De Koppelsluisen ziin sluiswacht(st)e

AÍb.1 Koppeldijk met
links de Koppelsluis
(t1895-1900).
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Het transport per schip van Zeist naar Utrecht
of in omgekeerde richting, vond eeuwenlang
plaats over de Biltse en Zeister grift. Deze waterloop werd rond 1640 gegraven en kort daarna in gebruik genomen. De vaart begon bij de
Stoetwegensedijk (nu: Bunsinglaan)in Zeist en
eindigde in de Stadsbuitengracht (singels)van
Utrecht. Het hoogteverschil tussen de beide
uiteinden bedroeg ongeveer 130 centimeter.
Om dit te kunnen overbruggen,werden er twee
sluizen gebouwd. Een daarvan,de Koppelsluis
(fig.l), lag in Zeist-West langs de Koppeldijk,

niet ver van de huidige basisschool De Sluis,
Koppelweg 131,Zeist. De andere sluis lag in De
Bilt, bij het landhuis Sluishoef, Utrechtseweg
315.
De s/uysen bij de Coppelworden al genoemd in
een beschikking die de provincie Utrechtl uitvaardigde in 1648. Daarbij werd het verboden
zand of andere materie te laden of te lossen
naast de sluís of binnen een aÍstand van ruim
negentig meter daarvandaan. De Koppelsluis
is daarnaastook aangeduidop landkaartenuit
die tijd, bijvoorbeeld die van lig.2 uit 1677.

ONDERHOUD
et onderhoud van de
grift en de bijbehorende
sluizen bleek al vroeg
een punt van zoÍg. Daarom deed de
provincie Utrecht in 1668 een ver-

Zeist een rekening op van de uitgaven, waarna de kosten werden
omgeslagen.De grootste kostenpost
vormden de houten verlaten [houten schutsluizen, red.l, die eens in

ordening en schouwbrief het licht
zien, waarin een en ander werd geregeld (fig.3). Zo kwam er onder an-
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dere een bepaling die aangaf welke
hoogteverschillen bij de sluizen in
stand gehouden moesten worden.
Bij de Koppelsluis ging het aanvankelijk om ruim vijftig centimeter; bij
de Biltse sluis moest de resterende
ongeveer tachtig centimeter worden overbrugd. In de tweede helft
van de 19'eeuw zou het verval bij
de Koppelsluis overigens worden
reruggebrachr naar 25 cenrimeter,
waardoor bij de Biltse sluis ruim
een meter hoogteverschil overbrugd
moest worden.
De provincie legde in 1668 de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en beheer van de sluizen bij
de gerechten (voorlopers van de
gemeenten) waarin ze waren gelegen. Voor de Koppelsluis was dat
het gerecht Zeix.; de Biltse sluis viel
onder het gerecht Oostbroek en De
Bilt c.s.
De kosten van onderhoud of vernieuwing van de Koppelsluis werden omgeslagen over de ingelanden
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i *' vernieuwd

Een drastische vernieuwing vond
plaats in 1831. In dat jaar werd de
sluis met zijn houten schutten afgebroken en vervangendoor een nieuwe sluis met houten puntdeuren en
met kaden gemetseldvan baksteen.
OVERDRACHT

AAN

DE

ZEIST
GEMEENTE
In 1851 onderging de regeling voor
d e K o p p e l s l u i s ,d i e r w i n r i g j a a r n a
de vernieuwing al weer in zeer slechte staat verkeerde, een wijziging.
De Zeister burgemeester \íillem

ook de ingelanden zich rnet het plan
verenigen. \íel ging het geld dat
voor de sluis in kas was naar de gemeente Zeist en moest eÍ per bunder
(hectare) een afkoopsom betaald
worden van 2 gulden, maar dat
bleek niet onoverkomelijk.
OVERDRACHT
WATERSCHAP

HET

De overname van de Koppelsluis
door gemeente Zeist was misschien
toch niet zo'n goed idee geweest.Al
in 1852 zocht burgemeester Schas
contact met het waterschap om te
bepleiten dat deze instantie de sluis
onder haar beheer zou nemen, zoals
reedshet geval was bij de Biltse sluis.
Het geld dat nog ten behoevevan de
sluis in kas was, zou dan naar het

te nemen van de ingelanden. Een
meerderheid van de bevolking had
immers baat bij een in goede staat

waterschap meeverhuizen. Het waterschap gafechter niet thuis.
In 1857 sommeerde het waterschap
'zich
in treude gemeente om de
rige toestand bevindende' sluis op
te knappen. Er waren weliswaar
enkele'kosmetische' reparatiesver-

verkerende sluis, zo luidde zijn argument. De gemeenteraadnam het

richt, maar die hadden geen noemenswaardig effect gehad op het

voorstel aan. Op 9 oktober konden

functioneren van de sluis. Het ver-

Schas kwam in de raadsvergadpring
van 30 september met het voorstel
het beheer van de Koppelsluis over
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door de landmeter
Bernard de Roij. Op

[eigenaars van land in een waterschap, red.]. Het te betalen bedrag
per grondeigenaar hing af van de
omvang vanzyn landerijen. Eens in
de zoveel tijd maakte eerst de kerk,
later de drost of drossaard, schout,
respectievelijk burgemeester van
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AÍb.3 Voorblad van
de verordeningen
schouwbrieÍ inzake de
Biltse en Zeister grift
uit 1668.
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rval bedroeg slechts de helft van wat
volgens de verordening uit 1668 vereist was. Daardoor moesten de ingelanden zich extra inspannen om aan
hun verplichting te kunnen voldoen
om de vaart op de vereiste diepte te
houden.
Voor de gemeente vormde de brief
een aanleiding om de overname

t-to

raties noodzakelijk zou zijn. Uiteindelijk nam het waterschap de sluis,
behotidens goedkeuring door de
provincie, per 1 mei 1859 toch nog
over in de toestand waarin dezezich
bevond en zonder sluiswachterswoning.

van de sluis door het waterschap
opnieuw te bepleiten. Uiteindelijk

Het waterschap ging vervolgens
voortvarend te werk; al op I augus-

wilde het waterschap daarin wel
meegaan ais er aan twee voorwaarden was voldaan. Allereerst moest

tus gingen de vernieuwingswerkzaamheden van start (fig.4).

Zeist meebetalen aan de op 4593
gulden begrote vernieuwing van de
sluis. Daarnaast moesten de lopende

VERPACHTING
SLUISDOOR DE
GELDEN

onderhandelingen over de aankoop
van een sluiswachterswoning tot het
gewenste resultaat leiden. De vraag-
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kwam uit op een waarde van slechts
1.000 gulden, waarbij er dan ook
nog eens voor 300 gulden aan repa-

prijs voor de twee-onder-een-kap
woning bij de sluis bedroeg echter
4.000 gulden. Een in opdracht van
het waterschap uitgevoerde taxatie

GEMEENTE
Nadat het beheer van de Koppelsluis in 1851 was overgegaan naar
de gemeente Zeist, moest eerst gekeken worden of er wat inkomsten
te genererenwaren uit passagegelden. Officieel was er nooit sprake
geweestvan een pachtovereenkomst

van de sluisgelden of van een door
een daartoe beuoegde instanrie
goedgekeurde tarievenlijst, maar
desondanks zingt de naam van de
dicht bij de sluis wonende Reijer
Aalten rond als sluiswachter. Kenn e l i j k w i l d e d e g e m e e n t en i e ( s v a n
hem weten. Zi1 zond hem in maart
1853 een brief waarin werd gesteld
dat hij zich niet meer met de sluis
mocht bemoeien. Tegelijkertijd werden Cornelis Kruiswijk en Theodorus Vergeer, die net als Aalten vlak
bij de sluis woonden, week om week
belast met het bedienen van de sluis.
Op die manier wilde de gemeente
erachter komen hoeveel de sluis kon
opbrengen.
In datzelfde jaar stelde het gemeentebestuur een tarief vast voor het
passagegeldvan de siuis. Per doorvaart moest, net als bij de Biltse sluis,
10 cent worden betaald. Buiten bedrijfsuren, dat wil zeggen meer dan
een uur na zonsondergang of meer
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als er klachten kwamen, moest hij er
onmiddellijk mee stoppen.
Eind 1858 was er een volgende
openbare aanbestedingvan de pacht
van de sluisgelden,ditmaal voor een
jaar. De nieuwe pachter werd de
Utrechtse koopman Johannes Vergeer (geen of verre familie van Theodorus), die eveneens 220 griden
betaalde.
VERPACHTING
SLUISGELDEN
DOOR HET

Vervolgens waren er nog enkele pogingen om de sluisgeldente verpachten tegen een aanvaardbaar bedrag
aan een pachter die twee personen
bereid kon vinden borg te staan,
maar die liepen alle spaak. Daarom
besloot het waterschap voor eigen
rekening een sluiswachter aan te

De sluis werd in feite vermoedelijk
bediend door sluiswachtster Catharina de Rijk, weduwe van tVillebrordus Vergeer (broer van Theodorus),

stellen. Het werd Hendrik Rolman,
gepensioneerd tolgaarder, die de
sluiswachterswoning mocht betrek-

of een van haar kinderen. De opbrengst van de sluisgelden werden
aan haar in 1860 door het water-

tends de sluis gepasseerdwaren en
na gedane arbeid leeg uit Utrecht
terugkwamen, hoefden die dag niet

schap ondershands verpacht, eerst
voor een jaar, Iater voor nog eenszes
o p e e n v o l g e n d ej a r e n m e t e e n i a a r -

nogmaals te betalen. Schepen met
uitsiuitend lege vaten, manden of
zakken waarin veidvruchten waren

lijkse mogelijkheid tor opzegging.
Dat gebeurde onder dezelfàe voorwaarden als die de gemeente Zeist
eerder had gehanteerd. Na drie jaar
zegde haar zoon Nicolaas Vergeer,
die na het overlijden van zijn moeder

1855 voor een periode van drie jaar
publiekelijk verpacht. Pachter werd
de eerder genoemde Theodorus Vergeer. Onder welke voorwaarden dat
gebeurde, is niet bekend. \flel weten
we dat hij de gemeente 220 gulden
per jaar moest betalen en dat hij niet

in 7862 de zaken met betrekking tot
de sluis regelde,de pacht op, waarna

in of bij de siuis mocht vissen. Na
drie maanden vroeg hij echter al een
wljziging van de pachtvoorwaarden
a a n . z o d a t h i j w e l z o u m o g e nv i s s e n .
De wijziging werd toegestaan,maar

zelf bedienen en de sluiswachterswoning niet zelf gaan bewonen, zoals
de pachtvoorwaarden voorschreven.

WATERSCHAP

dan een uur voor zonsopkomst,
gold een opslag van 50 procent; de
Zeister schipper was hiervan echter
's
vrijgesteld. Vaartuigen die
och-

vervoerd, golden erreneensals leeg.
De opbrengst van de sluisgelden
werd door de gemeenteper I januari

de hoogste bieder,Jan Blauwendraad
uit Soesterberg. Toen puntje bij
paaltje kwam, kon hij de sluis niet

het waterschap overging tot openbare verpachting. Om die tot een

Afb.S Advertentie in
verband met de verpachting van de Kop
pelsluis. Pachter we

Gilles Korstanje voo
een pachtsom van 2l
gulden.
BRON: WEEKBODEVOOR
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ken en voor zijn werkzaamheden
1,50 gulden per week ontving. De
andere woning van de twee-ondereen-kap verhuurde het waterschap
Reiier Aalten.
aan eerdergenoemde
TIJDPERK

KORSTANJE2
Rolman overleed in 1876. Zi"
buurman Gilles Korstanje, die getrouwd was met Clasina Aalten, een
dochter van de meermaals genoem-

de Rei.ferAalten, werd waarnemend
sluiswachter. Later dat jaar werd de
sluis publiekelijk verpacht (fig.5); de
pacht werd gegund aan Korstanje
voor 208 guiden per jaar. De pacht

succes te maken, moest er echter

zou 43 jaar op zyn naam blijven
s t a a n .o o k a l b e d i e n d e nz i j n v r o u w

eerst een sluiswachterswoning ter
beschikking komen. Zo zag het wa-

en later hun dochter Jannigje meestal de sluis (fig.6). In die periode

terschap zich alsnog genoodzaakt de
twee-onder-een-kapwoning aan te
kopen, uiteindeiijk voor een bedrag
van 3400 gulden.
De pacht werd in 1864 gegund aan

bracht hij nog eenmaal een bod uit
tijdens een openbare verpachting.
Dat was in 1882, toen het waterschap een nieuwe sluiswachterswoning had neergezet (fig.7) en wilde
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voerd. Het tolgeld ging van 10 naar
20 cent. Bij doorvaart buiten bedrijfsuren werd het bedrag verhoogd

Afb.6 Koppeldijk met
links de Koppelsluis.
De sluis werd eerst
bediend door Clasina
Korstanje-Aalten (hiêr

van 15 naar 25 cent. Daar stond
tegenover dat ook de pacht duurder
werd, kennelijk te duur, want begin
jaren twintig werd driemaal restitutie verleend van een deel van de

met witte muts), en later door haar dochter
Jannigje (vermoedelijk
de vrouw bij de ijzeren
heÍboom) (t1905-

pachtsom.
In 1925 moest Slagt het recordbedrag van 562,50 gulden afdragen.
Daar kwam dan nog eens 250 gulden voor de huur van de sluiswachterswoning bij; het waterschap had

19121.
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namelijk 1n 1922 besloten de sluisgelden en de woningen afzonderlijk
te verpachten of te verhuren. Daarnagaan ofeen openbare verpachting
wellicht meer zou opbrengen. Overigens bleef Korstanje pachter, zij het
dat hij nu 251 gulden ging betalen.
Op deze uitzondering na waren de

niet alleen zijn inkomen, maar eiste
ook zijn tol. Op 20 juli 1883 waren
dochters Everdina (6) en Leuntje (4)
namelijk bij de sluis aan het spelen,
waarbil ze in het water terecht kwa-

verpachtingen steeds ondershands.
In 1886 ging de pachtsom weer terug naar 208 gulden. De drukte bij
de sluis nam namelijk af en door de
drankwet van 1881,waarin het aan-

men. Moeder Clasina kon de oudste
van de twee nog uit het water halen,
maar voor Leuntje kwam de hulp te

tal locaties waar sterk alcoholische
dranken mochten worden geschonken, rigoureus werd teruggebracht,
kon de sluiswachter ook geen aan-

TIJDPERK
SLAGT
Na het overlijden van Korstanje in

vullend inkomen meer genereren
door een borreltje te schenken.
Keer op keer werd besloten Korstanje als pachter aan te houden. Ook
toen er in 1900 door derden niet
nader gespecificeerde
pogingen waren gedaan om hem uit die functie
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te wippen, bleek hll over voldoende
goodwill bij het bestuur te beschikken om in functie te kunnen blijven.
De sluis gaf het gezin Korstanje

laat.

1919 stond dochter/sluiswachtster
Jannigje twee jaar geregistreerd als
pachtster van de sluisgelden. Ze
trouwde eind 1920 met Cornelis
Slagt, waarna de pacht vanaf 1922
op naam van het gezinshoofd kwam
te staan. Hij zou pachter blijven tot

na gingen de pachtsommen van de
sluisgeldenalleen nog maar omlaag.
Dat was maar goed ook, want in
1930 draaide Slagt ongeveer 150
gulden verlies. Daar schrok het waterschap wel van; men vond dat het
niet aanging om een siuiswachter
die zyn werk zoveel lange jaren tot
volle tevredenheid had uitgevoerd,
met verlies te laten werken. Voortaan zol de pachtsom gebaseerdworden op de opbrengstenvan het voorgaande kalenderjaar. Yanaf 1952
ging het nog slechts om het symboI i s c h eb e d r a gv a n L g u l d e n p e r i a a r .
Vlak voor de oorlog werden de passagegeldenvan de Koppelsluis opgetrokken naar het niveau dat in De
Bilt reedsvijftien jaar gold (zie fig.8).

1957.
Slagt kon meer sluisgeld vragen dan
zijn voorgangers. In 1920 was de
sluis namelijk voor 10.000 gulden
geheel vernieuwd, waarna in 1921
een prijsverhoging werd doorge-

NA DE OORLOG
Slagt bleef aan tot zyn 73'. Na zijn
vertrek in 1957 ging het waterschap
op zoek naar een opvolger, maar de
Zeister griendwerker J. de Geert en

A*nbestêdin
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woning zou aanbieden. De verhuizing van Reincke naar zi)n nieuwe

,,het afbrekeoder oude- en
wederupbouwon
eener nieuwe

woning en de daarop volgende aÊ
braak van de sluiswachrerswoning
markeren het definitieve einde van
het Zeister sluiswachterstiidperk.
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een tweede gegadigde zagen zich
niet de totaal uitgewoonde en nagenoeg onbewoonbare sluiswachterswoning betrekken. Ook een derde
sollicitant, \L Reincke, zag daar
geen heil in, zodat het waterschap
zich genoodzaakt zag de woning
eerst grondig te renoveren.
Reincke zal weinig of geen schepen
hebben geschut. In 1960 werd de
Biltse en Zeister grift namelijk van
de lijst met vaarwegengeschrapt.Als
enige taken bieven over het regelen
van de waterstand en het weghalen
van vuil dat zich bij de sluisdeuren
verzamelde. De sluiswachter kreeg
daarvoor geen vergoeding meer,
maar ter compensatie voerde het
waterschap de wettelijk toegestane
huurverhogingen niet door.
In 1971 werd de gluiswachterswoning verkocht aan de gemeente
Zeist; in het uitbreidingsplan Zeist\7est was er geen plaats meer voor.
Voorwaarde was dat de gemeentede
sluiswachter een vergelijkbare huur-
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