


Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 zoek. Voor het verhaal over Jan Blankenzelf heb ik voornamelijk geput uit de es-saybundel/catalogus die in 1987 is uitge-geven ter gelegenheid van een tentoon-stelling over Jan Blanken Jansz. in hetRijksmuseum in Amsterdam. Gaarne wil ik de Rijkswaterstaat bedan-ken voor hun aandeel in de totstandko-ming van mijn onderzoek. De Benschopperwetering ^ De Benschopperwetering wordt ver-moedelijk begin 12e eeuw gegraven.Waarschijnlijk had de wetering ooit aan-sluiting op de Vlist maar door de snellebodemdaling, als gevolg van het inklinkenvan de bodem door ontginningen, wordtbij Polsbroek een dam gelegd en een noor-delijke afwatering gegraven tot Keulevaartmet aansluiting op de Hollandse IJssel viaeen spuisluis. Bij eb kan zo het overtolHgewater op de IJssel worden geloosd. Doorverdere daling van het land en door dicht-slibben van de IJssel (als gevolg van de af- deuren, in de oorspronkelijke, 'den primi-tieven' staat werd teruggebracht. Ik hadkunnen

volstaan met een ingezondenbrief naar de Historische KringIjsselstein. Voorzitter L. Murk, vroeg mijechter in een artikel aandacht te schenkenaan de werking en het nut van waaierslui-zen en iets te vertellen van de overwegin-gen die hebben geleid tot het nemen vandeze unieke proef juist bij de sluis vanIjsselstein. In een tweede artikel besteed ik aan-dacht aan de grote waterbouwkundige enuitvinder Jan Blanken Jansz. Deze klomop van polderjongen uit de Krimpener-waard tot inspecteur-generaal vanWaterstaat. In deze functie leverde hij eenbelangrijke bijdrage aan de ontwikkelingvan deze dienst en was hij verantwoorde-lijk voor de eerste grote nationale water-staatkundige werken zoals onder anderehet Noordhollands Kanaal. Voor het eerste artikel heb ik mij vooralgebaseerd op uitgebreid archiefonder- ajb.i Verkleindgedeelte vande kaart uit1771, opgete-kend doorHattinga.Links hetdorpPolsbroek enrechtsIjsselstein.Links vanhet middenPolsbroeker-dam. ajb.2 Werking vande overtoomin deHaarrijn bijMaarssen.Deze over-toom werd ini8gi

ingebruik geno-men. 428









Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 ?'^^?'v*^-* \^ Model vaneen waaier-sluisdeur.Vermoedelijkuit de nala-tenschap vanJan Blanken,thans in hetRijksmuseum. De deuren zullen dan met de hand, bij-voorbeeld met behulp van een duw-entrekconstructie moeten worden bewogen. Waaiersluizen worden in de negentien-de eeuw in enkele gevallen toegepast voorspuisluizen, al of niet in combinatie metschutsluizen. Zij worden vooral gebouwdvoor inundatiedoeleinden voor de NieuweHollandse Waterlinie en ook wel voor hetonder water zetten van gebieden ter ont-lasting van rivierdijken bij extreem hogewaterstanden. Jan Blanken noemt dit voorrivierdijken 'zijdelingse doorlating van hetwater', (hetgeen in de praktijk echter nooitis uitgevoerd). Nieuwe technieken hebben de waaier-sluizen inmiddels veelal vervangen. Polemiek tussen Blanken en Goudri-aan In februari 1808 publiceert de water-bouwkundige Jan Blanken (1755-1838)zijn vinding.&quot; Zijn ambtgenoot A.F.Goudriaan'^ reageert onmiddellijk meteen

open pamflet van maar liefst veertigbladzijden, waarin hij de originaliteit vanBlankens vinding betwist: 'zijn de voorbeel- centrale as beweegt. De waaier is als hetware een hefboom die de puntdeur in be-weging zet. In de tekening zal, ervan uitgaande dathet buitenwater hoger is dan het water inde sluis, de werking als volgt verlopen:wanneer schuiven a van het buitenwater-riool zijn geopend en schuiven b van deriolen naar de sluiskolk zijn gesloten, danis de waterdruk aan weerszijden van dewaaiers gelijk. Zo doen de waaiers nietmee in het krachtenspel terwijl de punt-deuren door de hogere druk van het bui-tenwater gesloten blijven. Dit is ook hetgeval bij de reguliere sluizen. Zodra deschuiven b worden geopend en die van agesloten, zal de druk achter de waaiersverminderen. Vervolgens opent het stelselvan waaier-en puntdeuren zich en het wa-ter stroomt de sluis in. Het gedeeltelijkopenen of sluiten van de schuiven maakthet mogelijk de krachten op de waaierdeu-ren te beheersen. Zo is het mogelijk dedeuren slechts gedeeltelijk te openen,

bij-voorbeeld bij spuisluizen. Wanneer echterhet water aan beide zijden ongeveer gelijkis, gaat bovengenoemde werking niet op. 432

















Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 ajb.15 De (verdwe-nen)Kamemelksebrug enBenschopseweteringgezien van denoordelijkesluisdeurenin 1962.Op de plaatsvan het huislinks zal hetnieuwe stads-kantoor wor-den gebouwd,(foto L.Murkj ven blijkt dat in 1814 alweer nieuwe bui-tenpuntdeuren moeten worden aange-bracht en in 1829 de vleugelmuren aanhet buitenwater moeten worden gerepa-reerd. De westelijke muur begint te hellenen moet worden verankerd. Op 27 april 1836 vindt een buitengewo-ne vergadering van het WaterschapBenschop plaats aangezien de inwonersvan de polder rond Benschop, ernstigeoverlast ondervinden van het water dat uitde sluis lekt. Zij verzoeken 'het vriendelijkstom de sluis geheel te dempen en weg te nemenen de gelden voor het onderhoud aan de sluiste besteden aan de molens'. Zij vervolgen'dat zou ons van harte genoegen geven, dangeloven wij met grond een gelukkige polder tehebben'. Het waterschap wil de sluis echterbehouden. Zij laten de 'visiteur' (contro-leur), de

heer Van de Stolk een 'ciering'(begroting) maken voor de vernieuwingvan de sluismuren, de vleugelmuren vande zuid-oostelijke sluishoofden en voorhet plaatsen van nieuwe passende buiten-puntdeuren. Een en ander wordt beraamdop Fl. 4.020,-. Het bestuur doet hiertoe inoktober 1836 een verzoek aan KoningWillem I voor subsidie met de motivatiedat het waterschap eerder zo bereidwillig is geweest om toestemming te geven aanBlanken voor de proeven in 1808. En dat'wellicht door deze proefneming de construc-tie van de sluis zelve dan ook na dien tijd we-der in voorigen staat hersteld wordende, de-zelve moogelijk niet directelijk, toch bij ver-volg van tijd, meer en meer dan aan gewoon-lijke Reparatie zal onderhevig zijn en blij-ven'. Om deze redenen neemt het water-schap de vrijheid 'de Troon van UweMajesteit te benaderen' voor subsidie van dereparatie van de sluis ad. F. 4.020,-. Op 18december 1837, een jaar voor Blankensdood, wordt door de minister vanBinnenlandse Zaken J. de Koek, een sub-sidie toegekend van Fl. i.ooo,-

'totgedeelte-lijk bestrijding der kosten ter herstel van deschutsluis van dien polder nabij Ifsselstein'. Na de ingrijpende herstellingen in 1838volgen nog grote reparaties in de jaren1862,1879 en 1915. In 1928 wordt de sluispraktisch geheel vernieuwd om in 1965 teworden afgebroken en dichtgegooid. Het is te hopen dat bij toekomstigegraafwerkzaamheden, de funderingenvan de waaierkassen worden opgetekendzodat het dossier Blanken met deze nogontbrekende gegevens kan worden aange-vuld. i i 440







Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Jan Blanken Janszoon (1755-1838) inspecteur-generaal van de Waterstaat door P.H. Verboeket Inleiding De tijd waarin Jan Blanken als natio-naal waterbouwkundige actief is, betrefteen periode waarin veel politieke en staat-kundige omwentelingen plaats vinden.Rond het eind van de achttiende eeuwkomt met de Bataafse Republiek een ein-de aan de soevereiniteit van de gewestenen aan de heersende regentenmentaliteitvan de bestuurders. In 1987 wordt de patriottenrevolutie uit1787 herdacht. Hiertoe wordt in hetRijksmuseum op initiatief van deRijksarchiefdienst met medewerking vande Rijkswaterstaat een overzichtstentoon-stelling georganiseerd over de waterbouw-kundige Jan Blanken, een nationale fi-guur uit het eind van de achttiende en hetbegin van de negentiende eeuw'. Dit arti-kel moet gezien worden als een korte sa-menvatting over deze waterkundige en isgrotendeels gebaseerd op de voortreffelij-ke, begeleidende essaybundel/catalogus,'de

Physique Existentie dezes Lands'. ^ Blanken groeit op in de nadagen van deRepubliek der Verenigde Nederlanden.Hij dringt, ondanks zijn eenvoudige af-komst en de revolutionaire politieke om-wentelingen in zijn tijd, door tot in dehoogste kringen van verlichte weten-schappers en waterbouwkundigen.Hoewel hij geen theoretische scholingheeft, legt hij een grote praktische kennisaan de dag, iets dat zeer gewaardeerdwordt door onder andere wetenschappelij-ke genootschappen uit die tijd. Zij dragen immers het praktisch experimenterenhoog in hun vaandel. Blanken heeft hetvermogen om waterbouwkundige proble-men concreet op te lossen en beschiktdaarnaast over een enorme gedrevenheidtot erkenning. Deze eigenschappen bie-den hem een voorsprong op zijn welis-waar theoretisch geschoolde maar meerbehoudende collega's. Het is in deze be-langrijke periode van hervormingen dat,vooral ook door toedoen van Blanken, eenbegin wordt gemaakt met de planmatigewaterstaat op nationaal niveau. Onder Koning Lodewijk

Napoleonbrengt Blanken het tot inspecteur-gene-raal van de Waterstaat. Onder het bewindvan Keizer Napoleon Bonaparte enKoning Willem I blijft hij deze functie be-houden tot zijn pensionering. Het is aan het persoonlijk prestige vanBlanken te danken dat vele nationale wa-terbouwkundige werken zoals kanalen,sluizen en dokwerken, tot stand komen.Het gaat hierbij om grootschalige werkendie voornamelijk met handkracht gereali-seerd worden. En dat in een tijd dat ergeen goede weg- en waterverbindingenzijn, geen electriciteit en geen motorenvoor de aandrijving van hefwerktuigen.Ook materialen als beton en staal bestaandan nog niet en een snellere communica-tie dan per briefis er evenmin. Blanken heeft de gave om de toenmali-ge autoritaire leiding van de staat zodanigvan zijn practische inzichten te overtui- 443
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