden van de sluis. 10) 
Het risico van een dergelijk voorzichtig beleid 
was uiteraard dat schippers soms geruime tijd 
zouden moeten wachten alvorens hun vaartuig 
geschut werd. De stad Utrecht beschermde haar 
handelsbelangen in deze, door te bepalen dat 
koopvaarders bij de sluis voorrang dienden te 
genieten en wel in de volgorde waarin zij bij de 
sluis arriveerden. Boeren die met hun boeren-
schouw of praam doorgelaten wilden worden, 
zullen deze achterstelling niet zo plezierig 
gevonden hebben. Het is misschien daarom dat 
in de bepaling inzake eventueel misbruik van 
de sluis en de daarop staande boete naast 
"schuyten" ook "schouwen" uitdrukkelijk 
genoemd werden. 

Van zorgvuldig waterbeheer getuigde ook de 
opdracht dat een sluisdeur niet mocht worden 
opgetrokken voordat nauwgezet was vastgesteld 
dat de andere deur tot op de bodem van de 
sluiskolk dicht was. 

Van de door de sluiswachtet geïncasseerde boe
ten ging éénderde deel naar de landsheer van 
Holland, éénderde naar het stadsbestuur van 
Utrecht en éénderde naar de sluiswachter zelf. 

Als aan de sluiswachter zelf een boete werd 
opgelegd, mocht hij uiteraard niet delen in dat 
bedtag en ging het geld half om half naar lands
heer en stad. 

De landsheet van Holland was in die tijd de 
Habsburgse keizer Karel V; vandaar de om
schrijving "keizerlijke majesteit". Loenen-Cro-
nenburghs, Mijnden en de beide Loosdrechten 
vielen sedert de moord op graaf Floris V (1296) 
onder het graafschap Holland. Het wereldlijk 
gezag in den Lande van Utrecht berustte in 
1527 nog bij de bisschop van Utrechr, maar 
niet meer voor lang; in 1528 stond de in hevige 
geldnood verkerende elect-bisschop Hendrik 
van Beieren zijn landsheerlijke macht af aan de 
imperiumbouwer Karel V. 

NOTEN: 

1 A.A. Manten, 2002. De mens zoekt zijn weg. Historisch 

overzicht van de infrastructuur in het Breukelse gebied. 

Bijlage bij Tijdschrift Hisrorische Kring Breukelen, jrg. 

17, 136 blz., daarin blz. 2 1 - 2 3 . 

2 D . T Koen, 1998. Nieuwersluis. Van Srarreschans rot 

Srrafbasrion. Phoenix Publishers, Houren, 80 blz. 

3 Gemeente-archief Weesp, inv. nr. E 14. Verscheyden 

srukken ende munimenten rakende de Ring van 

Amstelland. 

4 Veerdigen = doorvaarr verlenen. 

5 Men was in die tijd niet erg consequent in de spelling; 

doer = doeur = (sluis)deur. 

6 Het was in die tijd heel gewoon om precies aan re geven 

wat in het waterbeheer wel en niet mocht. Zo werd 

duidelijk vastgelegd dat water uit de Heycop niet in 

Amstelland mocht komen en water uit de Bijleveld niet 

in Utrechtse wateren, ook al liepen deze twee watergan

gen in Kockengen evenwijdig en vlak bij elkaar. Het 

eeuwenlange geharrewar over de dam in de rivier de Aa 

kwam ook voorr uit die wens om niet met de warerover -

lastproblemen van een ander bezwaard re raken. 

7 Verlaat = sluis. 

8 Pene = straf, boete. 

9 Een pond Vlaams groor was een zilveren munr mer een 

zilvergewicht van (in eenheden van nu) 4,06 gram. Deze 

munt gold over een groot gebied ook als een geaccepreer-

de rekeneenheid, waarin de waarde van een grore 

verscheidenheid aan andere munten werd omgerekend 

(vergelijk her gebruik van de ECU, voorganger van de 

Euro, binnen de Europese Unie). 
10 Als noot 6. 


