
Over de bouw van de damsluis bij Fort aan de Drecht bij Uithoorn, onderdeel van de Stelling 

van Amsterdam, en de aannemer van de bouw Cornelis Bastiaansen uit Bergen op Zoom met 

zwager Johannes Mattheus Moerbeek en schoonvader Hendrik Moerbeek als borgen   

De bedoeling van dit stukje geschiedenis is alleen het geven van een indruk aan de hand van krantenberichten                

(website Delpher kranten en microfiches bij Westbrabants Archief) en afbeeldingen met bronvermelding. 

De huisvesting van de aannemer(s)  

                                         
Hoofd van een nota in 1887                                                      De woon- en bedrijfspanden in april 2019                               

Bron: Westbrabants Archief/Hans Jordans                            Bron :  Google maps      

Uit een notariele akte uit het Westbrabants Archief

         

                                       
Nb. In de vele notariele akten wordt als tweede voornaam vermeld Martinus in plaats van Mattheus                                          

 en                           

Verkoop uit een advertentie in Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 28-11-1885 

Volgens de burgerlijke stand en bevolkingsregister uit die tijd was Cornelis Bastiaansen metselaar en tapper (horeca) en 

later aannemer, Henricus Moerbeek was timmerman en herbergier, Johannes Mattheus Moerbeek, timmerman en later 

aannemer. 

Bastiaansen en Moerbeek op een kaart van het kadaster in 1882  hoek Antwerpsestraatweg en Kloosterstraat  

                                        
Bron:  website van het Kadaster 



Bastiaansen en/of Moerbeek bouwen zowel binnen als buiten de stad Bergen op Zoom. De vrijkomende gronden door 

de ontmanteling van de vesting Bergen op Zoom na 1870 bieden veel kansen in grondverwerving en met  bouwen.   

Een voorbeeld :  

een aanbesteding in 1882 
 

 
 

 
 
 
 

het resultaat van de bouwwerkzaamheden na gunning               

  
Bron : beeldbank Westbrabants Archief 

                                                                                                                                                                                                                    

Cornelis Bastiaansen bouwt elf jaar later in 1893, 1994 en 1895 ook drie militaire bouwwerken voor de                             

Stelling van Amsterdam (na)bij Fort aan de Drecht in de buurt van Uithoorn. 

Echter eerst wat krantenberichten over de stelling en dat fort, voordat Bastiaansen & Moerbeek in beeld kwamen. 

 

   

De Tĳd : godsdienstig-staatkundig dagblad  04-10-1886   en    Algemeen Handelsblad   29-11-1886 

                   

dan                                     

  

 



De volgende krantenberichten gaan mede over de inlaatsluizen voor innudatie van de polders Hofland en Blokland.                   

Voor de beeldvorming een kaart van de ligging van de polders en fort aan de Drecht. 

                                                                        

                                                   
Bron : website Toporeis 

De polders Weilands- of Blok(s)land en rechts ervan Hofland (zie woordje Hofland onder Mennonitenbuurt).                                                 

De rivier in het midden van beneden naar boven is de Amstel, waarin de Drecht van links uitkomt.                                                                      

De witte vlek midden boven is Fort aan de Drecht en rechtsboven Fort bij Uithoorn. Linksonder bij Fort aan de Drecht      

is de damsluis en de inlaatsluis voor de polder Blokland aangegeven. Bij het samenvloeien van Amstel en Drecht zal           

de inlaat voor de polder Hofland zijn geweest. 

Dan de aanbestedingen van de werken. 

Nederlandsche staatscourant    23-03-1891  en Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant  02-04-1891 

   

Er volgt, vermoedelijk wegens verschil in raming en inschrijving, geen gunning, maar een herbesteding 

Nederlandsche staatscourant   07-07-1891 en 16-07-1891   en  Het nieuws van den dag : kleine courant   16-07-1891 

 

                                                                                                        
Deze herbesteding zal opnieuw niet tot een gunning hebben geleid kijkende naar raming en inschrijving.                                                   



Er volgt een opnieuw een herbesteding voor de inlaatsluis polder Hofland afzonderlijk.  

Nederlandsche staatscourant        27-11-1891 en 3 en 8-12-1991  links en rechts

 

   

  

Opnieuw een laagste inschrijver met een bedrag dat duidelijk boven de raming ligt. Deze aanbesteding leidt niet tot een 

kijkende naar een latere aanbesteding en berichten.  

Maar eerst een hoorzitting over onteigeningen en een onteigeningswet.  

Nederlandsche staatscourant      16-08-1892             

             

                                                                                  

Drie maanden later is er de onteigeningswet   

Nederlandsche staatscourant       10-11-1892    links en rechts 

 

   

Op 24 februari 1893 wordt een openbare aanbesteding, eigenlijk herbesteding, aangekondigd 

   alsmede in de editie van het blad op 4 en 13 maart 1893 



  

De aanbesteding betrof drie onderdelen van de in 1890 als volgt beschreven militaire stelling 

 

        

                                                                        
De batterij is nog geen fort. Dit kan uit de inventaris van het Nationaal Archief worden opgemaakt:   archiefstuk A132 

Bestektekening van een loods op het glacis van het werk aan de Drecht bij Uithoorn., 1889         

 NB. Het stenen Fort aan de Drecht is veel later 
gebouwd en gereedgekomen aldus de inscriptie boven 
de poternedeur van het fort 

 
 

Het zelfde krantenartikel vermeldt ook 

 

De aanbesteding levert een inschrijving op met een bedrag lager dan de raming. 

               

en rechts                                                                

heeft het zelfs over een herbesteding, een terecht woord kijkende naar de eerdere aanbestedingen. 

    



Cornelis Bastiaansen zit met zijn inschrijving onder de raming, terwijl bij de eerdere inschrijvingen de inschrijfbedragen 

beduidend hoger lagen dan de ramingen.  Hij heeft de aanbesteding gewonnen en de bouw wordt gegund.                                                                                                                         

Met het oog op de bouw  woont betrokkene van 28 juni 1893 tot 20 augustus 1895 in Uithoorn.                                               

Bron : Noordhollands Archief   Bevolkingsregister gemeente Uithoorn, Noord Holland 

                                                                 
via Amsterdam en Haarlem trekt hij verder naar Den Haag.  

Kort na vertrek van Bastiaansen naar Amsterdam worden militaire oefeningen rond het verdedigingswerk gehouden  

      

  

De door Bastiaansen verrichte werken op foto en op kaart. 

        

De damsluis en inlaatsluis op een luchtfoto 1920 – 1940 van de beeldbank van het  Nederlands Instituut voor Militaire 

Historie (NIMH), Objectnummer 2011-0916, datering 1920-1940, en op kaart van de website Toporeis. Kijkende naar de 

ligging op de kaart zal het lichte plekje op de foto de (afgebroken??) inlaatsluis van polder Blokland zijn.    



     

Damsluis en inlaatsluis uitvergroot van voorstaande foto en op Beeldbank NIMH, Objectnummer 2011-0915, 1920-1940 

Onderstaand  een tekening en frontale foto’s van een innudatie- of inlaatsluis en damsluis   

 

 
 

 
Na de bouw 
van de 
inlaatsluis 
voor de polder 
Hofland kwam 
er ook een tijd 
voor verbete-
ring ervan. 
 
 
Bron :  
Historisch 
Archief van 
Waterschap 
Amstel, Gooi 
en Vecht, 
diginummer 
020497. 
 
Via 
Annemieke      
de Boer,  
archivaris 

 

 
Voorbeeld van 
een inlaatsluis 
Er zijn echter 
meer typen. 
 
Bron: 
Beeldbank 
Historische 
Kring 
Heemskerk, 
via Hes 
Niesten 
 
Object nr. 
20649 



 

 
 

                                                                                                                                                                           
Damsluis in de 
Haarlemmer-
meerringvaart 
 
Vergelijkbaar 
met die in de 
Drecht met 
slechts twee 
openingen  
 
De gleuven          
in het metsel-
werk zijn voor 
de schut-
balken  

Bron:  Foto van Dukker, G.J. , Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer  332.533 

 

Maar de bouw kreeg voor Bastiaansen, zijn schoonvader en zwager Moerbeek nog een staartje en wel over de kosten 

van het verdedigingswerk. Het staartje begint acht maanden later en wordt bijna drie jaar lang.  

Schoonvader Moerbeek is dan inmiddels overleden te Bergen op Zoom op 6 januari 1896. BS overlijden 1896, akte 3                           

Het nieuws van den dag : kleine courant  30-05-1896 (gedeelte artikel) en vijf dagen later de lokale krant melden         

      

 

 

 
 
 

 

       



De kwestie krijgt later geregeld aandacht in de landelijke kranten. Vermoedelijk is de kwestie aan de aandacht van             

de lokale verslaggevers ontsnapt gezien de strekking van voormeld artikel op het einde. De lokale kranten maken 

namelijk later geen melding meer over de ontwikkelingen rond het verzoek. Mogelijk ook omdat Bastiaansen naar 

elders is vertrokken.  

Uit volgend bericht kan worden opgemaakt dat de Kamer geen genoegen heeft genomen met het antwoord van               

de Minister.  

Nederlandsche staatscourant   20-06-1896 meldt 

   

Voor politiek Den Haag de beslissing op de afhandeling van het verzoek neemt is er een faillissement. Is dit het gevolg 

voor het borg staan voor de geleden schade??                                                     

Het nieuws van den dag : kleine courant  13-02-1897              De Tĳd : godsdienstig-staatkundig dagblad  06-05-1897    

    

Tussen het failliet verklaren en de homologatie van accoord wordt er in Den Haag wel een beslissing genomen op het 

verzoek.                                                                    

De Telegraaf        02-04-1897                                                                                                                

   de rest van het artikel is gelijk aan het volgende bericht 

  Algemeen Handelsblad   02-04-1897 

     



Nederlandsche staatscourant   09-04-1897 

 ……..

   

 links en rechts  Algemeen Handelsblad    09-04-1897 

 

                                                            

      

Het valt op dat Bastiaansen enkele dagen na het akkoord inzake het faillissement van zijn zwager in twee lokale kranten 

een verkoop met de zelfde tekst aankondigt 

              

                           

 

Johannes Mattheus Moerbeek vertrekt op 20 november 1897 naar Antwerpen. 

En voor de vergoeding of tegemoetkoming moet Bastiaansen op dat moment nog meer dan een jaar geduld hebben. 



Algemeen Handelsblad   25-09-1898                                         

                                                                                                                  

en de wetgeving laat nog bijna drie maanden op zich wachten 

Nederlandsche staatscourant   15-02-1899 

     
……………… 

   

en de damsluis blijft in de krant terugkomen                                                                                                                                  

Algemeen Handelsblad       13-09-1907 

   

Algemeen Handelsblad     28-12-1914   

     

 

Volgens de website Stelling van Amsterdam is de damsluis circa 1970 gesloopt en de inlaatsluizen ????? 

Bergen op Zoom,  woensdag  21 augustus 2019 

Willem Kruf 

 

 



Bijlage :   De voormelde forten, damsluis en inlaatsluizen op de kaart volgens Toporeis                                                                                    

1900 wel fort en batterij maar geen sluizen

                                       
en dan van 1901 tot en met 1913 met inlaatsluizen en damsluis

                                
dan 1914 tot en met 1917 de witte vlekken zijn verdwenen en ingevuld met lijnen

                              
en in 1918 tot en met 1922 opnieuw witte vlekken

                                          
en in 1923 met de het uiterlijk van de forten

 


