
Noten 

1. Tenzij anders vermeld is zijn de gegevens 
uit dit artikel afkomstig uit: De Physieke 
Existentie dezes Lands, Jan Blanken, 
Inspecteur Generaal van de Waterstaat 
(1755-1838). Essaybundel/catalogus 
verschenen t.g.v.d. gelijknamige tentoon
stelling in het Rijksmuseum te Amsterdam 
van 14 febr. t/m 3 mei 1987 (Beesterswaag, 
1987). Zie over Vijverlust de bijdrage van 
R.M. Haubourdin elders in dit nummer. 

2. Mondelinge mededeling R.M. Haubourdin, 
Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage. 

3. Zo waren sinds 1819 de Rijksingenieurs 
van de Waterstaat in een bepaalde provin
cie tevens werkzaam in dienst van het 
provinciebestuur. Deze maatregel was uit 
bezuinigingsoverwegingen genomen. 

4. P. Ernsting, 'De stichting van het hoog
heemraadschap van de Vijfheerenlanden', 
in: Zuid-Hollandse Studiën, IX (Voorburg, 
1961)21-35, hier 29. 

5. Over het ontstaan van de Diefdijk zie J.L. 
van der Gouw, 'De unie van de vijf heren 
van 1284', in: Zuid-Hollandse Studiën, IX 
(Voorburg, 1961)7-16. 

6. Ernsting,'De stichting', 26. 
7. Het navolgende is ontleend aan L.F. 

Teixeira de Mattos, De waterkeeringen, 
waterschappen en polders van Zuid-Hol
land, IV-1 ('s-Gravenhage, 1933) 737-745. 

8. De gegevens over het boezembeheer zijn 
ontleend aan L.F. Teixeira de Mattos, De 
waterkeeringen, waterschappen en polders 
in Zuid-Holland, IV-3, ('s-Gravenhage, 
1931)214,279,242. 

9. Er was in de uiterwaarden reeds in 1569 
een hoge boezem gebouwd, die tot 1672 
gefunctioneerd heeft. Zie Teixeira de 
Mattos, De waterkeeringen, IV-3, 231-232. 

10. J. Blanken, Memorie van geschiedkundige 
aanteekeningen, over de vroegere binnen-
dijksche waterontlastingen doorsluizen en 
waterleidingen tot in de buitenrivieren, en 
de daarop gevolgde stichting, der windwa
termolen, met derzelver lage en hoge 
boezems (Utrecht, 1834) 32. 

11. Teixeira de Mattos, De waterkeeringen, 
IV-3, 242 vlg. 

12. Voor technische bijzonderheden van het 
Arkelse stoomgemaal, zie K. van der Pols, 
De ontwikkeling van het wateropvoerwerk-
tuig in Nederland 1770-1870 (Delft, 1984). 

13. Waterstaat en werktuigkundig betoog tot 
het weder in gebruik stellen en geenszins 
verlaten der nog overige vijf voormolens 
van den Zederikboezem bijAmeide, door J. 
Blanken Jansz. als hoofd ingeland der 
Zederikvelden (Utrecht, 1828). 

Jan Blanken en de oude sluis 
te Vreeswijk 

Alvorens iets over de bouw van de oude 
sluis in Vreeswijk mee te delen en de rol die 
Jan Blanken daarin speelde, is het noodza
kelijk om duidelijkheid te verschaffen over 
een aantal omstandigheden en denkbeel
den die in het begin van de vorige eeuw 
mede bepaalden welke beslissingen er 
over de sluis werden genomen. 
Het oude sluiscomplex midden in Vrees
wijk dateert reeds van 1373 en is gebouwd 
op initiatief en op kosten van de rijke en 
machtige handelaren die in de stad Utrecht 
langs de Oudegracht hun grote handels
huizen beheerden. Gedurende vele eeu
wen hebben de inwoners van deze stad 
kosten noch moeite gespaard om de 
belangrijke schakel met hun levensader, 
de Lek, en daarmee met de Duitse han
delspartners, in stand te houden. Tragisch 
is dat de stad Amsterdam in de loop der 
eeuwen Utrecht in belang overvleugelde, 
dankbaar gebruik makend van de 
Utrechtse sluis in Vreeswijk om hun han
delstransporten naar Duitsland te varen. 
Toen de sluis rond 1815 in slechte staat 
bleek te zijn heeft Utrecht dan ook meteen 
gesteld dat Amsterdam in het herstel 
behoorde bij te dragen. Het Utrechtse 
gemeentebestuur streefde, vanwege hun 
betrekkelijk geringe belang, van het begin 
af naar een zo goedkoop mogelijke uitvoe
ring. 

Naast dit gegeven bestond er bij brede 
lagen van de bevolking grote angst voor 
overstromingen door de rivieren wegens 
dijkdoorbraken. De noorder Lekdijk stond 
slecht bekend. Het werd een zinkdijk 
genoemd. De gevolgen van een overstro
ming konden desastreus zijn voor de 
economie van Nederland. Grote delen van 
Zuid- en Noord-Holland zouden kunnen 
onderlopen tot aan Amsterdam toe. Wat 
dan ook al eens gebeurd is. Grote over
stromingen hadden o.m. plaats gevonden 
in 1726,1747,1784,1795 en 1799. Een 
kwetsbaar punt in de noorder Lekdijk 
vormde onze sluis. Onder geen beding 
zou deze mogen bezwijken. Toezicht van 
staatswege op dit waterstaatkundig werk 
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werd dan ook nodig geacht door de 
ingenieurs van de waterstaat. Een enigzins 
centraal optredende waterstaat had een 
aarzelend begin gekend bij het aantreden 
van de Bataafse Republiek in 1795. Aan 
het einde van deze periode, in 1813, werd 
allerwege weer gedecentraliseerd en de 
bevoegdheden van provincies en gemeen
ten hersteld. De "herstelde orde van 
zaken" handhaafde echter het centrale 
waterstaatsbestuur. De grondwet van 
1815 kende het toezicht op alle water-
staatswerken van enig belang aan dit 
centrale bestuur toe. Het was in het begin 
kennelijk een impopulair apparaat dat zich 
met de eigendommen van derden be
moeide en waaraan lagere overheden, 
zoals provincies en gemeenten nog moes
ten wennen. Het land was waterstaatkun
dig in twee divisies verdeeld, waarbij Jan 
Blanken als inspecteur-generaal het 
bewind voerde over het deel waarin Vrees
wijk lag. 

De sluis in 1815 

Op 15 mei 1815 werd de aanval geopend 
door de directeur-generaal van de water
staat. Hij deelde aan het Utrechtse ge
meente-bestuur mee dat het bericht hem 
had bereikt, dat de sluis in slechte staat 
verkeerde. Hij eiste afdamming van het 
sluizencomplex en onderzoek naar de 
toestand van de sluizen. Reeds twee 
dagen later lieten burgemeesters van 
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Tekening van het middensluishoofd gezien van
uit het noorden, (ca. 1760). Anoniem. RAU, Top. 
Atlas, nr. 1019. 

Utrecht per brief weten dat zij het gevaar 
niet zo groot achtten. Onmiddellijk hierop, 
op 19 mei 1815, zette de directeur-gene
raal het gemeente-bestuur de pin op de 
neus door er aan te herinneren dat de 
grondwet aan de Centrale Directie het 
onmiddellijk toezicht op dergelijke grote 
waterstaatswerken toekende, ongeacht of 
deze door een bijzonder college of een 
gemeente werden onderhouden. 
Op 8 juni 1815 bleek de sluis vanwege het 
stadsbestuurtezijn onderzocht. Hiervan is 
een proces verbaal opgemaakt. Op 26 juni 
1815 reageerde de directeur-generaal. Hij 
stelde in zijn brief dat de sluis in de laatste 
75 jaar niet was onderzocht en dat door 
hem in 1807,1808 en volgende jaren 
reeds bezwaren waren gemaakt tegen de 
toestand van de sluis. Hij had tot nu toe op 
de derde waterkering vertrouwd, maar nu 
ook daar een "opbarsting van buitenwa
ter" had plaatsgevonden werd een afdam
ming vereist die begin 1816 gereed moest 
zijn, overeenkomstig het advies van in
specteur-generaal J. Blanken. Inmiddels 
dienden de nodige schotbalken te worden 
geplaatst. Op 11 maart 1816 ontving het 
Utrechtse gemeentebestuur van de minis
ter van Waterstaat een aanschrijving om 
een plan op te stellen voor de afdamming 
van de sluis. 

De eerste raadszitting van het jaar 1817 
handelde onder meer over de kwestie 
"sluis Vreeswijk". Er kwam een brief ter 
tafel van de secretaris van staat, waarin 
namens Zijne Majesteit werd meegedeeld 
dat de minister van Waterstaat de zaak 
nauwkeurig had onderzocht en dat om die 
reden niet kon worden ingegaan op het 
verzoek van de gemeente Utrecht om de 
geëiste afdamming weg te laten, en voorts 
om, in geval een nieuwe sluis moest 
worden gebouwd, hierin financieel deel te 
nemen. Tevens werd een brief van de
zelfde minister ter kennis van burgemees
ters en raden gebracht, waarin hij verzocht 
om spoedig een plan voor het afdammen 
en droogmaken van de sluis in te dienen. 
De raad besloot om de gevraagde plannen 
zo spoedig mogelijkte maken, maar drong 
er tevens op aan om tegelijkertijd een 
noodsluis aan te leggen. Reeds in de 
raadszitting van 20 februari stemde de 
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raad in met een inmiddels door de sluis- en 
molenmaker Schaly opgesteld plan met 
begroting, dat aan de koning werd toege
zonden. Volgens de begeleidende brief 
(zie bijlage) hield het plan in dat er een 
nieuwe sluis zou worden gebouwd aan de 
oostzijde van het dorp, ongeveer op de 
plaats van de huidige inundatiesluis. De 
oude sluis zou gedurende de bouwtijd nog 
in gebruik blijven. Zodoende zou steeds 
een verbinding met de Lek in stand worden 
gehouden. Daarna zou de oude sluis 
worden gedempt. Vreeswijk zou er een 
fraai plein aan overhouden, zo vond men. 
De belangrijkste overweging was dat men 
vreesde voor verzakking van de bebou
wing rond de oude sluis. Verder werd sterk 
de nadruk gelegd op het belang van de 
handel, die een vrije doorvaart vereiste, en 
op de noodzaak altijd over schoon water 
te beschikken voor verversing van het 
grachtenwater in Utrecht. 
Later zal blijken hoezeer het gemeentebe
stuur het gelijk aan zijn kant had. Tijdens 
de bouw zullen grote moeilijkheden ont
staan met schade aan belendende perce
len en een bouwtijd, die van de geplande 
twee jaar uit zou lopen tot in totaal vier jaar. 

Hierna zullen we zien dat er geheel andere 
inzichten bij het centraal bestuur beston
den, waarbij de sluis onderdeel vormde 
van veel omvangrijker plannen. 

Utrechts plan afgewezen 

Het plan werd door de minister afgewezen. 
Wel werd er in toegestemd dat op kosten 
van het Rijk een noodsluis zou worden 
aangelegd ter plaatse van het voormalig 
Volmolen-gat. Aangenomen mag worden 
dat het militaire belang om door middel 
van deze hulpsluis eventueel te kunnen 
inunderen bij dit besluit een belangrijke rol 
heeft gespeeld. De centrale overheid zou 
daardoor geheel onafhankelijk van de stad 
Utrecht worden. Deze sluis is tot in deze 
eeuw intact gehouden en werd dan ook 
naast rijkshulpschutsluis ook wel "inunda
tiesluis" genoemd. 
In 1817 kwam deze hulpschutsluis gereed. 
Kort daarna werd de grote sluis afgedamd 
en begon men met een onderzoek. De 
gemeente Utrecht liet geen gelegenheid 
voorbij gaan om te betogen dat er geen 
geld was voor een nieuwe sluis en dat de 
bestaande nog wel kon worden opge-
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'Plan van Vreeswijk met de nieuwe Hulpsluis, het gegraven kanaal enz. benevens het project der te 
leggen dam tot droogmaking, achter de middelste waterkering van de oude sluizen'. Tekening door Jan 
Anthonie Blanken, 18 april 1818. ARA, Arch. Rijkswaterstaat, nr. WCAP 1708-1. 
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knapt. Na een vergeefse poging om Am
sterdam financieel te interesseren en een 
uitgebreide briefwisseling met Den Haag, 
stemde Willem I op 22 augustus 1819, 
kennelijk met tegenzin, er mee in dat de 
gemeente Utrecht een opknapplan ver
vaardigde, waarbij de gemeente echter de 
totale kosten moest dragen. Aan het eind 
van het jaar stuurde de gemeente een 
daartoe strekkend plan in naar het Provin
ciebestuur. Dit college verklaarde zich 
echter onbevoegd en vroeg meer gedetail
leerde plannen en nauwkeurige kostenbe
rekeningen om deze ter goedkeuring aan 
het Departement van Waterstaat voor te 
leggen, een en ander ingevolge art. 220 
van de grondwet. Reeds op 26 januari 
1820 deelde de minister aan Gedepu
teerde Staten van Utrecht mee dat het 
plan niet kon worden goedgekeurd, omdat 
de veiligheid van een groot deel van de 
provincies Utrecht en Holland niet vol
doende gewaarborgd werd. 
Reeds een maand later, op 27 februari 
1820, werd in de gemeenteraad meege
deeld, dat op initiatief van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht een samenspreking 
plaatsgevonden had te Nieuwersluis, 
waaraan was deelgenomen door de 
gouverneurs van Noord-Holland en 
Utrecht, en de stadsbesturen van Amster
dam en Utrecht. 

Daar was voorgesteld om naast de ver
nieuwing van de sluis te Vreeswijk het 
gehele traject tot aan Amsterdam, met 
inbegrip van alle sluizen en bruggen, te 
verbeteren. Het totale project zou 
ƒ 600.000- kosten, waarbij Amsterdam 
en Utrecht beide ƒ 200.000- zouden 
bijdragen en het Rijk een zelfde bedrag 
zou fourneren. Reeds op 21 februari 1820 
werd de commissie door de Utrechtse 
gemeenteraad gemachtigd om voor de 
algehele vernieuwing van de sluis dien
overeenkomstig te handelen. 

verbetering van de infrastructuur van ons 
land. Zo was de technisch en financieel 
zeer spectaculaire onderneming van de 
aanleg van het Groot Noord-Hollands 
Kanaal zojuist ter hand genomen. Ook hier 
was inspecteur-generaal Blanken bij 
betrokken. Daarnaast zou Willem I zijn 
naam verbinden aan meerdere soortgelijke 
werken. Zijn tijdgenoot Gijsbert Karel van 
Hogendorp schrijft in 1820 over een en 
ander in zijn Bijdragen tot de huishouding 
van de staat. Deze, ook ten opzichte van 
het staatshoofd, zeer kritische politicus 
liet zich over deze activiteiten duidelijk in 
positieve zin uit. Kortom, men ziet dit soort 
werken wel zitten. 
Aan het eind van het jaar 1820 stuurden B. 
en W. van Utrecht twee plannen naar 
Gedeputeerde Staten, één met en één 
zonder verbrede sluis en brug in Weesp en 
Duivendrecht. B. en W. kozen voor de 
laatste oplossing en bespaarden daarmee 
ƒ 87 .000- op een totale som van 
ƒ 550.000,-. Het gemeentebestuur onder
kende de ware machtsverhoudingen 
wanneer zij tevens voorstelden inspec
teur-generaal J. Blanken met de voorberei
ding van de plannen te belasten. Op 4 
maart 1821 werd in de raad meegedeeld, 
dat Gedeputeerde Staten van Noord-Hol
land en van Utrecht de plannen naar de 
koning hadden gestuurd en dat spoedig 
een besluit kon worden verwacht. Dit vond 
inderdaad plaats op 16 april 1821 bij K.B. 
nr. 62. Op 6 augustus 1821 werd aan de 
raad meegedeeld dat de aanbesteding 
had plaatsgevonden en het werk was 
gegund voor/250.000,-aan de aannemer 
J. Both. Het bedrag lag ƒ 100.000- bene
den de raming 't geen met genoegen is 
aangehoord1. De financiering van dit 
projekt heeft de gemeente desondanks 
veel hoofdbrekens gekost. 

De ontwerpers 

Plan met toekomstwaarde 

Het is duidelijk dat het voorgestelde plan 
niet zo maar uit de lucht is komen vallen 
doch ergens reeds lang te voren moet zijn 
voorbereid. Wat in ieder geval "in de lucht 
zat" waren allerlei initiatieven voor de 

Zoals we zagen was Jan Blanken met de 
voorbereiding van de bouw belast. Onge
twijfeld heeft hij de grote lijnen aangegeven 
en de supervisie over het werk gevoerd. 
Op cruciale momenten treedt hij dan ook 
steeds naar voren. De bouwgeschiedenis 
leert echter dat anderen de dagelijkse 
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leiding van het werk hadden2. De ontwerp
tekeningen en het bestek zijn vervaardigd 
op het in Amsterdam gevestigde kantoor 
van het Departement van de Zuiderzee. Dit 
kantoor, onderdeel van Rijkswaterstaat, 
stond onder leiding van de hoofdingenieur 
D. Mentz. Deze, in 1785 te Utrecht geboren 
en al op jonge leeftijd wees, werd toen hij 
13 jaar was als talentvolle jongeman 
opgenomen in het gerenommeerde oplei
dingsinstituut de fundatie van Renswoude. 
Hij werd daar opgeleid tot landmeter. Na 
enige omzwervingen trad hij op 25-jarige 
leeftijd als ingenieur toe tot de Rijkswater
staat. Het was deze Mentz die in 1815 een 
plan ter goedkeuring naar de directeur-ge
neraal van de Waterstaat in Den Haag 
stuurde voor de bouw van de hulpschut
sluis. Hierin was een zgn. waaiersluis, een 
vinding van Jan Blanken, opgenomen. 
Zonder twijfel is deze keuze ingegeven 
door de toen al zeer gezaghebbende Jan 
Blanken. Bovendien verdiende deze bij 
iedere toepassing iets aan zijn uitvinding. 
Vanaf 1 januari 1817 werkte onder leiding 
van Mentz de zoon van Jan Blanken, Jan 

Antonie Blanken, slechts 5 jaar jonger dan 
zijn chef. Hij was vanaf 1814 werkzaam bij 
de Waterstaat. Na enige tijd werd hij 
overgeplaatst naar het arrondissement 
Utrecht alwaar hij te maken kreeg met de 
uitvoering van de sluiswerkzaamheden. 
Uit correspondentie blijkt dat de opzichter 
van het werk zich in eerste instantie 
wendde tot Blanken jr. Evenwel kreeg hij 
ook vele aanwijzingen uit Amsterdam, 
terwijl Jan Blanken sr. op weg naar zijn 
huis in Vianen nogal eens uit zijn koets 
stapte om soms zeer gedetailleerde 
aanwijzingen te geven. 
Als hoofdopzichter op het werk aan de 
sluis, belast met het dagelijks toezicht, 
functioneerde Hendrik Lit. Hij is, evenals 
Mentz, opgeleid aan de fundatie van 
Renswoude. Onder Jan Blanken is hij 
betrokken geweest bij de bouw van de 
havenwerkzaamheden aan het Nieuwe-
diep. Daarnaast heeft hij talloze functies bij 
Rijkswaterstaat bekleed. In 1817 was hij 
opgeklommen tot de rang van ingenieur 
eerste klas in het arrondissement Utrecht-
Amersfoort. Uit zijn nagelaten papieren 
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Eén van de ontwerptekeningen voor de oude sluis die in 1821 zijn vervaardigd op het bureau van de 
hoofdingenieur Mentz te Amsterdam. ARA, Kaartenafd., WACP, nr. 1011-11. 
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blijkt dat hij een zeer punctueel mens was. 
Veel wat niet op de tekeningen aangege
ven stond, moet hij ter plaatse hebben 
uitgezocht en bepaald. 

De bouw begonnen 1821 

Op donderdag 26 juli 1821, twee dagen na 
de aanbesteding, werd begonnen met de 
afbraak van het benedensluishoofd, dat is 
het sluishoofd aan de landzijde van het 
sluiscomplex. Het werk werd met kracht 
aangepakt, omdat het de bedoeling was 
het sluishoofd nog vóór de winter gereed 
te hebben. Eén week na de aanvang waren 
reeds 50 arbeiders op de bouwplaats 
bezig. Zij hadden twee karren met paarden 
tot hun beschikking en de nodige gereed
schappen die van een ander werk, de 
Willemssluis te Amsterdam, aangevoerd 
waren. Ter weerszijden van het sluishoofd 
werden dammen aangebracht om zo
doende een werkput te verkrijgen. Drie 
weken na de start van de bouw, op 16 
augustus, waren de (ketting-) molens3 in 
werking om de put leeg te malen. 
Op maandag 20 augustus merkte men dat 
het water onder de kistdam4 doorliep. Nog 
dezelfde week brak deze dam door en liep 
het muurwerk van de benedensluis onder. 
Er werd ter bescherming van de doorge
broken dam een tweede dam aangelegd. 
Op donderdag 23 augustus waren twee 
kettingmolens in werking om de put droog 
te houden, waarin 132 manschappen aan 
het werk waren. Twee dagen later deed 
zich weereen calamiteit voor. Het huis van 
de predikant, op korte afstand van de sluis 
gelegen, verzakte. De aannemer wilde er 
niets aan doen, zolang hij niet wist wie de 
onkosten zou betalen. De schout begaf 
zich hierop naar de gouverneur van de 
provincie en de burgemeesters van 
Utrecht en kwam met de order terug, dat 
Waterstaat alle maatregelen diende te 
nemen, die nodig waren. 
Bij een bezoek op zaterdag 27 augustus 
van inspecteur-generaal Blanken, hoofd
ingenieur Mentz en burgemeesters van 
Utrecht werden talloze andere verzakkin
gen en scheuren aan huizen geconsta
teerd. Besloten werd om een damwand 
tussen de bouwput en de huizenrij te heien 

van de damplanken, die eigenlijk bedoeld 
waren om er de schermen van de sluis 
mee te forceren. Op 8 september stag
neerde het werk opnieuw, doordat we
derom een grote wel ontstond. Het water 
in de bouwput steeg voortdurend. Beslo
ten werd er nog een kettingmolen bij te 
plaatsen. Twee dagen later werd met het 
hiervoor nodige heiwerk begonnen. Bin
nen tien dagen was ook deze molen aan 
het werk. Voor alle zekerheid werd nog 
een vierde molen paraat gehouden. In 
totaal werden 41 paarden ingezet, die dag 
en nacht doorwerkten. 
Op zondag 23 september ontstond op
nieuw een wel, wat tot gevolg had dat één 
van de twee middendammen doorbrak. 
Onmiddellijk werd de vierde kettingmolen 
in gereedheid gebracht. Op 27 september 
was de put geheel droog. Om dit te berei
ken waren 53 paarden beurtelings dag en 
nacht in touw om de molens in beweging 
te houden. 

De verzakkingen rond de bouwput bleven 
doorgaan. Meerdere malen moesten de 
kettingmolens rechtgezet worden. Dit gaf 
uiteraard veel oponthoud. Zo was op 
8 oktober weer zoveel water in de put 
gekomen dat de slikhouten5, waarlangs 
geheid moest worden, waren weggedre
ven. Woensdag 26 oktober ontstond bij 
het trekken van een oude paal weer een 
wel. Tot overmaat van ramp ontstond een 
defect aan de wateras van kettingmolen 
nr. 1, zodat na korte tijd een halve meter 
water boven de slikhouten stond. De vloer 
van de sluis kwam in de maand november 
echter zo ver gereed, dat op 29 november 
de eerste steen kon worden gelegd. 
Hiertoe was reeds een week tevoren een 
tijdelijke brug met leuningen aangebracht 
tot toegang van de sluis gesteld en andere 
preparaties gemaakt, opdat de heren tot 
het leggen der zogenaamde eerste steen 
geschikt in de sluis zouden kunnen komen 
en welke steen hedenmiddag door de heer 
burgemeester Van Doelen in bijzijn van de 
heer gouverneur met een aantal personen 
is gelegd geworden en wel op de eiken 
vloer tegen de blauwe hard steen van de 
kast voor de deur aan de westzijde der 
sluis, schrijft de opzichter Hendrik Lit in het 
dagboek. Voor de arbeiders was een 
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extraatje beschikbaar van ƒ 1,50 per 
persoon. 
Een week later was de werking der wellen 
zo sterk dat de put met geen mogelijkheid 
was droog te houden, als gevolg van de 
hoge waterstand in de Lek. Weer een dag 
later, op 7 december, bepaalde inspec
teur-generaal Jan Blanken dat, in verband 
met reeds geconstateerde nachtvorst en 
door de hoge Lekstand, binnen twee 
dagen, met metselen diende te worden 
opgehouden. Er werd nog met man en 
macht aan de oostvleugel gewerkt om 
deze zo hoog te krijgen, dat voldoende 
steun aan de grond zou worden gegeven 
die anders door de hoge waterstand 
gevaar zou lopen gedurende de winter in 
de sluisput te schuiven. In de wintertijd 
werd met kleine bezetting door een be
perkt aantal werklieden, voornamelijk 
timmerlui, doorgewerkt. 

Het middenhoofd niet op gewenste 
diepte 1822 

Op 4 maart 1822 werd met voorberei
dende werkzaamheden aangevangen, 
zodat op 10 maart weer twee kettingmo
lens in werking waren. Het zwaartepunt 
van het werk lag nu bij de middelste sluis. 
In de maand maart werd nog gewerkt aan 
de oostvleugel van de binnenste kolk. Op 
31 maart werd deze vleugel afgemaakt. Er 
werd tot 's avonds 9 uur bij flambouwen 
gewerkt, omdat het water zo sterk onder 
de vleugel van de ophaalbrug kwam 
doorzetten dat men elk ogenblik een 
inbraak wagtende was, zoals het dagboek 
meldt. Toen het metselwerk het rivierpeil 
bereikt had werd de damwand wegge
haald en het muurwerk van achteren direct 
aan geaard. 
Behalve met de wellen had men ook nogal 
eens te stellen met restanten van de oude 
sluis. Zo werden op zondag 21 april oude 
palen ontbloot. Ze stonden in alle richtin
gen en waren er menigvuldig. Besloten 
werd een deel van de oude fundering niet 
te slopen doch voor het nieuwe werk te 
gebruiken. In de loop van de maand juni 
ontstonden er wellen6, die niet alleen veel 
water en klapzand naar boven brachten 
maar zich tevens voortdurend verplaat-

f 

Maquette van de oude sluis, 1823. Mahonie
hout, totale lengte 4.73 m. Vooraan bevindt zich 
het buitenhoofd (rivierzijde). Utrecht, Centraal 
Museum. 

sten. Helaas constateerde men weer 
verzakkingen en scheuren in de huizen, 
die langs de kade stonden. Ook werd de 
fundering van de kademuur met het 
daarop gemetselde muurwerk omgeduwd. 
Op 25 juni was duidelijk dat niet naar 
behoren kon worden gewerkt. Nog die
zelfde avond arriveerde de inspecteur-ge
neraal die van een bezoek aan de Willems-
sluis bij Amsterdam op weg was naar zijn 
woning in Vianen. Hij gelastte de gouver
neur van de provincie en de burgemees
ters van Utrecht in te lichten en hen te 
vragen de nodige maatregelen te nemen 
tot bejioud van de huizen. Op 27 juni 
vermeldde de opzichter in het dagboek, 
dat de huizen aanhoudend blijven werken 
en daaruit groote onheilen staan geboren 
te worden. Op 28 juni werd in aanwezig
heid van een aantal autoriteiten getracht 
de put droog te malen. Het gelukte niet, 
hoewel gedurende de inspectie de molens 
zeer sterk moesten malen. Men durfde 
echter niet op eigen gezag te besluiten om 
de fundering ondieper aan te leggen. 
De hele maand juli werd weinig aan de 
sluis gedaan. Pas op 11 augustus ontving 
men voorlopig bericht dat de vloer 1Vè 
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voet7 hoger moest worden aangelegd. De 
dag daarop werd de schriftelijke bevesti
ging van de minister ontvanger. De reeds 
gereedgemaakte deuren werden ingekort. 
Er werden palen bij geheid naast de palen 
die inmiddels reeds op de oorspronkelijk 
bedoelde diepte waren afgezaagd. Ook 
werden nieuwe palen geheid voor het 
verzakte deel van de westelijke kolkmuur. 
Er was niet veel gelegenheid om de verlo
ren tijd in te halen, want op 10 november 
reeds moest vers gemetseld werk worden 
afgedekt omreden het gepasseerde nagt 
reeds eeniger maten gevrozen heeft, zoals 
het dagboek meldt. Eind november werd 
de middensluis in orde bevonden en 
goedgekeurd in het bijzijn van de heren 
Nepheu, Ketel, de fabriek (= hoofd techni
sche zaken) der stad Utrecht en de hoofd
ingenieur Mentz. In de winter werd uitslui
tend enig timmerwerk verricht en verbete
ringen aan het terrein en de noodwegen 
aangebracht. 

Het buitenhoofd, gevecht tegen wellen 
1823 

Eind februari 1823 werd begonnen met 
sloopwerk aan het buitensluishoofd. Op 
15 maart kwam de dubbele ophaalbrug 
over de middensluis gereed. Toen op 2 
april de inspecteur-generaal één van zijn 
regelmatige bezoeken aan de sluis bracht, 
maande hij de aannemer wat op de schie
ten met het straatwerk omdat de passagie 
langs het dorp weder zoude kunnen 
plaatshebben. Het duurde echter nog tot 
het einde van de maand voor beide oprit
ten gereed waren. 
Inmiddels waren de deuren van de buiten-
sluis weggehaald en was een aanvang 
gemaakt met het verwijderen van het 
water uit de bouwput. Op 5 mei bleek dat 
het met zeven molens niet lukte. De aanne
mer besloot een derde kettingmolen bij te 
plaatsen. De buitendam vertoonde in het 
midden zodanige scheurtjes, dat de kans 
niet uitgesloten was, dat hij om zou vallen. 
Besloten werd de dam af te schuinen en 
uit voorzorg de deuren van de middensluis 
te schoren. Ook werd een deel van de 
oude westelijke kolkmuur afgebroken om 
daar zo nodig nog een vierde kettingmolen 

te kunnen plaatsen. Op 11 mei waren drie 
molens aan het werk. Het water zakte 
echter onvoldoende, het malen werd 
daarom gestaakt tot de vierde molen in 
werking kon worden gesteld. Op 25 mei 
werd met vier molens gewerkt. Er kwam 
veel hout en slib door de wel naar boven. 
De inspecteur-generaal, op het werk 
aanwezig, raadde de aannemer aan 
behalve de buitenkant ook de binnenkant 
van de afsluitdam te beheien. Op 27 mei 
werd besloten, nog een vijfde kettingmo
len bij te plaatsen. 

Kaart van de Lekdijk-Bovendams in kaart 
gebracht 1874-1876 door dijkmeester E.G. 
Wentink, onder toezicht van de kameraar 
J.P. Havelaar. Detail met sluiscomplex. 

Op 30 mei viel in de buiten-afsluitdam een 
gat van 3 meter diameter. Men trachtte dit 
met hooi en stenen te dichten. Het hooi 
kwam er de volgende dag aan de andere 
kant echter weer uit. Hoewel er op die dag 
nog we! geheid is, zag men geen kans de 
molens in werking te houden. De paarden 
hielden het niet vol en ook verliep de 
buitendam hoe langer hoe meer. Tot het 
einde van het werk is er zo doorgetobd. 
Men heeft nolens volens een deel van de 
oude gemetselde fundering gebruikt om 
het nieuwe werk op te bouwen, terwijl in 
het dagboek meerdere malen passages 
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voorkomen, waaruit blijkt dat het werk 
aangepast werd aan de zeer moeilijke 
situatie. 
Op 20 augustus viel 's morgens om half vijf 
weer een gat in de buitenkruin van de dam, 
1,5 m wijd en plm. 7,5 m diep. Het merk
waardige verschijnsel deed zich voor dat 
het water in dit gat tot ruim 2 meter boven 
de waterstand in de Lek steeg. Het water 
liep door een snel gegraven sleuf weer 
terug in de rivier. De inspecteur-generaal 
kwam dit verschijnsel zo ongelooflijk voor 
dat hij hiervan een schriftelijke verklaring 
van ooggetuigen heeft laten opstellen. 
Ook beval hij 's nachts bij de dam te laten 
waken. Als de werkput voldoende droog 
was werd met man en macht gewerkt. Zo 
werden op 9 oktober 168 werklieden in het 
dagboek geregistreerd. Het belangrijkste 
deel, de eigenlijke waterkering kwam nog 
vóór de winter gereed. 
Op maandag 3 november vond de inspec
tie plaats door de hoofdingenieur en twee 
vertegenwoordigers van de gemeente 
Utrecht. Woensdag 6 november werd de 
watermaling gestaakt en werden de 
paarden bij publieke veiling verkocht. De 
winter en het vroege voorjaar van 1824 
waren nodig om het timmerwerk af te 
maken, de directe omgeving van de sluis 
te herstellen en de afsluitdammen weg te 
graven. Wat men vreesde, gebeurde op 13 
april. Door de hoge waterstand in de Lek 
brak de buitendam door. Hierdoor moest 
de rest van de dammen uitgebaggerd 
worden i.p.v. uitgegraven. Op 14 april 
waren 20 baggeraars op 10 pramen 
hiermee bezig. 
Hoewel de omstandigheden niet gunstig 

Oude sluis te Vreeswijk. Buitenkolk naar de 
rivierzijde gezien, nadat o.m. de sluisdeuren 
vervangen zijn door een stenen dam. 
Pentekening door H. Dam, 1982. 

waren (op 16 april kon door de felle wind 
zelfs in het geheel niet gebaggerd worden), 
werd de sluis op 1 mei 1824 opengesteld. 
Dit gebeurde in het bijzijn van de gouver
neur der Provincie, de inspecteur-gene
raal, de hoofdingenieur en de ingenieur, 
benevens burgemeester Van Heeckeren 
en andere vertegenwoordigers van 
Utrecht. Het eerste schip dat geschut 
werd had een lengte van 136 Rijnlandsche 
voeten (ruim 42V2 m) en een breedte van 
23 voeten 4 duim (ruim 7 m). 

H. Dam 

Bijlage. Brief van febr. 1817 van het ge
meentebestuur van Utrecht aan koning 
Willem I. 

Sire, 

[Ingevolge een brief van de secretaris van staat 
waarin ons namens U medegedeeld werd te 
voldoen aan de aanschrijving van de minister 
van Waterstaat tot het maken van een plan voor 
afdamming en droogmaking van de sluis te 
Vreeswijk, hebben wij met grote spoed dooreen 
deskundige niet alleen dit plan maar ook een 
plan vooreen noodsluis laten vervaardigen dat 
wij aan de minister van Waterstaat hebben doen 
toekomen. Het was geen vergissing, zoals de 
secretaris van staat veronderstelde, dat in ons 
vorig adres van de noodzaak van een noodsluis 
gewag werd gemaakt, maareen volledige 
overtuiging] 
dat wil men de Stad Utrecht niet geheel beder
ven door dezelve van de toevoer van versch 
water te beroven - wil men niet geheel de 
binnenlandsche commercie stremmen of voor 
altoos verleggen, men dan vóór al het andere zal 
moeten beginnen met het zorgen voor een 
noodsluis. Wij hebben een goede gelegenheid 
zich daartoe te Vreeswijk opdoende aan Zijne 
Exellentie voorgesteld aangewezen; ja, wij 
hebben meer gedaan, wij hebben aan Zijne 
Exellentie voorgesteld het aanneemelijke om 
(bij aldien het bouwen van een Nieuwe Sluys te 
Vreeswijk vaststaat) alsdan ter ménagement 
[verlaging] van enorme doch vruchteloze kosten 
van afdamming en droogmaking (waarvan de 
uitslag vooraf genoegzaam kan berekend 
worden) en tot beveiliging van een groot ge
deelte van het dorp Vreeswijk in een alsdan 
éminant gevaar, liever te beginnen met de 
nieuwe sluys te leggen daar ter plaatse waar 
anderzints de noodsluys zoude behoren gelegd 
te worden en totdat die nieuwe sluys geheel zal 
voltooid zijn, zolang de oude sluys voor een 
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noodsluys te houden en alsdan naderhand 
dezelve niet uit te graven, maar te dempen: wij 
mogen toch voor Uwe Majesteit niet verbergen 
dat de vrees welke wij voor dat dorp en zelfs 
voor onze stad koesteren, indien er bij en aan de 
sluys aanmerkelijke vergravingen zullen plaats
hebben - wij kennen te wel en door vorige 
ondervindingen den welachtigen grond aldaar, 
welachtigheid die men gansch t'onrecht aan 
den ouderdom van den sluys toekent maar die 
in tegendeel aan den aard der gronden aldaar in 
de nabijheid der rivier te vinden is die bij de 
af damming in denjare 1739 zich ten sterkste 
geopenbaard heeft, en bij nieuwe vergravingen 
met zulk een geweld zal te voorschijn komen, 
dat het bezwaarlijk zal te bedwingen zijn. 
Uwe Majesteit vergeve het ons, wanneer wij de 
onderneeming van dat werk met zulk een 
kommer blijven vooruitzien, ofschoon nimmer 
onze bedoeling is, om bijaldien de gedachte van 
de directie van de Waterstaat ten opzichte van 
de insufficance der sluys mochten prevaleren, 
alsdan door onze tegenkanting dat werk te doen 
vertragen - integendeel smeken wij alsdan Uwe 
Majesteit om liever de nodige bevelen te geven 
om ter plaatse, door ons aan den Minister van 
de Waterstaat opgegeven, een geheel nieuwe 
sluys aan te bouwen en totdat deze zal vol
bouwd zijn de oude sluys in zijn geheel te laten, 
waardoor het ons voorkomt, dat vele kosten 
gemenageerd - de loop der binnenlandsche 
handel bewaard - en een gedeelte van het dorp 
Vreeswijk voor instorten beveiligd zoude 
worden, aan alle welke gevaren men ongetwij
feld zou worden blootgesteld, indien een begin 
gemaakt werd met een af damming en droogma
king der oude sluys en (gelijk dat toch te voor 
zien is) wierd overgegaan tot wegruiming 
derzelver en eene daarstelling van den nieuwe 
sluys in deszelfs plaats, waarvan de gevolgen 
onberekenbaar zijn. 

[De binnenlandse handel gaat ons bijzonder ter 
harte sedert wij een geregelde veerdienst op 
Keulen hebben. Tevens bezitten wij nu een 
goede aanleggelegenheid aan de stads-buiten
singel. Voorts heeft het Uwe Majesteit behaagd 
ons het voorrecht te verlenen van een Entrepôt 
der Convoyen en Licenten. Ook hopen wij dat 
aan ons verzoek om buitenlandse paspoorten 
te mogen afgeven, gehoor wordt gegeven. Het 
behoud van een onbelemmerde scheepvaart
weg en de mogelijkheid om over vers water voor 
de stad te kunnen beschikken zijn twee punten, 
waarvan het belang niet genoeg onder de 
aandacht van de Waterstaat kunnen worden 
gebracht. 

Voorts twijfelen wij er niet aan of Uwe Majesteit 
zal de nodige maatregelen beramen, dat de 
zware kosten voor dit belangrijke werk benodigd 
(en waarvoor onze stedelijke financiën niet 

toereikend zijn) voor rekening van het Rijk 
worden genomen ofwel ten laste worden 
gebracht van het deel der provincie en naburige 
landen dat van Vreeswijk tot Muiden belang bij 
deze sluis heeft, overeenkomstig de regeling die 
voor de sluis te Muiden en de uitwatering te 
Katwijk werd getroffen.] 

't Welk doende 
Burgemeesteren Raden der stad Utrecht. 

Noten 

1. Ter vergelijking moge dienen dat indien het 
sluiscomplex thans volgens dezelfde teke
ningen zou worden uitgevoerd, hiermee naar 
schatting 30 miljoen gulden zou zijn ge
moeid. 

2. Dat Jan Blanken zich slechts met de grote 
lijnen kon bezig houden moge ook blijken uit 
het feit dat hij voor zijn kanalen-koning 
Willem I tussen 1817 en 1826 ontwerpen 
maakte en ook voltooide voor het Stenen-
hoekkanaal, het Zederikkanaal en het 
Noord-Hollandskanaal. 

3. Kettingmolen: Met behulp van paardekracht 
wordt door middel van een stelsel van 
kamraderen een "ketting" van houten 
bakjes in beweging gebracht op dezelfde 
wijze ais de moderne baggermolen. 

4. Kistdam: Een tijdelijke voorziening die wordt 
gevormd door twee evenwijdige houten 
damwanden, die enkele meters van elkaar 
worden geplaatst. Hiertussen wordt grond 
gestort. 

5. Slikhouten vormen een onderdeel van de 
constructie van de siuisvioer. 

6. De wellen ontstonden door verschil in 
hoogte tussen het rivierpeil en het peil van 
het binnenwater. Het water zocht een weg 
via zwakke delen in de dijk en het onderwa-
terdeei van de sluis. De wel van 20 aug. 1823 
week van dit beeld af en is wellicht ontstaan 
door plaatselijke overdruk van een ingeslo
ten watermassa. 

7. 1 Rijnlandse voet = 12 duimen = 31,4 cm. 
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Een gedenkteken in gegoten ijzer. 
Het grafmonument van Jan Blanken op 
de algemene begraafplaats te Vianen. 

De anonieme necroloog van Jan Blanken 
in de Algemene Konst- en Letterbode van 
27 juli 1838 laat over het belang van deze 
markante waterbouwer geen enkele twijfel 
bestaan: Op zijne zoo uitgestrekte loop
baan heeft hij in een voor ons Vaderland 
zoo onmisbaar als gewigtig vak hetzelve 
zoo talrijke diensten bewezen, dat zijn 
naam verdient bij het nageslacht in geze
gende gedachtenis te blijven. Dit gevoelen 
zal ongetwijfeld ook een rol hebben ge
speeld bij de beslissing om voor Blanken 
een grafmonument op te doen richten. 
Uiteindelijk kwam het in 1841, drie jaar na 
zijn overlijden, gereed. 
De geschiedenis van dit "gedenkteken in 
gegoten ijzer" loopt kenmerkend genoeg 
parallel met de waardering van Blanken 
als waterbouwkundige. Het verval van het 
monument moet in de tweede helft van de 
negentiende eeuw hebben ingezet. Om
streeks 1900 waren de vier hoektoortsen 
namelijk al vervangen door eenvoudige 

Het grafmonument, ca. 1900. Historische 
vereniging Het Land van Brederode. 

strips. In de loop van de twintigste eeuw 
zette, waarschijnlijk ten gevolge van 
gebrekkig onderhoud, het verval zich 
voort. Uiteindelijk culmineerde dit in de 
ineenstorting van het monument tijdens 
een voorjaarsstorm in 1970. De vier flan
ken die hierbij ernstig werden beschadigd, 
konden in 1977 nog worden gefotogra
feerd. Spoedig hierna zijn ze echter afge
voerd. Met de oprichting van de Stichting 
Herstel Grafmonument Jan Blanken op 15 
mei 1987 werd aan het verval van het 
monument een definitief halt toegeroepen. 
De waardering van Blanken als water
bouwkundige, die gedurende zijn leven 
vrijwel algemeen was, nam vanaf circa 
1850-1860 snel af. De oorzaken hiervan 
waren in hoofdzaak de zich in hoog tempo 
vernieuwende technologieën en de veran
derende opvattingen over het vak van 
waterbouwkundige1. Pas laat in de twintig
ste eeuw werd Blanken in het juiste histori
sche perspectief geplaatst en ontving hij 
de waardering, die hem zonder twijfel 

Het grafmonument in mei 1987. 
Foto Rijkswaterstaat. 
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