
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1935 Schutsluis en Schans te Nieuwersluis In een aan ondergeteekende ter inzage gegeven boekje, ge-titeld ,,Staat van Alle Volken&quot;, deel XXII, uitgegeven te Am-sterdam in 1772, staat het navolgende woordelijk vermeld: Een klein half uur bezuiden het Huis Kroonenburg legt deNieuwersluis, alwaar men eene schutsluis heef, tusschen wel-ker deuren de Trekschuiten, enandere kleine vaartuigen, dievan Amsterdam naar Urecht vaaren, aanleggen en doorschut-ten moeten. Deeze sluis brengt de vaartuigen uit de Vegt ineene wetering, die op den Angstel uitloopt en voor omtrent tweehonderd jaaren gegraaven is. De Regeering der Stad Utrechtverpagt en onderhoudt dezelve. Zij betaalt ook den Sluis-wagter, die, uit dien hoofde, onder het Regtsgebied van Utrechtbehoort. Nabij de sluis heeft men eenige huizen, en een ver-maard Fransch Kostschool, op Stigtschen grond, waarin thansvecle jongelingen opgevoed en

onderweezen worden. Destreek, in welke de sluis legt, is ook bij uitstek vermaakelijk,wegens de menigvuldige Lustplaatsen, die men aldaar, aanbeide zijden, tot aan Loenen en Breukelen vindt, wordende, teroorzaake van het betoverend schoon der Wandeldreeven aanden weg, en der Gezigten langs de Vegt, zeer veel, door deinwooners van Amsterdam en Utrecht, in den zomertijd, be-zocht. In 't jaar 1700 werdt aan Abraham van der Dussen, bij eeneovereenkomste tusschen de Gekommitteerden van het Zandpaden hem, toegestaan het maaken, en onderhouden van eenenieuwe houten brugge over de Vegt aan de Nieuwersluis, voorden tijd van twaalf jaaren, onder voorwaarde, dat hij, geduu-rende dien tijd de gabellen trekken zou, welken hij tot nog toegenooten hadt van alle de karossen, wagens, chaisen en andereVaartuige,n die met de schouw overvaaren, en dat hij, jaar-lijks, voor de gabellen op de brugge, mitsgaders aan het Zand-pad, zo aan de Nieuwersluis als aan den

Voetangel, uitkeerenzou eene somme van zevenduizend guldens, de eene helft aan



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1935 20 den Rentmeester van de Domeinen 's Lands van Utrecht, ende andere helft aan de Thesaurie der Stad Amsterdam, zullen-de, na verloop van de gemelde jaaren, de eigendom van de brugkomen en blijven aan de Provincie van Utrecht, en de StadAmsterdam. In 't jaar 1673, toen de Franschen de geheele Provincievan Utrecht in hunne magt hadden, was men bevreesd, dat zijzig te Nieuwersluis zouden versterken, om, vandaar, iets opAmsterdam, of op andere Steden van Holland te onderneemen,Om den vijand derhalve voor te komen, belastte de Prins vanOranje den Kolonel Stokijne, om aan de Nieuwersluis post tevatten. Deeze begaf zig in de maand van Mey, met zestienhonderd soldaten en duizend Boeren derwaarts. Men stakterstond de spade in den grond, en, binnen weinige dagen,was er eene tamelijk weerbaare schans opgeworpen, die ter-stond met geschut voorzien, en, van rondomme, door uitleg-gers in de Vegt, met

geschut en volk, zodaanig versterkt werdt,dat de Franschen, vervolgens tot aan Breukelen genaderd, nietsop deeze sterkte durfden onderneemen. Deeze schans was,gedeeltelijk aan de west-, gedeeltelijk aan de oostzijde van deVegt, en dus zo wel op den Utrechtschen als op den Holland-schen bodem, die, hier ter plaatse, door dien stroom, geschei-den worden, opgeworpen, doch zonder voorkennisse en toe-stemminge van de Staaten van Utrecht, en zonder eenige ver-goeding te doen aan de eigenaars, die, uit dien hoofde, hunnehuizen of landen hadden moeten missen. Men hadt er ook eene Kerk gestigt, en een Predikant be-roepen, doch, na deszelfs dood, geen tweeden. Het Stigts gedeelte werdt ook onder de Souvereiniteit vanHolland getrokken, en de lasten aan die Provincie betaald.In deezen toestand bleeven de zaaken tot het jaar 1688, wan-neer de sterkte geslegt, den eigenaaren hunne gronden teruggegeeven, en de lasten wederom aan de Provincie van Utrechtbetaald werden. Bij de

overgifte, verklaarden de Staaten vanUtrecht te zullen toelaaten, dat in de plaatse aan de Nieuwer-sluis, wanneer de nood het, naar de gedachten van de Staa-ten van Holland, vereischen zouden, zonder uitstel een of meerforten gelegd werden, daar het noodig en dienstig was. Doch dit gebeurde niet voor den jare 1745, wanneer men inHolland, uit voorzorge, wegens den inval der Franschen in de






