












































Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 In de direkte omgeving van de Ben-schoppersluis was verder herberg 'de RoodeLeeuw' te vinden. Er stonden enkele boerde-rijen en vanzelfsprekend bevond zich er ookeen sluiswachterswoning die eigendom wasvan het waterschap Benschop. A.M. Fafianie beschrijft de dagelijksegang van zaken bij de sluis in de eerste helftvan de 19e eeuw: &quot;De schepen uit Benschop en Polsbroekkwamen via de Benschopperwetering - die totde gemeente Benschop behoorde - bij het zeerkleine bruggetje dat aan het begin van hetKamperzandpad was gelegen. Vandaar kwa-men zij in een kom waar gewacht moest wor-den tot de waaiersluis geopend werd. Daarnaging het naar het zogenaamde Kamemelksegat, waarna het water via de tweede sluisdeurwerd binnengelaten. Vervolgens kon men debocht nemen naar de stadsgracht en de Havenbinnenvaren, waar gelost kon worden, (de ha-ven had toen een breedte van 35 m, red.). Inprincipe was het ook mogelijk om via de Havenof

de zuidelijke gracht naar de Ijsselpoort te va-ren en vandaar de IJssel op naar het Gein enUtrecht, of naar Montfoort en verder richtingGouda&quot;. De bovengenoemde kom waarin deschuiten moesten wachten lag tussen hetbegin van de Benschopperweg en hetwacht-hokje van de tegenwoordige bushalte. Desluis zelf, het Kamemelkse gat dus, lag ter hoogte van de panden nr. 10 en nr. 12 aande Hogebiezen, ongeveer op de plaats vande betegelde middenberm met de fietsen-rekken. Tientallen jaren lang deed de sluis zijnwerk naar ieders tevredenheid. Hoewel...niet iedereen was even gelukkig met degang van zaken. In een verslag van het be-stuur van de 5 waterschappen onderIJsselstein (i mei 1862) wordt ten aanzienvan de sluis het volgende opgemerkt: &quot;De Benschopse sluis is gelegen voor de stadIJsselstein bij de Benschopperpoort en behoortaan - en wordt onderhouden door - het water-schap Benschop. Daardoor wordt geheelBenschop en Polsbroek van water voorzien. Dewillekeurige wijze waarop daarmede dikwijlszeer ten

nadeele van IJsselstein wordt gehan-deld, vordert zeer ernstig eene nadere regeling.&quot; Van tijd tot tijd vond reparatie of vernieu-wing plaats. Zo werden tussen 12 en 28 juli1865 de beneden-puntdeuren vernieuwd; depuntstukken nagezien en hersteld, en desluis- en vleugelmuren hersteld en opge-voegd. Ook in de direkte omgeving van desluis vonden van tijd tot tijd veranderingenplaats. In 1914 verrees bijvoorbeeld de r.k.St.Nicolaas jongensschool op een steen-worp afstand van de sluis, (nu: parkeerplaat-sen Molenstraat). In 1928 was er sprake van een laatstegrootscheepse renovatie. De kosten hiervan 0^27 Sloo'p van desluis in 1965. 159




