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Het huwelijk van Adrianus Jacobus van Diemen en 
Catharina Cornelia Visser vond plaats op 29 april 1909.
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Van de bestuurstafel

In dit eerste nummer van ons kwartaalblad 
Tijdinghen brengen wij u gewoontegetrouw 
op de hoogte van datgene wat wij u dit jaar 
kunnen bieden.

Tijdinghen
Uiteraard weer vier nummers met aller-
hande onderwerpen. 
In dit nummer een artikel van Alfred 
Bakker over de Westerdijk en het Westeinde 
in de laatste dagen van de oorlog. Daar bij 
een exclusief interview met de heer Kompier 
van het Westeinde. 
Ook een uitgebreid verhaal van Hans van 
der Wereld over een in 1930 gepleegde 
inbraak bij pastoor Sprenger en de daar- 
op volgende schermutselingen in de 
Gemeenteraad van Rijnsaterwoude tussen 
katholieke en protestante raadsleden. 
Natuurlijk gaan wij door met het Rondje 
Vriezenkoop, onder andere over de 
‘Jaapjeshuizen’. Met deze artikelenserie over 
Vriezenkoop begonnen wij in december 
2013. Opvallend is dat wij veel nabestel-
lingen ontvangen naar aanleiding van deze 
serie. 
Dan is er het berichtje van Gerrit Roest. Hij 
geeft aan dat op de foto bij het artikel ‘Een 
molenaarsfamilie’ het meisje op de linker 
foto zijn tante Jannetje van Gorkum is en de 
foto is gemaakt in 1920. 

Donateursavond
Op woensdag 15 april organiseren wij de 
jaarlijkse avond voor onze donateurs. Deze 
zal worden gehouden in Het Schoolhuis 
in Rijnsaterwoude. Verleden jaar is Het 
Schoolhuis opgeknapt en wordt nu door 
vrijwilligers geëxploiteerd.  
Het belooft een bijzondere avond te worden: 
Dorine Hermans zal met anekdotes op een 
humoristische manier vertellen over ‘De 
Oranjes, een bijzondere diersoort’. Meer 
kunt u lezen op het bijgevoegde inlegblad. 

Excursie
Op zaterdag 16 mei is onze jaarlijkse excur-
sie. We gaan ’s morgens naar het onlangs 
geopende Nationaal Militair Museum in 
Soesterberg. Na de lunch bezoeken we Huis 
Doorn in Doorn. U kunt zich opgeven met 
het bijgevoegde inlegblad.

Braderie
Gezien de geringe belangstelling vorig jaar 
en de kosten van de kraam en de moeite, 

hebben wij besloten dit jaar niet mee te doen 
aan de braderie in Leimuiden.

Uit de kist (2)
Bijna 25 jaar geleden stond in de krant dat 
de Stichting Oud Leimuiden-Rijnaterwoude 
zich inzette voor het behoud van ‘de 
Torenvalk’ naast de Woudse Dom. Het 
gebouw zou op de Monumentenlijst 
geplaatst moeten worden vanwege de ‘grote 
historische gevoels- en/of belevingswaarde’ 
van de dorpsbewoners. Het uit 1853 date-
rende bouwwerk is een ‘zeldzaam en gaaf 
voorbeeld van een dorpsschool annex mees-
terswoning’. De protesten van de Stichting 
mochten niet baten, de Torenvalk werd 
gesloopt en Het Schoolhuis kwam er voor 
in de plaats, zoals het Gemeentebestuur van 
Rijnsaterwoude dat wilde. Architect Bob 
van Beek moest een ontwerp maken van 
een gebouw dat qua uiterlijk leek op het 
bestaande, met een ruimte van tien bij tien 
meter en een podium. Niet op de bestaande 
fundering maar opgeschoven richting 
Leimuiden voor een beter gezicht op de 
Woudse Dom.

Namens het bestuur wens ik u veel lees-
plezier, een fijn voorjaar en wellicht tot ziens 
op 15 april en/of 16 mei! 

Arie Blaazer

Foto boven: 
Het Schoolhuis 
omstreeks 1905. 

Foto onder: 
Het Schoolhuis 
in 2015, 105 jaar 
later!
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Rondje Vriezekoop : deel 6
Het ‘Rijkelijkhuisje’ en het ‘Jaapjeshuis’

Voorbij de twee witte huizen waar voorheen 
Lunenburg en Van Glabbeek woonden, 
komen we bij een dubbel woonhuis, waar 
vroeger het ‘Jaapjeshuis’ stond. Dat huis 
werd gebouwd in 1902 en dankte zijn naam 
aan de eerste drie bewoners die allen de 
voornaam Jaap hadden. 
 
Aan de andere kant van de weg in de laagte 
staat het ‘Rijkelijkhuisje’ van Cor en Ria 
Rijkelijkhuizen. In het huisje dat hiervoor op 
deze plek stond, woonde Janus van Diemen.

Het ‘Jaapjeshuis’

Over dit huis in Vriezekoop Zuid dat in 1985 
is afgebroken en het perceel waar het op 
gelegen was, valt het volgende te vermelden.
De oudste tot nu toe bekende gegevens 
komen voor op een landkaart door 
cartograaf-landmeter Johannes Dou ten 
behoeve van de droogmakerij van de 
Wassenaarse Polder in de maanden januari 
en februari 1662 gemaakt.  

Uit deze kaart blijkt dat de familie Moij (= 
Mooi) ter plekke drie naast elkaar gelegen 
percelen bezat.  
Van oost naar west:  
De kamp met het bos tussen C. Fokke Bosch 
en het thans vernieuwde pand was van 
Cornelis Thomasz. Moij, er stonden twee 
opstallen op, waarschijnlijk schuren.  
Het middelste stuk was eigendom van 
Cornelis Moij’s kinderen. Door het midden 
liep vanuit de polder een slootje dat niet tot 
de Drecht doorliep. Later lag op die plek 
het pad. Ten westen van de sloot ter plaatse 
waar later de schuren en de plee stonden, 
stond toen een dubbel woonhuis, langs de 
wijk.  
Het derde perceel, door ons later ‘Opoe ze 
bos’ genoemd tot aan de kamp van Janus 
van Diemen stond op naam van Cornelis 
Moij. Ter plekke van het latere bos stond hier 
aan de Drecht een enkel woonhuis.

Opmerkelijk is dat ter plaatse van het 
dubbele huis van Cornelis Moij’s kinderen 
tot 1902 een dubbel huis heeft gestaan. 
Omstreeks 1878 was Willemijntje Remkes, 
landbouwster en weduwe van Elias Hartog 
(in leven landbou wer te Leimuiden) 
eigenaresse en bewoonster van de werf, het 

Weer schuiven we een stukje op in oostelijke richting langs de oevers van de 
Drecht en proberen we meer te vertellen over de geschiedenis van dit gebied en 
haar bewoners.

Detail van land-
kaart uit 1662 van 
Johannes Dou.
De pijl boven, 
rechts van het 
midden, wijst naar 
het noorden.
In het midden 
de drie panden 
en grond van de 
familie Moy.

Door Tom Mollers  
en Jan Boere
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Rondje Vriezekoop : deel 6
Het ‘Rijkelijkhuisje’ en het ‘Jaapjeshuis’

huis en de verdere opstallen. Zij hertrouwde 
op 23 december 1869 te Leimuiden met 
Egbert van Wijk. Van Wijk was eveneens 
landbouwer te Leimuiden, en later arbeider. 
Hij was geboren op 18 maart 1824 te Alphen, 
en Willemijntje was geboren op 9 maart 1820 
te Schiebroek. Ze hadden geen kinderen.

Vermoedelijk raakten zij door ouderdom 
in moeilijkheden, want in oktober 1897 
schonken zij hun goederen: 
“twee huizen, verdere getimmerten, erf en tuin, 
kadastraal bekend Vriesekoop, Sectie C, Nr. 504, 
groot 9 are en 70 cent. are’, aan de Gereformeerde 
Kerk van Leimuiden en Kalslagen, voor ene 
lijfrente van 4 gulden ‘s weeks ten behoeve van 
en gevestigd op het lijf van de verkopers en het 
recht aan de verkopers om levenslang zonder 
enige vergoeding het thans door hun bewoond 
en gebruikt wordende huis en tuin, te blijven 
bewonen en gebruiken”.
Zij schonken het huis dus aan de kerk, onder 
voorwaarde dat hen 4 gulden per week, 
‘zolang hij en zijn vrouw nog leven’ als lijfrente 
zal worden uitbetaald.

Ze hebben er echter niet lang van kunnen 
genieten, want Willemijntje overleed 
nog geen jaar later op 9 augustus 1898 te 
Leimuiden. Van Wijk vertrok toen vrij snel 
naar Aarlanderveen en overleed aldaar op 
12 november 1900.  
Het schijnt dat Jaap Oostermann daarna 
ook nog enige tijd in dit huis heeft 
gewoond.  
In 1902 was het huis de moeite van het 
opknappen niet meer waard en is er een 
nieuw huis voor ‘drie paar volk’ gebouwd: 
Het ‘Jaapjeshuis’.
Het huis dankte zijn naam aan de eerste 
bewoners. Van oost naar west waren dit: 

Jaap Kok, Jaap van der Hoorn, en Jaap 
Kroon. Na Jaap Kok woonde in het oostelijke 
deel de familie Thijs van Dijk en daarna Jan 
de Vos. In het midden sinds 1908 de familie 
Jan Lunenburg en in het westelijk deel eerst 
Gerrit Poelwijk en daarna vanaf 1911 de 
familie Jan Zwartendijk. 
Deze situatie heeft tientallen jaren bestaan, 
tot ver na de Tweede Wereldoorlog. Het 
schijnt dat Mienk van Schagen er later ook 
nog enige tijd heeft gewoond.

In 1955 is het huis verkocht aan Piet Zweeg- 
man, kweker te Leimuiden.  
In 1960 vraagt hij een vergunning aan voor 
het bouwen van een schuur.  
In 1961 verkoopt hij het vervolgens aan 
Cornelis van Dongen, chauffeur en wonende 

Het ‘Jaapjeshuis’ 
in 1938, aan de 
overzijde de 
boerderij van de 
familie M. Straat- 
hof.

Het ‘Jaapjeshuis’ 
heeft hier zijn 
beste tijd gehad,  
in 1985 is het huis 
gesloopt. 
Aan de over- 
zijde de boerderij 
van de familie  
S. Straathof. 
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in de Haarlemmermeer. Van Dongen 
verkoopt het in 1964 aan de gemeente 
Leimuiden. Daarna is het nog enige tijd 
door diverse families bewoond geweest. 
Het pand, dat inmiddels sterk verzakt en in 
verval geraakt was, werd onbewoonbaar en 
in mei 1985 gesloopt. 

In oktober 1985 werd er een vergunning 
afgegeven om een dubbel woonhuis te 

bouwen door aannemer P.W. de Graaf.  
Dit huis staat er nog steeds en het tegen-
woordige adres is Vriezekoop Zuid 21 en 23. 
 
De familie M.J. Prins woont op nummer 21 
en Jos van Diemen woont op nummer 23.  
Het adres Vriezekoop Zuid 25 bestaat niet 
meer. Dat komt omdat er nu een dubbel 
woonhuis staat, en het vroeger drie 
woningen aan elkaar vast waren.  

1934, familie van 
Diemen-Visser 
viert 25-jarige 
huwelijk.
Staand v.l.n.r.: 
Grard, Mien, Pie, 
Arie.
Zittend v.l.n.r.: 
vader Janus van 
Diemen, Nel, 
Corrie, moeder 
Trijn van Diemen-
Visser.

De huidige woning op de 
plek waar voorheen het 
Jaapjeshuis stond. Rechts 
woont de familie Prins 
en links de familie van 
Diemen. Rechts achter 
de boot een stuk van 
het huis van de familie 
Rijkelijkhuizen.
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Over de families Lunenburg en Zwartendijk 
weiden we nog wat verder uit.

De familie Lunenburg in Vriezekoop

Jan Lunenburg en zijn echtgenote Johanna 
Christina Voest kwamen in 1908 vanuit 
Zevenhoven in Vriezekoop wonen. Ze 
woonden in het middelste ‘Jaapjeshuis’. De 
heer Lunenburg was aanvankelijk visser en 
loswerkman. Later was hij veelal in dienst 
van de Vriesekoopsepolder als wegwerker 
en baggerman. Als zodanig was hij een be-
kend figuur langs de weg. Meer dan twintig 
jaar werd hij vergezeld door zijn trouwe 
hond Fok, die altijd op de roeiboot, de fiets 
of Lunenburgs jas paste. 

Zijn echtgenote ging veel uit bakeren. Het 
echtpaar kreeg zes kinderen, twee zonen 
en vier dochters, die allen in deze streek 
een bestaan verworven hebben. Mevrouw 
Lunenburg heeft tot het einde van haar 
leven de Rijnlandse muts gedragen. Bij hun 
55-jarige huwelijk in 1949 schreef de krant: 
“de bruidegom is nog kras en leest steeds de 
krant zonder bril. De bruid is reeds jaren aan het 
sukkelen en slecht ter been”.
Johannes Lunenburg werd geboren op 
7 december 1868 te Nieuwkoop en is 
overleden op 14 maart 1953 te Nieuwveen. 
Johanna Christina Voest was geboren op 
22 november 1871 te Zevenhoven en is 
overleden op 12 januari 1951 te Leimuiden. 
Ze trouwden op 26 oktober 1894 te 
Nieuwkoop. Hun zoon Jaap was daggelder 
bij Jan van Diemen aan de overkant van 
de weg. Zoon Willem ging wonen in het 
dubbele woonhuis ervoor. 
Opm. red.: Diens zoon Jan was een van de 
oprichters van de Stichting Oud Leimuiden-
Rijnsaterwoude.

De familie Zwartendijk in Vriezekoop

Johannes (Jan) Zwartendijk en zijn vrouw 
Cornelia Staphorst kwamen in 1911 in 
Vriezekoop wonen in het het westelijke deel 
van het ‘Jaapjeshuis’.   
Jan verdiende de kost als boerenarbeider, 
zijn schoonvader Maarten Staphorst was 
vaste daggelder bij de familie van Haaster, 
later de Raadt, aan de Vriezenweg. Jan 
Zwartendijk werd geboren op 12 september 
1862 te Mijdrecht en is overleden op  
7 november 1922 te Leimuiden.  

Cornelia Staphorst was geboren op 17 juni 
1862 te Rijnsaterwoude en is overleden op 
22 januari 1922 te Leimuiden. Ze trouwden 
op 24 april 1890 te Rijnsaterwoude. Samen 
kregen ze zes kinderen, twee dochters en 
vier zonen. De zonen hadden allen geen 
kinderen, en met de dood van zoon Herman 
op 6 februari 1966 is de tak Jan Zwartendijk 
in rechte linie uitgestorven.

Het ‘Rijkelijkhuisje’

Waar nu de woning van Cor en Ria 
Rijkelijkhuizen staat, stond vroeger het 

Dit is het huis 
waar de familie 
van Diemen 
woonde, later 
gekocht door 
de familie 
Rijkelijkhuizen.

Hermanus 
Jacobus overleed 
in 1966 als laatste 
van het gezin 
Zwartendijk in 
Vriezekoop.
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huisje van Janus van Diemen en zijn vrouw  
Trijn Visser. Deze woning lieten zij bouwen 
toen zij van de boerderij afgingen. Het 
huisje stond eigenlijk op de plek waar 
voorheen de ouderlijke boerenwoning van 
de familie van Diemen stond. Deze was in 
1912 reeds afgebroken. Daarover heeft u in 
het vorige nummer (december 2014) kunnen 
lezen. 
 
Janus en zijn vrouw woonden eerst op de 
boerderij op Vriezekoop Zuid 17, maar 

omdat hun schoonzoon Piet Mooren daar 
ging boeren, hebben ze in 1950 een huisje 
naast de boerderij richting het oosten laten 
bouwen. Ze woonden daar samen met zoon 
Arie en dochter Cor. De boerderij deden ze 
met elkaar. Janus en Trijn waren gehuwd 
op 29 april 1909 te Leimuiden, zie foto op de 
voorkant.  
Ze kregen samen zeven kinderen: Arie, 
Pie, Mien, Grard, Cor en Nel, waarvan de 
oudste, Agie in 1927 op 16-jarige leeftijd  
overleed.

Janus en Trijn zijn 61 jaar getrouwd geweest, 
en een dag na elkaar, op 28 en 29 april 1970 
te Leimuiden overleden, 89 en 84 jaar oud.  
Zoon Arie is toen weer op de boerderij gaan 
wonen bij zijn zuster Grard, die getrouwd 
was met Piet Mooren. Dochter Cor was door 
omstandigheden al eerder bij hen op de 
boerderij komen wonen. 

Het huis is toen verkocht aan Cor en Ria 
Rijkelijkhuizen. Cor heeft gewerkt bij het 
Pensioenfonds Grafische Bedrijven.  
 Eind 1971 liet hij rechts van het huis een 
schuur annex garage bouwen. In 1979 breidt 
hij de woning uit en in 1988 laat hij een 
geheel nieuw huis bouwen. Zij gaven het 
toen de naam het ‘Rijkelijkhuisje’. 
 
Het adres is Vriezekoop Zuid 19. Cor en Ria 
wonen nog steeds in dit huis.

De huidige 
woning van 
de familie 
Rijkelijkhuizen.

Ria en Cor 
Rijkelijkhuizen 
zittend voor het 
huis.
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Echtpaar A.J. van Diemen-Visser te Leimuiden in  
het goud

In de rij van gouden huwelijksfeesten die in de meimaand 
gevierd worden richten we deze keer de schijnwerper op 
een echtpaar aan de zuidzijde van Vriezekoop, dat een halve 
eeuw lang lief en leed samen deelde, dat een halve eeuw lang 
elke avond trouw de Leidse Courant doorsnuffelde, en maar 
weinige familieberichten van de omgeving zullen hen in die 50 
jaar ontgaan zijn. 
Maar nu ze zelf in aanmerking komen voor een plaatje in de 
krant, is al geruime tijd geleden de uitdrukkelijke wens te ken-
nen gegeven geen foto voor dit doel af te staan.  De kinderen, 
die allen de 35 jaar gepasseerd zijn, waagden het dan ook niet 
het kiekje van het dressoir te halen, en we durven niet anders 
te doen dan deze gehoorzaamheid te eerbiedigen. De bruidegom 
Adrianus Jacobus van Diemen is 78 jaar en werd geboren op 
2 februari 1881 te Nieuwkoop. De bruid Catharina Cornelia 
Visser zag het levenslicht te Rijnsaterwoude op 15 september 
1885, en is dus 73. 

Beiden zijn afkomstig uit een echt, degelijk boerengeslacht. 
Dat het bruidspaar nog zo gezond en sterk is, hebben ze 
voor 'n deel te danken aan hun regelmatige levenswijze. 
Een eenvoudige boerenpot, 's avonds vroeg onder de 
dekens, om de andere morgen weer heel vroeg aan de slag 
te kunnen. 50 jaar geleden werd het veehoudersbedrijf van 
vader van Diemen gesplitst, en Janus van Diemen - zoals 
iedereen hem kent - ging op één bedrijf boeren. De echte 
Goudse boerenkaas van dit bedrijf staat als prima bekend. 
Vier jaar geleden maakten zij plaats voor P. Mooren, die 
met hun dochter trouwde. Er werd naast de boerderij een 
lief klein landhuisje gebouwd waar zij hun intrek namen.

Wie denkt, dat zij op hun oude bedrijf vervreemd zijn, is 
er helemaal naast, want elke morgen klokslag 5 uur is de 
gouden bruidegom present om de koeien te verzorgen, en hij 
brengt de gehele dag door in zijn oude vertrouwde omgeving. 
Ook de bruid verveelt zich niet, want elke morgen en iedere 
middag kan men haar op de boerderij aantreffen, altijd even 
werklustig. Zondagsmiddags zien we de familie van Die-
men een wandeling maken rond de boerderij en ook moeder 
onthoudt zich dan niet van aanwijzingen en opmerkingen 
over vee en landerijen, want ze is terdege deskundig. Vrijdags 
vindt men de bruidegom op de veemarkt, en dit is eigenlijk 
buiten zijn sigaartje zijn enige liefhebberij.

Het bruidspaar heeft 6 kinderen, een dochter en 'n zoon zijn 
nog thuis en de anderen hebben een eigen veehoudersbe-
drijf. Op 5 mei wordt het gouden huwelijksfeest gevierd. Dit 
begint natuurlijk met een plechtige H. Mis in de parochiekerk. 
Daarna gaat men gezellig feesten met de kinderen, de familie 
en de 17 kleinkinderen. 
Dit gouden bruidspaar zal de komende weken zeker het  
middelpunt van belangstelling zijn in Vriezekoop.

De Leidse Courant 
besteedde in april 
en mei 1959 uitge-
breid aandacht aan 
het gouden huwe-
lijk van echtpaar 
Van Diemen-Visser.

Bronnen:
Groene Hart Archieven.
Noord Hollands Archief Haarlem.
Jan Lunenburg, De Klapwaker, 8e jaargang nr. 3, mei 
1989.
"Herkent U ze nog", derde uitgave, Stichting Oud 
Leimuiden-Rijnsaterwoude.
Archieven Leidsche Courant.
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Een Duitse linie door  
Leimuidense polders 

Iedereeen heeft wel eens gehoord van de ‘Atlantikwall’ langs de Nederlandse 
kust. Wat vrijwel niemand weet, is dat er achter de kustverdediging nog een 
tweede Duitse linie dwars door Holland liep. 

In dit artikel reconstrueren we met behulp 
van documenten, luchtfoto’s en ooggetuigen 
die linie, die na het onder water zetten (red.: 
inunderen) van polders in Alkemade en 
Woubrugge ‘Vordere Wasserstellung’ werd 
genoemd.
Daarbij concentreren we ons op het 
verloop van de Duitse verdedigingslinie 
langs de randen van de Grietpolder en 
de Heilige Geestpolders in Leimuiden en 
Rijnsaterwoude.

In aanvulling daarop wordt aangetoond 
dat in het centrum van de Grote Heilige 
Geestpolder mortierstellingen waren 
ingericht, die een rol speelden bij de 
diepteverdediging van de Duitse linie. 
Tenslotte zijn er steeds meer aanwijzingen 
dat in Leimuidense polders voorbereidingen 
werden getroffen om een vermeende aanval 
uit een andere richting te pareren, namelijk 
vanuit het oosten.

De 1ste Stellung 

In de tweede helft van 1942 kwam een 
zwaar gehavende Duitse divisie vanuit het 
oostfront naar centraal Holland om daar op 
krachten te komen. Aan de divisie was de 
letter E gekoppeld. De eenheid ontleent daar 
de naam Epsilon-divisie aan. Vanuit het 
hoofdkwartier in Alphen aan de Rijn werd 
gewerkt aan versterkingen langs een linie 
die van de Hembrug langs Schiphol naar 
Gouda en Rotterdam voerde. 
In documenten van de SS is sprake van de 
(Hollandse) IJssellinie en zweiten Stellung. 
Om verwarring te voorkomen hanteren we 
achtereennvolgens de namen 1e Stellung (de 
eerste hulplinie achter de Atlantikwall) van 
1942 tot februari 1944 en daarna Vordere 
Wasserstellung. 

Eind december 1942 was het SS-bataljon 
Germania enkele weken in Oude Wetering 
gelegerd. Langs de oostelijke ringdijk 
van de Gogerpolder en bij de voormalige 
spoorbrug over de Ringvaart werden enkele 
verdedigingswerken aangelegd. Het waren 
simpele constructies van grond en hout. 

Op 23 januari 1943 schreef Rijkscommissaris 
Seyss-Inquart aan Himmler: “Ich habe 
heute mit Gruppenführer Demelhuber 

Door  
Alfred Bakker

Schets van 
de Ordedienst 
(onderdeel van 
het verzet). Met  
vermoedelijk een 
artillerieopstelling 
bij de B.
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Een Duitse linie door  
Leimuidense polders 

einen Teil der zweiten Stellung besichtigt, 
die Demelhuber zum Ausbau übertragen 
wurde.”  
De SS moest de stelling dus uitbouwen. 
Bekend is dat de Rijkscommissaris langs 
het Westeinde heeft gestaan. Dat zou op 
23 januari 1943 kunnen zijn geweest. Een 
andere mogelijkheid is in de zomer van 
1943 of 1944 toen Seyss-Inquart door de 
Oude Wetering voer en door de plaatselijke 
jeugd tegemoet werd gezwommen met de 
woorden: “Heil Moskou!”
Karl Maria Demelhuber wordt weer ge- 
noemd in een brief van Rauter op 9 juni 
1943: “Demelhuber hat im Ernstfalle vom 
Wehrmachtbefehlshaber die vordere 
IJsselstellung zu übernehmen, eine rück-
wärtige Stellung, 30 km östlich der Küste.”

Omstreeks 1943/1944, de precieze datum 
is (nog) niet bekend, werden langs de 
Achterdijk (nu Westerdijk) enkele Duitse 
verdedigingswerken aangelegd: twee 
betonnen bunkers en een rijshouten 
onderkomen. Bij de versterkingen werden 
loopgraven en prikkeldraadversperringen 
aangebracht, die ook op het Westeinde 
waren te vinden.
Uit de situering van de werken kan afgeleid 
worden dat de hoofdlinie van de 1e Stellung 
in Leimuiden langs de oostoever van de 
Oude Wetering en de zuidoever van de 
Ringvaart liep. 

In januari 1944 verkende een lid van de 
Groep Albrecht (red.: deze verzetgroep 
verzamelde militaire inlichtingen) de 1e 
Stellung.  
In Leimuiden bracht de verkenning hem 
vanaf de Heilige Geestlaan langs de 
Achterdijk tot aan Drecht. Zowel op de 
hoek van de Drecht als de Heilige Geestlaan 

tekende hij twee bunkers op een schets bij 
zijn rapport.

Een half jaar later na het rapport van Groep 
Albrecht kwam het verzet weer een kijkje 
nemen in Leimuiden. De Sectie V van de 
Ordedienst legde de bevindingen ook vast 
in een rapport met een completere schets, 
men kon dieper in het gebied verkenningen 
uitvoeren, of beschikte over meer gegevens 
van lokale informanten, of de Duitsers 
hadden meer werken aangelegd. 

In elk geval werd nu ook in de Grietpolder 
en langs beide oevers van de Drecht het 
een en ander waargenomen en op schets 
vastgelegd. Bovendien had men in het 
centrum van de Grote Heilige Geestpolder 
een prikkeldraadversperring waargenomen 
en die met de letter B gemarkeerd op een 
schets van 7 juni 1944. In de legenda staat bij 
B: “vermoedelijk een artillerieopstelling”.  
De OD was echter niet in staat te achter-
halen wat zich precies binnen het 
prikkeldraad bevond. 

Gelukkig is er een Britse luchtfoto van  
10 september 1944 die haarscherp de 

De luchtfoto van 
10 september 
1944.
 
Rechts de Heilige 
Geestpolder, 
Op p. 13 een 
detailfoto met 
grondwerk door 
de bezetter.
Links de 
Gogerpolder van 
Alkemade die 
al onder water 
gezet was.
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verdedigingswerken langs de Ringvaart, 
Drecht en Oude Wetering laat zien.

Mortierstellingen in de Grote Heilige 
Geestpolder

De luchtfoto is zo scherp, dat behalve 
loopgraven en prikkeldraadversperringen 
midden in de Grote Heilige Geestpolder 
vreemde grondbulten zichtbaar zijn. Ze 
kunnen niet van natuurlijke oorsprong 
zijn, want in de bulten zijn rechthoeken 
uitgespaard. 
De oplossing van dit rare fenomeen midden 
in de polder is gevonden in een Duits 
handboek voor stellingbouw: het zijn 
mortierstellingen. Twee bulten kunnen door 

hun typerende uitsparingen geïdentifceerd 
worden als locaties waarin de mortieren 
werden opgesteld, inclusief nissen voor 
munitieopslag. Enkele rechthoekige 
uitsparingen in het veld werden door een 
deskundige geïnterpreteerd als dekkings-
gaten. “Iedereen die in dienst is geweest, 
heeft ze wel eens moeten graven” (De Kruijf 
2014). 

Nabij de grondbulten is een groot recht-
hoekig vlak te zien. De donkere kleur geeft 
aan dat er water in staat. Uit deze kuil is de 
grond gekomen voor het opwerpen van de 
bulten. Er zijn nog meer verkleuringen te 
zien. Mogelijk zijn hier graszoden gestoken 
om de mortierstellingen mee te bedekken. 
Waar hoorden de mortierstellingen bij?  
De locaties waren alleen te voet bereik-
baar. Maar er zijn in de weilanden geen 
platgetreden paadjes herkenbaar, die 
mogelijk naar de bebouwing aan de 
Achter-/Westerdijk en/of de Heerenweg 
zouden kunnen voeren. Zoals naar Van 
Dams jachtwerf, waar Duitsers waren 
ingekwartierd. 
Wat betreft het kaliber van het mortier-
geschut levert een speurtocht een aantal 
potentiele Duitse typen op, waarvan de 8cm 
GrW 34 het meest waarschijnlijk is.

Granatwerfer

De 8 cm Granatwerfer (8cm GrW 34) was het 
standaard Duitse halfzware mortiergeschut 
gedurende de Tweede Wereldoorlog. De 
buis had een lengte van 1.143 mm en een 
kaliber van 81 mm. Er konden 3,5 kg zware 
granaten mee weggeschoten worden tot een 
afstand van 2.400 meter.

Dat laatste gegeven is interessant. Want als 
vanuit de mortierstellingen in de polder een 
cirkel getrokken wordt met een straal van 
2.400 m. wordt het een en ander duidelijk op 
een kaart uit de oorlog. 
Niet alleen viel de onder water gezette 
Gogerpolder binnen het bereik van de 
mortieren, maar ook een deel van de 
Haarlemmermeerpolder. Rondom het toen-
malige Weteringbuurt waren versterkingen 
aangelegd. Ze bestonden uit mitrailleurstel-
lingen, loopgraven, antitankgeschut en een 
twee kilometer lange tankgracht, die dwars 
door de akkers gegraven was.  
 

Kaart uit periode 
1937-1941 waarop 
Alfred Bakker de 
tankgrachten en 
het bereik van 
mortier (halve cir-
kel) vanaf de Hei-
lige Geestpolder 
heeft aangegeven.

Uit boek van 
Fleischer  over de 
stellingbouw van 
het Duitse leger.
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Het is duidelijk dat de mortieren een verde-
diging in tweede lijn achter de 1e Stellung 
waren. Er konden oprukkende tanks van de 
vijand in de Haarlemmermeer mee bestookt 
worden.

De 1ste Stellung wordt Vordere Wasser-
stellung

De 1ste Stellung was opgezet als een hulp-
linie achter de Atlantikwall vanuit de 
gedachte om een eventuele doorbraak van 
‘de vijand’ na een landing op de kust te 
kunnen weerstaan. In februari 1944 werd 
besloten om delen van het voorterrein 
van de 1ste Stellung onder water te zetten. 
In onze contreien werden de Goger- en 
Veenderpolder in maart 1944 geïnundeerd. 
Die vrees voor een mogelijke landing op 
de Nederlandse kust bleef ook na D-Day 
plausibel voor de bezetter. De geallieerden 
lieten de Duitsers tot op het laatst van de 
oorlog in de waan dat er in Oost-Engeland 
veel divisies paraat stonden. Pas in maart 
1945 begon het de Duitsers te dagen dat de 
aanval uit een andere richting zou komen.

Canadezen steken de IJssel over 

In maart 1945 waren de geallieerden de Rijn 
tussen Wesel en Rees overgestoken. Met de 
Canadese operatie Cannonshot op 11 april 
1945 werd de aanvalsrichting overduidelijk. 
Na de passage van de IJssel tussen Arnhem 
en Zutphen en het oprukken van de 
Canadezen richting Amersfoort, waren de 
Duitse Hintere en Vordere Wasserstellungen 
verkeerd georiënteerd. 
Inderhaast werden nieuwe stellingen 
ingericht of in ere hersteld, zoals de 
Pantherstellung in de Gelderse Vallei. Ten 
oosten van het Merwedekanaal werd de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie nieuw leven 
ingeblazen met inundaties. 

Je zou verwachten dat ook de Vordere 
Wasserstellung heringericht zou worden, 
gericht op een aanval vanuit het oosten. 
Op de beschikbare verzetskaarten uit 
1944, een Duitse stafkaart en naoorlogse 
reconstructiekaarten van Duitse stellingen 
zijn daar geen aanwijzingen voor te vinden. 
Toch zijn er diverse historische feiten in 
Leimuiden die wijzen op het inrichten van 
een aangepaste linie.

Aanwijzingen voor aanpassingen

De bundel De Amerikanen komen bevat een 
foto van een ondiepe doorgraving van de 
zuidelijke Drechtkade. Een man en een 
vrouw met een fiets aan de hand steken de 
coupure (red.: dijkgat, een onderbreking 
in een waterkering) over, op weg naar de 
Achterdijk. Ook is in de bundel een foto 
opgenomen van de Heilige Geestlaan die 
doorgraven is. Volgens het onderschrift gaat 
het om een tankval/tankgracht (red.: een 
gegraven versperring met aan één kant een 
zo steil mogelijk talud om een tank tegen te 
houden). 

Het heeft er dus alle schijn van dat de 
Vordere Wasserstellung als het ware 
‘omgeklapt werd langs de lijn van de 1ste 
Stellung. In plaats van polders ten westen 
van de linie moesten nu polders ten oosten 
van de Oude Wetering onder water gezet 

Uit boek ‘De Ame-
rikanen komen’.
Tankval in de  
Heilige Geestlaan.

Detailfoto van 
de luchtfoto.
In het midden 
grondbulten met 
mogelijk mortier-
stellingen.
De kruisjes daar-
omheen geven 
een prikkeldraad-
versperring aan.
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worden en onbegaanbaar gemaakt voor 
oprukkende tanks van ‘de vijand’.

Duitse terreur of strategie? 

De interpretatie over de betekenis van de 
coupure en de tankval zijn voorgelegd aan 
de auteur van De Vordere Wasserstellung 
met als vraag of hij zich vinden kan in 
de veronderstelde aanwijzingen voor een 
aanpassing van de Vordere Wasserstellung 
in de vorm van nieuwe inundaties. Volgens 
hem (De Kruijf 2014) waren het niet meer 
dan terroristische acties van Duitse zijde, 
vergelijkbaar met het opblazen van de dijk 
van de Wieringermeer op 17 april 1945, 
waardoor de droogmakerij onder water 
kwam te staan. Dat lijkt mij een te simpele 
verklaring. Want vergelijkbare acties in de 
Grietpolder wijzen op een veelomvattender 
Duits plan.

Wel zou het betekenen dat de mortier-
stellingen zo maar opgegeven werden. Maar 
het potentieel prijsgeven van de stellingen 
aan het water betekende slechts een kleine 
kapitaalvernietiging.  

Interview met  
Jan Kompier 

In het uiterste westen van 
de Grietpolder woont Jan 
Kompier, geboren op  
2 maart 1936 en naar zijn 
zeggen de oudste bewoner 
aan het Westeinde. We 
vroegen hem in april 2014 
naar zijn herinneringen 
aan de Tweede Wereld-
oorlog. 
Hij heeft geen herin-

neringen aan de Duitsers die in december 
1942 aan de overkant in de School met 
den Bijbel van Oude Wetering gelegerd 
waren. Zijn vader vertelde hem wel dat 
Seyss-Inquart tijdens een boottocht door de 
Oude Wetering aan land is gegaan bij het 
Westeinde om daar een plas te plegen. De 
latere tankgracht rondom Weteringbrug is 
hem ook onbekend, zelfs nu nog op 26 april 
2014.

Des te meer weet hij wat er in de Grietpolder 
gebeurd is in de jaren 1944 en 1945. 
Prikkeldraad, loopgraven, doorgravingen 
van de Kerklaan en dreigende inundatie van 
de Grietpolder op 4-5 mei 1945. 
De prikkeldraadversperring was tent-
vormig. Jan brengt zijn vingertoppen 
naar elkaar: “De versperring liep van de 
boerderij naar de jachthaven (nu Jan Kok). 
Na de oorlog heeft Senne het prikkeldraad 
in een turfgat gelegd. Later is er bagger uit 
de Muizenstaart over heen gestort. En nu 
staat mijn huis er bovenop.”
Vanaf boer Mooren tot aan de stomp van de 
Grietmolen, waar nu Jan Meijer woont, liep 
een loopgraaf, gestut met palen zoals in de 
mijnen. We vonden er een bus met carbid in, 
waarmee we speelden.
 
De Kerklaan was op drie of vier plekken 
doorgaven. Ze waren soms één perceel 
breed. Er stond geen water in. Het grind én 
de grond waren links en rechts in de sloot 
geschoven.
Eén van doorgravingen in de Kerklaan lag 
bij de toegangsweg naar de huidige werf 
van Jan Kok (toen: Boer en Huisman). Kort 
na de oorlog zijn de doorgravingen in de 
Kerklaan weer hersteld. “Ik herinner me 
dat Hein van Hameren, uit Pulmot, er puin 
zat te kloppen, waarmee de gaten gevuld 
werden.” 
Volgens Jan gebeurde dat op particulier 
initiatief, om de bedrijven weer bereikbaar 
te maken.

Ook repte Jan over Duitse plannen om 
de Grietpolder onder water te zetten. Hij 
illustreert de dreigende inundatie met een 
verhaal. De dagen ervoor hebben we nog 
snel gras gemaaid in de polder, dat met de 
‘Belzen-paarden’ van Mous Immink op de 
dijk gereden werd. Daar zou het gras droog 
blijven na de inundatie. 
Volgens Jan zou het water ingelaten worden 

Uit boek ‘De Ame-
rikanen komen’.
Doorgraving in 
de zuidelijke 
Drechtkade.

Jan Kompier 
heeft veel herin-
neringen aan de 
Grietpolder in de 
jaren 44-45.
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bij “de bocht in de Drecht”. Hij wijst de plek 
aan op een luchtfoto uit 1945: bij de bekende 
knik die ook op topografische kaarten staat. 
Er hebben nog lang houten damplanken 
gestaan. De mogelijke zijvleugels van een 
geïmproviseerde duiker zijn inmiddels door 
Rijnland opgeruimd. 
 
Het water zou ingelaten worden op zaterdag 
5 mei 1945. Jan: “Maar op 4 mei ‘s avonds 
zagen we de vader van bakker Pelt aan de 
overkant op de Kerkstraat met een rood-wit-
blauw vlaggetje zwaaien. Dat was bloedlink, 
want het wemelde van de Duitsers. We 
wisten van niks, hadden geen radio.”
Die zaterdag viel inderdaad op 5 mei 1945, 
de dag na de Duitse capitulatie. Jan’s vrees 
voor de Duitsers was terecht. Want op 
zaterdag 5 mei om één uur ’s nachts zou 
de Duitse commandant in Leimuiden een 
order ontvangen hebben van het H.K.W. 
(Hoofdkwartier Weermacht) Amsterdam dat 
de ‘Vesting Holland’ zou doorvechten. De 
‘Vesting Holland’ besloeg het gebied van de 
toen nog bezette provincies Utrecht, Noord- 
en Zuid-Holland.  

Zaterdagochtend om 10.30 uur kwam de 
plaatsvervangend commandant B.S.  
(red.: Binnenlandse strijdkrachten) zich 
voorstellen bij de Duitse commandant in 
Leimuiden. Die zei niets te weten van het 
radiobevel. Integendeel, de commandant 
had een boodschap ontvangen over een 
gesloten wapenstilstand. 

‘Mas’ laat de Kerklaan herstellen

In het Nationaal Archief te ’s-Gravenhage is 
een stuk gevonden dat het verhaal van Jan 
Kompier bevestigt.  Zie foto p. 17.

Het is een door de plaatselijke commandant 
van Leimuiden, Rijnsaterwoude en Alke- 
made (P.C. L.R.A.) ondertekend bericht 
aan de districtscommandant van 
Haarlemmermeer en omstreken. Die D.C. 
was Cor van Stam, de latere burgemeester 
van Haarlemmermeer. 
In zijn boek Wacht binnen de dijken schrijft 
Van Stam: “Later waren er voor Leimuiden: 
Niek Breedijk (‘Niek’), A. Masselink (‘Mas’) 
en Piet van Veen”. 
 
De handtekening van de P.C. wijst op  
A. Masselink. 

De door de Duitsers onklaar gemaakte 
weg van Leimuiden naar Oude Wetering is 
onmiskenbaar de Kerklaan.
A. Masselink werd een week na zijn bericht 
aan Cor van Stam lid van één van diverse 
commissies van de afdeling Leimuiden 
en Rijnsaterwoude van Nederlands 
Volksherstel (De Schakel 23 mei 1945). 

Ook de Leidsche Courant bericht op 7 juni 
1947 over herstelwerkzaamheden.  

Resumé

In Leimuiden hebben we als aanwijzingen 
voor de aanpassing van de Vordere 
Wasserstellung:
-  Tankval in de Heilige Geestlaan (foto in De 

Amerikanen komen en herstel in 1947).
-  Tankvallen in de Kerklaan (Jan Kompier en 

’Mas’ over onklaar gemaakte weg).
-  Coupure in de zuidelijke kade langs de 

Drecht (foto in De Amerikanen komen).
-  Gras maaien in de Grietpolder 

voorafgaande aan de dreigende inundatie 
(Jan Kompier).

-  Voorgenomen inlaten van water in 
de Grietpoldere bij de knik in de 
noordelijke Drechtkade op 4/5 mei 1945 
(Jan Kompier).

Schets van de 
Groep Albrecht, 
17 januari 1944.
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Conclusie

Langs de randen van de Grietpolder en de 
Heilige Geestpolders was vanaf 1943 een 
Duitse linie aangelegd. Rijkscommissaris 
Seyss-Inquart heeft de linie enkele keren 
per boot bezocht. Eén keer ging hij voor een 
sanitaire stop bij de Westerdijk aan land. In 
april 1945 werden voorbereidingen getroffen 
om de polders zelf in een aangepaste linie 
op te nemen.  

Wat betreft de Grote Heilige Geestpolder 
waren uit de literatuur al een doorgraving 
van de Heilige Geestlaan en een coupure in 
de Drechtkade bekend.  
 
Volgens Jan Kompier kwamen in de 
Grietpolder ook dergelijke vernielingen 
voor: de Kerklaan was op diverse locaties 
doorgraven. En in de Drechtkade waren 
voorbereidingen getroffen voor het onder 
water zetten van de polder. Kort na de 
oorlog werd de onklaar gemaakte Kerklaan 
hersteld. 

De doorgravingen, bedoeld als tankval, én de 
voorbereidingen ter inundatie van zowel de 
Grietpolder als van de Heilige Geestpolders 
wijzen erop dat de plannen voor het aanpas-
sen van de bestaande verdedigingslinie in 
het hart van Holland op het punt van realisa-
tie stonden in april-mei 1945. 

Een sluitend bewijs voor de veronder- 
stelde aanpassing van de linie zou ge- 
vonden kunnen worden in tankvallen 
en (voorgenomen) doorgravingen van 
polderkades ten zuiden van Rijnsaterwoude, 
zoals in de Vierambachtspolder en de 
Groote en Kleine Kalkovensche polder. 

Kaart uit het 
Nationaal Archief,  
vermoedelijk 
gemaakt door 
de Binnenlandse 
Strijdkrachten, 
afdeling 
Leimuiden.
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Berichtgevingen 
over het herstellen 
van wegen.

Links: het rapport 
van A. Masselink.

Onder: De 
Leidsche Courant 
7 juni 1947.

OPROEP

‘Dé archeoloog van de Tweede Wereld- 
oorlog’, Ruurd Kok vroeg aan Alfred Bak-
ker, schrijver van dit artikel, of er nog iets 
te zien zou zijn van de mortierstellingen 
in de Grote Heilige Geestpolder.
Deze antwoordde hem:
“Of er nu nog iets zichtbaar is ter plaatse 
van de mortierstellingen?  Misschien 
kunnen we een oproep plaatsen bij het 
aanstaande artikel in Tijdinghen 2015-1.  
Het blad wordt bezorgd op de Westerdijk, 
Heilige Geestlaan en de Heerenweg, die 
de polder omzomen. Maar eerlijk gezegd 
denk ik dat er na zeventig jaar landbewer-
king niets meer te zien is. “

Bij deze willen wij dus nog een oproep 
plaatsen:, want: ‘Je weet maar nooit .....’

‘Als u dus nog iets weet over (restanten 
van) de mortierstellingen in de Grote  
Heilige Geestpolder, kunt u contact 
opnemen met alfredobakker@gmail.com 
of met de redactie, dan verwijzen wij u 
door.’

Bezoldigingslijst 
Binnenlandse 
Strijdkrachten 
Leimuiden, Rijn-
saterwoude en 
Alkemade.
Op nr. 1 staat 
A. Masselink, 
de plaatselijke 
commandant.
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‘Rijnsaterwoude – ogenschijnlijk een 
vredig en rustig dorpje, dat in 1930 zo’n 
600 zielen telde – stond in genoemd jaar 
in het middelpunt van de belangstelling. 
Er was een overval gepleegd op de pastoor, 
waarvan achteraf zou gebleken zijn 
dat de zeereerwaarde heer die daad zelf 
verzonnen had om van de zorg van een arme 
krankzinnige af te zijn. 
Dorpspraatjes, natuurlijk! Maar niettemin 
praatjes die door velen werden geloofd en 
die de gehele bevolking in de weer bracht. 
Er vormde zich een scheidingslijn tussen de 
bevolking: voor of tegen de pastoor. 
Aan het hoofd van de anti-pastoorpartij 
stond het gemeenteraadslid Cornelis van Tol, 
die ruim een jaar eerder ook al van zich had 
doen spreken door de roemvolle gebeurtenis, 
die in de geschiedenis van Leimuiden 
vermeld staat als de bestorming van de tol.  
Deze zelfde opgewonden heer verzekerde zich 
in 1930 van onsterfelijke lauweren met zijn 
werk ‘Fantasie op een inbraak in de pastorie’.

Het verhaal van de inbraak

In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 
22 augustus 1930 bracht een inbreker een 
bezoek aan de pastorie van de parochie 
van Sint-Johannes de Doper aan de Willem 
van der Veldenweg, toen overigens nog 
Herenweg geheten. 

Omstreeks half één werd de op 27 maart 
1865 geboren pastoor Andreas Hubertus 
Johannes Sprenger, die sinds 6 juli 1918 in 
genoemde parochie werkzaam was, wakker 
door het opengaan van de deur van zijn 
slaapkamer. Er werd hem een deken over 
het hoofd gegooid en met twee handen zo 
vast om hem heen gedrukt, dat hij bijna 
geen adem meer kon halen en enkel nog een 
schreeuw kon geven. Het blijkbaar waakse 
hondje van de pastoor begon te keffen, 
waarop de inbreker in een naastgelegen 
slaapkamer vluchtte. De overvaller sloot de 
deur van deze kamer om voor achtervolging 
te zijn gevrijwaard. Van daaruit klauterde 
hij door het raam op de serre en sprong 
vandaar in de tuin. Later bleek, dat hij met 
een ladder op de serre en vandaar met een 
trapje door het opengeschoven raam was 
binnengekomen.

Direct werd de politie gewaarschuwd, 
die het opviel dat er niets ontvreemd was 
terwijl het er alle schijn van had dat de 
indringer zich direct op de pastoor had 
geworpen. Nadat de omtrek was afgezocht, 
viel de verdenking op de in Rijnsaterwoude 
als onnozel bekend staande Willem H. 
van Beek. Hij was met de situatie in en 
om de pastorie uitstekend op de hoogte, 
aangezien pastoor Sprenger zich het lot van 
deze 20-jarige jongeman had aangetrokken 
en Van Beek meermalen vriendelijk in 

Door Hans van 
der Wereld

Bovenstaande kop stond op  
19 november 1930 in de Leidsche 
Courant. Er was een groot artikel aan 
gewijd, dat begon met de woorden:
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zijn pastorie ontving. Tegen de ochtend 
vervoegde de politie zich dan ook aan de 
woning van Van Beek en slaagde erin om 
hem mee te krijgen. 

Hij werd naar de pastorie gebracht, waar hij 
een volledige bekentenis aflegde. Tegenover 
de politie verklaarde de Rijnsaterwoudenaar 
dat de ladders, welke hij gebruikt had voor 
het betreden van de bovenverdieping van 
de pastoorswoning door hem uit de schuur 
van de pastorie waren weggenomen. Maar 
na het verrichten van zijn daad had hij alles 
weer keurig op zijn plaats teruggezet.  

Op verzoek van de politie zette Van Beek de 
gehele toedracht van de overval op pastoor 
Sprenger in scène. De parochieherder was 
zeer onder de indruk van het gebeurde. 
Op advies van de officier van Justitie te 
Haarlem zou de dader ten spoedigste 
door burgemeester J. A. Bakhuizen in een 
‘gesticht’ in bewaring worden gesteld, 
wist De Leidsche Courant van zaterdag 
23 augustus 1930 te melden. Het spreekt 
vanzelf dat het gebeuren in het dorp grote 
opschudding veroorzaakte.

Twijfel

Het zag er eind augustus allerminste 
naar uit dat deze overval en opname van 
van Beek nog heel wat los zou maken in 
Rijnsaterwoude. Enkele inwoners kwamen 

in het geweer omdat de armlastige Van 
Beek op kosten van het gemeentebestuur 
van Rijnsaterwoude in het Krankzinnigen 
Gesticht te Heiloo moest worden verpleegd. 
Genoemde Rijnsaterwoudenaren dienden 
bij de officier van Justitie een verzoek 
in om een hernieuwd onderzoek naar 
de zaak te willen instellen. Men was 
namelijk van mening, dat de overval 
gefingeerd was. Drie ondertekenaars van 
het verzoek en burgemeester Bakhuizen 
werden uitgenodigd om voor het parket in 
Haarlem te verschijnen. Daar kwam vast te 
staan, dat de ondertekenaars niets konden 
bewijzen. Alles in hun verzoekschrift bleek 
op dorpspraatjes te berusten. De officier 
van Justitie deelde dan ook mee dat het 
onderzoek op de juiste wijze had plaats 
gevonden en dat hij geen reden zag om een 
nieuw onderzoek in te stellen. 
 

Protestanten versus katholieken in de 
gemeenteraad 

De gemeenteraadsvergadering van oktober 
1930 moest zich buigen over een voorstel tot 
wijziging van de gemeentebegroting dienst 
1930. Deze wijziging hield een verhoging 
van 664,46 gulden in van de post kosten 
van overbrenging, plaatsing en verpleging 
van arme krankzinnigen, zulks in verband 
met de opname van onder andere W.H. van 
Beek. De Armenwet bepaalde, dat de kosten 
van verpleging van een armlastige voor 

Foto van de 
pastorie uit 1923, 
ten tijde van het 
pastoraat van  
Andreas Huber-
tus Johannes 
Sprenger.
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rekening van de gemeente was. Wanneer 
de raad het voorstel niet goedkeurde, dan 
zou de provincie Zuid-Holland het bedrag 
op de begroting plaatsen. De raad besloot 
met algemene stemmen om de voorgestelde 
verplegingskosten ter beschikking te stellen.

De behandeling van dit agendapunt 
maakte veel los bij de Rijnsaterwoudse 
gemeenteraadsleden. In het bijzonder de 
rol van gemeenteraadslid C. van Tol bleek 
opmerkelijk. Hij vond Van Beek helemaal 
niet krankzinnig. Burgemeester Bakhuizen 
vond het een nieuwe zienswijze, dat een lid 
van de raad uitmaakte of iemand al dan niet 
krankzinnig was. Bakhuizen verklaarde dat 
in spoedeisende gevallen een burgemeester 
een krankzinnige volgens artikel 14 van de 
Krankzinnigenwet in bewaring kon stellen, 
mits hij maar binnen 24 uur kennis gaf aan 
de betrokken officier van Justitie. 
 
De inbewaringstelling mocht niet langer 
dan drie weken duren. Dat Van Beek nog 
niet terug was uit Heiloo bewees wel dat 
hij werkelijk geestesziek was. De directeur 
van de inrichting had Bakhuizen ook 
meegedeeld dat Van Beek in Heiloo zeer wel 
op zijn plaats was.
Het raadslid N. Disseldorp zei dat een 
persoon die gevaarlijk voor de gemeenschap 

was, ter verpleging was opgenomen. 
Hij bracht hulde aan de ambtenaren en 
aan burgemeester Bakhuizen voor hun 
voortvarend optreden. Allertreurigst vond 
Disseldorp het, dat vier niet-katholieke 
leden van de gemeenteraad hadden 
deelgenomen aan de ongemotiveerde actie 
die geheel Rijnsaterwoude in beroering 
bracht.  
 
Van Van Tol kon Disseldorp een dergelijke 
handelwijze nog wel begrijpen.  
‘Wij, katholieken, zijn voor aantijgingen, 
komende van mensen als van de heer Van 
Tol, niet vatbaar’, zei Disseldorp. Maar de 
handelwijze van de overige drie protestantse 
raadsleden betreurde hij ten zeerste. Ze 
hadden in de ogen van Disseldorp een 
blaam geworpen op de burgerlijke overheid. 
Maar dat niet alleen: ook pastoor Sprenger 
hadden zij in diens waardigheid aangetast.

Raadslid W. Compeer, reageerde onder 
andere met de woorden: ‘Ik wil in de eerste 
plaats zeggen, dat het geenszins mijn 
bedoeling is iemand persoonlijk te kwetsen 
of te beledigen. Ik wil alleen en uitsluitend 
opheldering in een zaak krijgen, die in 
onze gemeente nogal wat beroering heeft 
gewekt, dan is men zeer zeker te allen tijde 
gerechtigd een dergelijke zaak zakelijk te 
onderzoeken. Dat kan en zal door niemand 
worden betwist. Maar te betreuren is het – 
en dat is waar ik en mijn mede katholieke 
raadsleden ten sterkste tegen protesteren 
– dat door enige personen in deze zaak 
een actie wordt gevoerd tegen katholieke 
raadsleden. Ik kan het tot mijn leedwezen 
niet anders bestempelen’.

Compeer vervolgde zijn betoog met te 
zeggen: ‘Als men hoort beweren, dat het 
zaakje in elkaar is gezet door katholieke 
raadsleden om die jongen op kosten van 
de gemeente in een gesticht te krijgen, ja, 
dat er zelfs wordt gezegd dat de pastoor de 
inbraak heeft gefingeerd om van de knaap 
af te zijn. Dat daarin de politie is betrokken 
en nog meer van dergelijke onzin, dan is 
toch zeker een protest van de katholieke 
raadsleden op zijn plaats’ 

Raadslid Van Tol vroeg aan de burgemeester 
waarom deze hem te Leimuiden zo 
onhebbelijk behandeld had. ‘Waarom hebt 
u Weststeijn, Mokkenstorm en mij bij de 

Pastoor Spren-
ger werd door de 
´Antipastoorpartij’ 
ervan beschuldigd 
dat hij de inbraak 
had verzonnen.
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officier van Justitie beledigd? Mokkenstorm 
is geen opruier, maar een goed burger 
van Rijnsaterwoude. U hebt te Leimuiden 
tegen mij gezegd: Van Tol, u komt weer 
met kletspraatjes. Als u mij toen anders 
behandeld had, dan was alles waarschijnlijk 
niet zo gelopen. Mijnheer de voorzitter, u is 
eigenlijk de schuld van de scheuring tussen 
de katholieken en de protestanten’. 

Burgemeester Bakhuizen op zijn beurt zei 
dat hij over deze zaak, die eigenlijk een 
politiezaak van de gemeente Leimuiden 
was, niet van plan was in een openbare 
vergadering uit te weiden. ‘Door mij 
is in mijn kwaliteit als burgemeester 
van Rijnsaterwoude artikel 14 van de 
Krankzinnigenwet toegepast. (…) Dat ik 
hem als burgemeester van Leimuiden 
onhebbelijk behandeld heb, is eenvoudig 
leugentaal’. 

De officier van Justitie

Op 27 augustus was Van Tol naar 
Leimuiden gekomen als afgevaardigde 
van de protestantse bevolking van 
Rijnsaterwoude om inlichtingen in te 
winnen over de inbraak bij de pastoor. De 
burgemeester had Van Tol gevraagd of deze 
van mening was, dat de inbraak gefingeerd 
was. 
Daarop had Van Tol geantwoord, dat hij 
dat inderdaad geloofde. De burgemeester 
had toen gezegd, dat Van Tol het zeker 
moest weten en dat de burgemeester 
aan kletspraatjes niets had. Bakhuizen 
had Van Tol in overweging gegeven een 
schriftelijke klacht met bewijzen en namen 
van personen bij hem, burgemeester, in te 
dienen. Maar toen die na enkele dagen nog 
niet waren ingediend had Bakhuizen Van 
Tol aan het inzenden van de klacht nog 
herinnerd.
 
Uit de kranten wist men, hoe het bezoek 
bij de officier van Justitie in Haarlem was 
afgelopen. Deze had in het bijzijn van 
burgemeester Bakhuizen aan de drie 
voornaamste ondertekenaars onomwonden 
te kennen gegeven, dat naar zijn mening het 
politieonderzoek op de juiste wijze had plaats 
gehad en dat hij voor een nieuw onderzoek 
dan ook geen termen aanwezig achtte. 
In de vergadering van het college van 

burgemeester en wethouders had 
burgemeester Bakhuizen tegen het raadslid 
E. Weststeijn gezegd, dat hij gehoord 
had dat Weststeijn ook aan de actie 
deelnam. Weststeijn zei daarop niets en 
de burgemeester geloofde dat hij niet bij 
de actie betrokken was. Bij de officier van 
Justitie was echter wel degelijk gebleken, dat 
Weststeijn een van de eerste ondertekenaars 
was. De burgemeester geloofde dan ook, dat 
de andere leden van de raad door Van Tol in 
de val waren gelokt. 
Het raadslid A. Bik zei, dat hij geen haat 
tegen de katholieken had: ‘Ik heb mij alleen 
afgevraagd: is Van Beek schuldig aan de 
inbraak of niet en daarom heb ik mijn 
handtekening onder het adres, houdende 
verzoek om een nieuw onderzoek, geplaatst. 
Het is een zegen, dat Van Beek opgeborgen 
is. Daaraan wil ik niets afdoen. Het was 
geen persoon voor de maatschappelijke 
samenleving’. 

De burgemeester vroeg Bik of hij het 
verzoekschrift wel goed gelezen had. 
Het waren niet meer dan dorpspraatjes: 
Jan beweert dit en Piet zegt dat. De 
onomstotelijke bewijzen ontbraken. Er 
sprak wantrouwen uit tegen de politie en 
tegen burgemeester Bakhuizen in diens 
hoedanigheid van hulpofficier van Justitie. 

Het raadslid A. van der Knijff wilde op 
kosten van de gemeente Rijnsaterwoude 
een nieuw onderzoek laten instellen. Maar 
burgemeester Bakhuizen zei, dat dit buiten 
de bevoegdheid van de gemeenteraad 
was. Alleen de officier van Justitie of de 
procureur-generaal konden een nieuw 
onderzoek gelasten. 

De voorzitter 
(Burgemees-
ter Bakhuizen), 
tracht de orde te 
handhaven bij de 
verhitte discussie 
over de inbraak.
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Op verzoek van burgemeester Bakhuizen 
waren de drie ondertekenaars uitgenodigd 
om hun schriftelijk verzoek met mondelinge 
bewijzen te staven. Het was echter komen 
vast te staan, dat zij daartoe niet in staat 
waren.  
 

Slotscène

Een paar maanden na de spraakmakende 
overval op pastoor Sprenger, speelde zich de 
slotscène af in het bescheiden raadhuis van 
Rijnsaterwoude. Burgemeester Bakhuizen 
duldde niet, dat in de landelijke pers – zoals 
in Het Volk en De Telegraaf – de goede 
naam van de pastoor, van de plaatselijke 
politie maar ook van zichzelf door het slijk 
werd gehaald. 

Hij had daarom de verschillende redacties 
gevraagd om een vertegenwoordiger naar 
de bijzondere zitting van de Rijnsater-
woudse gemeenteraad te sturen, welke 
zitting voor dinsdagavond  
18 november 1930 om half 8 geagendeerd 
stond. Alle uitgenodigde bladen gaven 
gehoor aan de oproep. Dat was wel 
een bewijs hoeveel stof deze zaak had 

opgeworpen. En zo beleefde men in de 
raad van Rijnsaterwoude de zeldzame 
gebeurtenis, dat er evenveel raadsleden 
achter als journalisten voor de groene tafel 
zaten. 
De belangstelling van de kant van de 
bevolking was niet groot – ‘vier oude 
boeren’, schreef een krant. Dit was een 
feit, dat tot vreugde stemde en bewees, 
dat bij de gehele bevolking een beter 
inzicht in de geruchtmakende kwestie was 
doorgedrongen. 

Tegen het einde van het jaar 1930 verscheen 
er in de krant nogmaals een bericht dat er 
geen nieuw onderzoek naar de overval op 
pastoor Sprenger zou komen. 
Nadat de officier van Justitie een nieuw 
onderzoek geweigerd had, zochten de 
adressanten het hogerop. Zij wendden zich 
tot de minister van Justitie. Maar die liet op 
zijn beurt weten, dat hij zich terzake had 
laten inlichten en dat het resultaat daarvan 
geen nieuw licht op de zaak van de overval 
naar voren had gebracht om te bevorderen, 
dat aan het verzoek gevolg werd gegeven. 

En daarmee kwam er een definitief einde 
aan de kwestie die Rijnsaterwoude – en 
in het bijzonder het gemeenteraadslid 
Cornelis van Tol – zo in het middelpunt 
van de belangstelling had geplaatst. Van 
Tol, die op 2 juli 1878 in de gemeente 
Haarlemmermeer geboren was en die van 
1914 tot 1919 al eens deel had uitgemaakt van 
de gemeenteraad van Rijnsaterwoude, was in 
1923 teruggekeerd in het plaatselijk bestuur. 
Hij bleef tot 1931 lid van de raad en keerde 
in 1932 voor de derde maal terug, toen hij 
zitting had tot 1935.

Deze tekst is ingekort door de redactie

Bent u benieuwd naar het hele artikel zoals 
het in de krant stond? Ga dan naar 
leiden.courant.nu en voer de zoektermen 
‘pastorie rijnsaterwoude’ en het jaartal ‘1930’ 
in.

Het kranten- 
artikel eindigt met 
de onderstaande 
alinea. Spr. is de 
spreker, in dit ge-
val  burgemeester.
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Raadplaatje

Ook in Leimuiden werd na de  Bevrijding in mei 1945 een optocht georganiseerd. Hier zien we een versierde 
boerenwagen ter hoogte van de tegenwoordige dokterspraktijk in de Dokter Stapenseastraat. De foto komt van 
Marg Uilenberg. Zij herkent een aantal mensen: uiterst rechts staat Arie Los en links van de fiets (die heeft het 
dus „overleefd”), zien we Ambrosius van der Pol, de kapper van “nat of droog?”. De oude mevrouw Kempenaar 
staat voor haar huis. Het paard en de wagen zouden van Vonk zijn. 

Weet u wie nog meer op de wagen zitten en wie de dame er boven op is? Ook de namen van andere toe-
schouwers willen we graag weten.

Vacatures in 
de kranten 
van 1915. 



Het jagen op otters was tot in de eerste helft van de vorige eeuw heel normaal. Jeanne de Vries 
Lentsch-van Staveren van de Westerdijk kan zich nog herinneren dat haar vader Cornelis van  
Staveren zo’n zestig jaar geleden enkele otters had gevangen. De pelzen werden vakkundig  
geprepareerd en beide dochters kregen een exemplaar. Deze pelzen zien er nog steeds prachtig 
glanzend uit. 

Een otter is een solitair levend zoogdier, met een soepel gestroomlijnd lijf, een sterke ronde staart 
en poten met zwemvliezen. De vacht is glanzend bruin. Een wijfje krijgt om de paar jaar twee of 
drie jongen. Ze hebben bij de geboorte een grijzig vachtje en pas na een maand gaan de oogjes 
open. Na tien weken krijgen de jongen hun eerste zwemles. Ze leven in waterrijke veengebieden, 
meren, langs kreken, beken en oude rivierarmen met begroeide oevers. 

De otter is een echt roofdier dat tot in de eerste helft van de vorige eeuw talrijk aanwezig was. 
Door watervervuiling met PCB’s, toenemende verkeersdruk, recreatie, versnipperring van hun 
leefruimte en door de visserij en bejaging nam de populatie af.
Rust en zuiver water waren en zijn een eerste vereiste voor een goede otterpopulatie.  Sinds 1976 
waren de otters al uit het Zuid- en Noord-Hollands plassengebied verdwenen en in 1989 zelfs uit  
uit heel Nederland!  

In 2002 vond de herintroductie van de otter plaats in het Weerribben-Wiedengebied in Overijssel. 
Vandaar uit verspreidden ze zich weer door heel Nederland. 
In april 2014 is voor het eerst sinds bijna veertig jaar weer een otterpaartje in de Nieuwkoopse 
plassen gesignaleerd. Helaas is het vrouwtje half januari jl. verdronken in een val of fuik. Het is  
te hopen dat in de toekomst de otter ook weer te vinden zal zijn in ons plassengebied.

Dit bericht stond op 9 december 1914 in de 
krant.

Trix van Puffelen deed naar aanleiding 
hiervan een onderzoekje  naar:

Otters in de Braassemermeer

Meer weten over otters in het Zuid-Hollandse plassengebied:  
https://www.natuurmonumenten.nl/otter-in-de-nieuwkoopse-plassen

Het otter-
bontje en 
de jacht- 
vergunning 
in een tijd 
dat er nog 
gejaagd 
mocht 
worden 
op otters.


