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Oudewater
19 oktober 2011, naar
Oudewater.
De excursie van 19 oktober
brengt ons in Oudewater. 
Waar gaan we
koffiedrinken?
In eethuisje ’t Backertje.
Dan volgt een rondleiding
in de Hervormde Kerk van
Oudewater door een oud-koster van deze kerk. Hierna bezoeken
we het bekende Touwmuseum “De Baanschuur”.
Terug in ’t Backertje staat onze Geelbuik-lunch klaar. 
Het maximum aantal deelnemers voor deze excursie is 25 personen

en is al bereikt.

Kosten all-in g 20,- p.p.
exclusief de drankjes
vooraf.
Opgeven bij Ries en
Adri Havenaar 
06 - 38513717 of 
06 - 48115630.
Betaling op de
bankrekening van de
H.K.B. te Benthuizen:
3072.56.413, met
vermelding van de
datum.

Adri en Ries Havenaar

NB.
Deelname aan de
uitjes van Zwerven
door de Regio van de
Historische Kring
Benthuizen is geheel
voor eigen risico.

Nieuwe leden
Fam. Dusoswa,
Fam. Hoogland,
Dhr. P. Schuilenburg en
Mevr. M. van der Haven - Verweij, allen uit Benthuizen.

Van de penningmeester -  Contributie
De leden die de contributie voor het jaar 2011 nog niet betaald
hebben wij het verzoek dit bedrag zo spoedig mogelijk over te
maken op bankrekening  nr. 2126549 (Ing.) t.n.v. Historische
Kring Benthuizen.
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U bent gewend bij het openslaan van het Turfje een
berichtje van het bestuur te lezen. Als notulist heb ik
de eer om een stukje namens het bestuur te schrijven.
Toen er besproken werd wat er allemaal verteld moest
worden kwam de opmerking: er is niet veel te melden
omdat er niet veel geweest is…………!! Ik ging
schrijven en dacht, niet veel geweest?! Wanneer ik
hoor wat de mensen, die hun tijd geven voor Het
Molenhuis, allemaal doen. De een spit uren in
archieven om juiste gegevens voor een tentoon stelling
te verzamelen, een ander staat klaar om mensen te

ontvangen en ook worden er reisjes
georganiseerd. Het Molenhuis ziet er heel
verzorgd uit. Ik kan nog wel een A4

volschrijven over allerlei activiteiten! In een
blad van een andere historische vereniging
las ik een verhaal over het uitdelen van
lintjes. Toen ik alle activiteiten vernam
rondom Het Molenhuis dacht ik, hier

kunnen ook lintjes worden uitgedeeld.
Maar dan zeggen de medewerkers: ik

doe het met
plezier. En dat
merk je meteen
als je een
bezoek brengt
of informatie
vraagt.

Voor u ligt weer een Turfje. 
De artikelen laten u tijdens het lezen
weer een tijd beleven die u
misschien nog meegemaakt heeft en

zo niet dan geeft het weer meer
inzicht over iets waar u wel
over gehoord heeft.
Doorlopend is het bestuur
bezig met het opzoeken van
onderwerpen, die u, leden van

de Historische Kring van
Benthuizen, zullen boeien en
leuk zullen vinden om over te
horen of zelfs mee te maken.

Zo is er in de afgelopen periode weer een uitstapje
georganiseerd. Als u mee bent geweest, kunt u nog
even nagenieten van het met elkaar gezellig uit zijn en
hoe interessant en mooi het ook alweer was.
En voor de Open Monumentendag, toch wel het hoogte -
punt van het jaar, is weer van alles georganiseerd. 
Op deze dag, zaterdag 10 september, wordt de
tentoonstelling over de burgerlijke stand geopend. De
titel voor deze tentoonstelling is “Geboekt van de wieg
tot het graf”. Er zijn interessante documenten bijeen -
gezocht om aan u te laten zien. En het leuke van zo’n
tentoonstelling is dat je hier meer over gaat nadenken.
Burgerlijke stand, meestal een noodzakelijk kwaad.
Wanneer je een kind krijgt, heb je wel andere dingen
aan je hoofd dan dit allemaal in een gemeente huis te
laten opschrijven. Met een huwelijk is dat wel anders,
want foto’s van het gebeuren rondom ‘het jawoord’
laten ons meestal blij en gelukkig terug kijken op een
mooie dag. Bij overlijden wordt meestal alles geregeld
en krijgt men later de overlijdensakte. Maar is dit nu
alles wat te zien is wat betreft de burgerlijke stand?
Beslist niet. Komt u een kijkje nemen naar alle
documenten die getoond worden en vast klinkt het
vaak …o ja!
Ook wordt er op vrijdag 21 oktober een avond
gehouden waar de heer Arjan van ’t Riet van alles zal
vertellen over de burgerlijke stand. De volgende dag
wordt dan een familiedag gehouden in Het
Molenhuis. 
Om de burgerlijke stand alvast een beetje aandacht te
geven is het verhaal over Slootwegen en de Slootweg
in dit Turfje opgenomen. Na het lezen van dit artikel
zegt u zoals vele anderen: het is toch zo gek nog niet
dat het opgeschreven wordt, want zo kun je nog eens
nagaan hoe het allemaal met een familie begonnen en
verdergegaan is.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen u 21 oktober te
ontmoeten in De Bron, op de avond die gegeven wordt
rondom de burgerlijke stand. 
En vergeet Open Monumentendag niet, want deze dag
bruist van heel veel leuke activiteiten!

Marjolijn v.d. Haven - Verweij
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Van het Bestuur

Activiteiten in en rond Het Molenhuis
• 10 september Open Monumentendag. Tentoonstelling “Geboekt van de wieg tot het graf” in Het Molenhuis

wordt geopend. Op deze dag kunt u traditiegetrouw weer oud Hollandse gerechten proeven.
• 19 oktober Excursie naar Oudewater.
• 21 oktober Op deze avond vertelt Arjan van ’t Riet over de burgerlijke stand.
• 22 oktober Familiedag in Het Molenhuis
• 17 december Kerstinloop in de oudheidkamer en de winkel. Het Molenhuis is deze zaterdag geopend van

10.00 tot 17.00 uur voor de jaarlijkse inloop ter afsluiting van het jaar 2011.
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Toen de Fransen in 1811 de Burgerlijke Stand
invoerden, moesten alle mensen een achternaam
opgeven. De meeste mensen hadden al lang een
achternaam die herinnerde aan hun vader (Jansen,
Pietersen, Klaassen), hun herkomst (Van Putten, Van
Mastrigt, Van Zwammerdam), hun beroep (De Boer,
De Bakker, Molenaar) of, en dat is bij ons het geval,
een weggetje waaraan een verre voorouder ooit
woonde. Het zal geen Benthuizer verbazen: de
achternaam Slootweg is afkomstig van de straatnaam
Slootweg.
De eerste stamvader ons nu bekend is Jacob
Corneliszoon. Op de grens van Gelderswoude,
Zoeterwoude, Benthuizen en Zegwaart komen we
hem regelmatig tegen aan het eind van de 16e eeuw.
Het Morgenboek Zegwaart over 1571 is niet bewaard
gebleven, maar het register wel. In het register wordt
vermeld: Jaep Cornelisz in Gelderswou 9,5 hont, noch
den selven 8 hont. Jacob Corneliszoon werkt, als zo
veel mannen, in het veen. In de omgeving is veel
grond afgeveend tot aan het grondwater en nu wordt
met de baggerbeugel de brandstof uit het water
gehaald, op het land
gevormd en gedroogd en in
de steden voor goed geld
verkocht. 
In het Verpondingsboek van
Zegwaart over 1579 lezen we
over de 9,5 hont: ix1/2 hont
quaet uuijt gemuert
onvruchtber slachtlandt,
getacxeert op nichil. 
Alle veen die er met de
baggerbeugel kon worden
uitgemodderd was er
uitgehaald. Het land 
was water geworden.

Op 30 november 1591 komen
we Jacob Corneliszoon
opnieuw tegen. Hij woont
nog steeds in Gelderswoude.
Van Pons Jansz, die in Leiden
woont, koopt hij op die dag
14 hont in Gelderswoude. Op
25 maart 1596 koopt hij van
zijn buurman Claas
Ghijszoon ongeveer 7 hont
“slachturfland”, gelegen in
het Blokland in Zegwaart. 
Hij werkte dus nog steeds
met de baggerbeugel. 

Ook zijn nieuwe bezit in Zegwaart was slachturfland,
waar van alleen nog veen te winnen viel door te
modderen. De 14 hont in Gelderwoude was blijkbaar
van betere kwaliteit want in september 1600 wordt dit
land aan de Broekweg omschreven als hooiland. Hij
blijkt dan ook 16 hont weiland te hebben aan de
Gelderswouderweg. Jacob Corneliszoon woonde dus
in Gelderswoude en had daar weiland en hooiland. In
Zegwaart kocht hij achtereen volgens verschillende
stukken land om ze volledig af te venen tot aan de
kleilaag.
Jacob blijkt in 1600 ook een bijnaam te hebben gehad:
Jacob Cornelisz, anders bijgenaemt Jacob in den
Boomgaert. We kennen twee van zijn kinderen:
Cornelis en Trijntgen. Trijntgen trouwde met Cornelis
Ket. In 1623 woonde ze als weduwvrouw met 1 zoon
en 3 dochters in Gelderswoude. Zij wordt dan
genoemd: Trijntje Jacobs Uuter boomgaert. Waar die
boomgaard op doelt, ik weet het niet. In ieder geval
was haar vader “erin” en zij “eruit”.
Cornelis woont in 1603 in Zegwaart. Hij koopt 7 hont
land in Gelderswoude van dezelfde Pons Jans uit

Leiden als van wie zijn vader ook al
land had gekocht. In 1615 blijkt waar
hij woont in Zegwaart: aan de
Slootweg. Cornelis is net als zijn
vader eigenaar van slachturfland en
ook hij baggert dus veen. In 1620
blijkt hij 81/2 hont “flotterland” te
hebben in het Blokland te Zegwaart.
In 1621 koopt hij er van zijn
schoonvader nog wat bij. Wie nu
mocht denken dat het Blokland in
Zegwaart helemaal bestond uit
afgeveende grond, blijkt in 1622 toch
te pessimistisch. Cornelis koopt er in
dat jaar van Cornelis Lourisz Broer,
“wonende in den Houff tot
Bleyweyck” een stuk hooiland. Veel
kan het Cornelis niet hebben
opgeleverd. Hij is er in ieder geval
niet rijk van geworden. In het Kohier
van het hoofdgeld uit 1623 worden
alle personen van het gezin genoemd
met de conclusie van het onderzoek:
“al onvermogent”. Vervelend voor de
overheid, want er was na afloop van
het Twaalfjarig Bestand (1609-1621)
veel geld nodig om de oorlog tegen
de Spanjaarden weer voort te zetten.
De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)
zou nog jaren duren. 
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Slootwegen en de Slootweg
Rien Slootweg

Dit is de oudste foto van de familie Slootweg. Te zien is
het echtpaar Piet Slootweg en Aaltje Roos.



Het feit dat Cornelis niet vermogend was, betekende
niet dat hij helemaal niet moest bijdragen; zowel in
1628 als in 1634 staan er bedragen achter zijn naam. In
deze tijd worden de kinderen volwassen en bouwen
ze met hulp van vader Cornelis een eigen bestaan op.
Misschien ook wordt het zware werk Cornelis van
lieverlede te zwaar. In ieder geval begint hij stukjes
land te verkopen: aan zijn schoonzoon Claas Cornelisz
(1635), aan zijn zoon Willem (1639). Hij overlijdt voor
1668, want zijn vrouw wordt dan “weduwe” genoemd.
Van Cornelis kennen we acht kinderen. Alle mensen
die Slootweg heten stammen af van de zoons Lenaert,
Willem en Maerten. Of van de dochter Maritgen, die
met Claes Corneliszoon Mourings trouwde, maar de
kinderen allemaal Slootweg noemde. De tak van
Maritgen stierf echter in mannelijke lijn uit, voor zover
ik heb kunnen nagaan, en dus stammen alle thans
levende Slootwegen af van deze drie gebroeders die
geboren zullen zijn rond 1620. Een doopboek uit die
tijd is niet bewaard gebleven, helaas.
Cornelis was de eerste die zichzelf de achternaam
Slootweg gaf of de eerste die hem kreeg. In 1622 wordt
hij nog aangeduid als “wonende aan de Slootweg”,
maar in 1628 staat in het Kohier van de verponding:
Cornelis Jacobs Slootwech. Na die tijd vinden we hem
en zijn zoons steeds aangeduid als “Slootweg”.
De drie gebroeders werkten met de baggerbeugel,
maar daar konden ze blijkbaar niet van bestaan. Zo
was Maerten jarenlang watermolenaar op de
Ellenboogse molen op de Leidse Wallen te Zegwaart.
Samen met de andere molenaars moest hij ervoor
zorgen dat de polder droog bleef. De nakomelingen
waren over het algemeen eenvoudige mensen,
behorend tot de laagste welstandklasse. Slechts een
enkeling stak daar bovenuit. 

Zo ligt in de oude
protestantse kerk van
Zoeterwoude Jacobus
Slootweg begraven. Een
grote, maar eenvoudige,
gladde grafsteen heeft als
inscriptie: Memento mori.
Jacobus Slootweg en Maria
van der Goes.
De familie volgend, leren we
de geschiedenis kennen. De
grond wordt afgeveend en in
het Zuid-Hollandse landschap
ontstaan grote plassen. Er
wordt geld opgehaald door
de overheid omdat er troepen
moeten worden geworven
om de Tachtigjarige oorlog

tegen Spanje weer voort te zetten. Er zijn Rooms-
katholieken, gereformeerden en remonstranten.
Polders worden drooggelegd en pioniers gaan er aan
het werk. In de politiek ontstaat onenigheid tussen
prinsgezinden en staatsgezinden. Stadhouders Willem
V verliest zijn macht aan de patriotten, maar wordt
door zijn Pruisische zwager weer aan de macht
geholpen. Patriotten vluchten naar Frankrijk en
krijgen daar van de overheid een uitkering. Op de lijst
van bedeelden staat ook een Slootweg. Als Napoleon
ook in Nederland de dienstplicht invoert en soldaten
werft, moet ook Gerrit Slootweg uit Benthuizen zich
melden. Hij overleeft het avontuur niet; in het militair
hospitaal van Nijmegen sterft de fusillier. 
Als halverwege de 19e eeuw de Noord-Oostpolder
wordt drooggelegd, gaan er ook Slootwegen naar
Noord-Holland. Nu nog woont de familie Slootweg
voornamelijk in Zuid- en Noord-Holland. Maar de
oorsprong ligt op de grens van Benthuizen, Zegwaart
(sinds 1935 Zoetermeer) en Zoeterwoude.
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Linkerfoto: de boerderij van Gerrit Slootweg, op de rechterfoto de boerderij van zijn broer Piet.
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Inleiding
De kans op een Geallieerde landing op de kust van
West-Europa bracht de Duitse bezetters ertoe in 1942
te beginnen met de aanleg van een verdedigingslinie
langs de kusten. Deze linie staat bekend als de
Atlantikwall. Ook de Nederlandse kust was een
onderdeel van deze Wall, waarvan op verscheidene
plaatsen nog betonnen bouwsels aan deze tijd
herinneren. Minder bekend, maar wel op
verschillende websites te raadplegen, zijn de linies die
op enige afstand van de kust waren aangelegd en
waarbij tevens gebieden onder water waren gezet 1. 
Ook in de gemeente Benthuizen stond tussen het
voorjaar van 1944 en de bevrijding een (klein) deel van
het grondgebied onder water. 
In het in 1985 door de Historische Kring uitgegeven
boekje “Benthuizen 1940-1945” is op een enkele
bladzijde aandacht besteed aan deze inundatie.
Daarbij is tevens vermeld dat de mannelijke inwoners
opgeroepen waren om kaden aan te leggen, maar de
achtergrond van een en ander bleef achterwege. Ook
in de genoemde websites wordt wel het een en ander
over de linies vermeld, maar ook hier blijven de
overwegingen, die reden waren voor de aanleg, en de
beschrijving van de uitvoering zelf grotendeels
achterwege. 
In het hier volgende artikel zullen zowel het stelsel
van Duitse verdedigings linies in west Nederland, als
de achtergronden en de wijze van uitvoering aan de
orde komen.
Voor de herkomst van de gegevens, waarop dit
verhaal is gebaseerd, is aan het einde een
bronnenoverzicht opgenomen. Daarbij moet worden
opgemerkt dat, in tegenstelling tot andere plaatsen in
het gemeente archief van de (voormalige) gemeente
Benthuizen, over de periode 1940-1945 nauwelijks
enige relevante informatie is gevonden 2. Het lijkt wel
of in de verschillende dossiers de aantekeningen,
rapporten, meldingen, verslagen, brieven, e.d., 

die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog,
welbewust zijn verwijderd. Naar de redenen daarvan
kan men slechts gissen.

De Duitse kustverdediging
Na de verovering in de maanden april tot juni 1940
van vrijwel het gehele vasteland van West-Europa was
de Atlantische kust tussen Biarritz aan de Spaans-
Franse grens en de Noordkaap in Duitse handen
gekomen. Mocht Hitler al gehoopt hebben op een
vergelijk met Groot-Brittannië dan kwam hij met de
nieuw aangetreden minister-president Churchill
bedrogen uit (zie pagina 4: kaart West-Europa). Nog
voordat de Fransen de wapens neerlegden had hij al
in het Lagerhuis verklaard dat de strijd zou worden
voortgezet 3. De in de zomer en najaar van 1940
getroffen voorbereiding voor landingen in Engeland
(Operatie Seelöwe) moest in december worden
afgeblazen, nadat was gebleken dat de Duitse
luchtmacht niet in staat was het luchtoverwicht te
verkrijgen 4. Al in de zomer van 1940 had Hitler de
blik naar het oosten gericht en opdracht gegeven een
aanval op de Sovjet-Unie voor te bereiden. Deze
aanval ging onder de codenaam Operatie Barbarossa
op 22 juni 1941 van start 5. Voorafgaande aan de aanval
verplaatsten vrijwel alle gevechtseenheden uit West-
Europa zich naar de oostgrens van het toenmalige
Duitse Rijk en bleven er in West-Europa slechts enkele
achter. Dit gaf weliswaar een risico, maar dat was voor
de Duitsers acceptabel, omdat de Britten hun zonder
materieel uit Duinkerken teruggekeerde leger weer
helemaal moesten opbouwen, uitrusten en trainen.
Bovendien waren de Britten in actie gekomen in
Afrika om daar de Italianen te verdrijven 6.
Wegens de aanval op de Sovjet-Unie kozen de Duitsers
in het Westen voor een defensieve opstelling. 
Zij verwachtten de Sovjet-Unie te kunnen verslaan
voordat de Geallieerden in het Westen sterk genoeg

Benthuizens grondgebied 
als deel van een Duitse waterlinie

T. de Kruijf (190511)

1. Zie o.a. WWW.FORTEN.INFO/CATALOGUS/DUITS-VORDER/LIJST-1.HTM.
2. Het betreft het ‘Gemeentearchief Benthuizen 1936-1990’, dat aanwezig is in het Streekarchief Rijnlands Midden (SARM) te Alphen

aan den Rijn. 
3. Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, II, 365, 368 en III, 277.
4. Percy Schramm, Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (KTB/OKW) (Studienausgabe, 4 Bände; München, 1982) I, 213;

Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, II, 404. 
5. Das Deutsche Reich, IV, 262; KTB/OKW, I, 405; H-A. Jacobsen, 1939-1945. Der Zweite Weltkrieg in Chronik und Dokumenten,

(Darmstadt, 1961) 201-204 (Weisung 21). 
6. Das Deutsche Reich, III, 591-598.
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waren om offensief op te kunnen treden, of anders
gezegd, een invasie zouden kunnen uitvoeren 7. Dat
deze Duitse gedachtegang een vergissing was, zou
later blijken.
Aanvankelijk volstonden de Duitsers met het
versterken van de kust op enkele kritieke punten, zoals
bij havens en op plaatsen,waar belangrijke industrieën
waren gevestigd. Deze taak was toebedeeld aan de
Duitse marine en leidde tot de opstelling van geschut,
die zonodig in betonnen onderkomens werd geplaatst 8.
Mogelijk gealarmeerd door Britse commandoraids op
de Noorse kust in december 1941 gaf
Hitler opdracht een verdedigingslinie
langs de kust aan te leggen, die de naam
Neue Westwall kreeg 9.  Nog voor hiermee
serieus was begonnen, kregen de
Duitsers in februari 1942 te maken met
een raid van Britse commando’s op een
radarpost ten noorden van Le Havre en
eind maart met een succesvolle aanval
van Britse eenheden op de Saint Nazaire,
waar een groot dok en de zeesluis
werden vernield. Een grotere aanval
vond plaats in augustus van hetzelfde
jaar, waarbij een versterkte Canadese
brigade bij Dieppe aan de Kanaalkust
landde. Weliswaar verliep deze operatie
weinig succesvol voor de Canadezen,
maar voor Hitler was dit wel een teken
dat de verdediging van de kust serieuzer
moest worden aangepakt. Nog geen
veertien dagen later verscheen de
aanwijzing de gehele kust een sterke
verdedigingslinie te bouwen, die hij met
de naam Atlantikwall aanduidde 10.  Vanaf
september 1942 verrezen langs de gehele
kust gevechts- en geschutsopstellingen,
onderkomens voor manschappen,
commandoposten en dergelijke. Voor een
groot deel waren dit betonnen werken,
maar ook vond de uitvoering in baksteen
plaats of gewoon als veldversterking. 
Bij dit laatste te denken aan schutters -
putten en loopgraven, die waar mogelijk
met hout waren versterkt. Het geheel
werd aangevuld met tankmuren en -
grachten, draadversperringen, mijnen -
velden en andere hindernissen. Vrijwel
alle soorten bouw materialen werden

gebruikt, maar dit had wel tot gevolg dat in de bezette
gebieden de civiele bouw – waaronder het herstel van
oorlogs schade – stil kwam te liggen. 
Naar Duitse verwachtingen was de kans op een
Geallieerde landing het grootst bij het Nauw van
Calais en aan de Kanaalkust, maar ook onderkende
men de mogelijkheid van landingen op de
Nederlandse en de Deense kust. Zelfs na de invasie op
6 juni 1944 in Normandië hielden de Duitsers tot
medio maart 1945 (!) rekening met de mogelijkheid
van een Geallieerde landing op Hollandse kust 11.  

7. Ibidem, II, 405.
8. KTB/OKW, 342 en 1013; D.A. van Hilten, Van capitulatie tot capitulatie (Leiden, 1949) 66. 
9. KTB/OKW, II, 1262.
10. Jacobsen, 1939-1945, 45; KTB/OKW, II, 128.
11. KTB/OKW, IV, 1186.

Het deel van de Atlantische kust bezet door de Duitse troepen tussen juni 1940 en juni 1944.
Ploetz Geschichte der Weltkriege.
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Stellingen in het binnenland
Hoewel de versterkingen aan de Hollandse kust
omvangrijk waren, hielden de Duitsers er rekening
mee dat bij een landing deze plaatselijk zou kunnen
worden doorbroken. In dat geval zouden reserves van
elders moeten worden aangevoerd om te voorkomen,
dat de Geallieerden verder zouden kunnen oprukken
richting Duitsland. Dit aantrekken van troepen vergde
tijd en om die tijd te winnen waren linies nodig om
een geallieerde opmars te vertragen 12.  Deze linies
kregen aanvankelijk de naam 1. en 2. Stellung, maar
omdat versterking met onderwaterzettingen
(inundaties) was gepland en ook daadwerkelijk
werden uitgevoerd, zijn de beide linies ook bekend als
de Vordere en Hintere Wasserstellung.

Voor het tracé koos men zo veel
mogelijk bestaande waterlopen.
De 1. of Vordere Wasserstellung
begon in het noorden bij de
Stelling van Amsterdam en liep
langs de Westeinderplassen en
Brasemermeer en vervolgens
langs de Heijmanswetering, Oude
Rijn, Gouwe en daarna ten westen
van Boskoop en Waddinxveen
naar de Hollandse IJssel en van
daar naar de verdedigingsring
rond Rotterdam. Verder naar het
zuiden volgde de linie de Noord
en Dordtse Kil om via Zeven -
bergen en Roosendaal te eindigen
bij de Oosterschelde ten zuiden
van Bergen op Zoom. De 2. of
Hintere Wasserstellung begon

eveneens bij de Stelling van Amsterdam en volgde in
grote lijnen het Merwedekanaal tot aan Gorkum en liep
vervolgens langs de Biesbosch naar Breda en Belgische
grens 13.  In West-Nederland kwam later tussen de kust
en de 1. of Vordere Wasserstellung nog een linie. Deze
vanaf begin 1944 in opdracht van Rommel gemaakte
linie was bedoeld om de opstellingen langs de kust in
de rug te beschermen tegen aanvallen van eventuele
lucht gelande geallieerde troepen. Deze linie – het Neue
Landfront genaamd – liep van Den Helder tot in de
omgeving van Rotterdam en volgde de achter de
duinen liggende kanalen en vaarten, als het Noord-
Hollands Kanaal, de Spaarne, de westelijke Ringvaart
van de Haarlemmermeer de Zijl en de Vliet 14.  Het
front van deze linie was dus naar het oosten gekeerd.

Overzicht van de Duitse verdedigings linies in
Nederland en aangrenzende gebieden in de
jaren 1943-1945.    Kaartschets Sj. Elgersma.

1. Atlantikwall
2. Neue Landfront
3. 1. of Vordere Wasswerstellung
4. 2. of Hintere Wasserstellung
5. Pantherstellung
6. IJsselstellung
7. Assenerstellung
8. Westwall
8a. Verlengde Westwall
9. Brabantstellung. 

12. Chr. Klep en B. Schoenmaker, De bevrijding van Nederland 1944-1945. Oorlog op de flank (’s-Gravenhage, 1995) 61-68.
13. Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), Collectie 575, map 64.
14. NIMH, Collectie 575, map 60. Meer naar het oosten lagen nog enkele stellingen. De belangrijkste was de Pantherstellung, die

grotendeels het tracé van de Grebbelinie volgde. Verder waren er verdedigingslinies aangelegd langs onder meer de Gelderse IJssel
en de Drentse Hoofdvaart.
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1. of Vordere Wasserstellung
Bij de aanleg van de 1. Stellung, waarmee in 1943 werd
begonnen, beperkten de Duitsers zich tot het
aanleggen van veldversterkingen met slechts op
enkele plaatsen een lichte betonnen bunker voor een
mitrailleur of een betonnen bedding voor het opstellen
van antitankgeschut. Waar de linie niet langs een
kanaal of vaart liep, kwamen vóór de stelling tank -
grachten te liggen, die in de wandeling ‘tankvallen’
werden genoemd. Ook voor deze grachten maakte
men zoveel mogelijk gebruik van bestaande vaarten
en sloten, die zo nodig werden verbreed tot ruim tien
meter. Ook kwamen er vóór en om de opstellingen
prikkeldraadhindernissen, waarbij het draad lokaal
was gevorderd. Omdat al lange tijd geen nieuw
prikkeldraad meer te krijgen was, moest men het
veelal met oud draad doen. De kwaliteit van deze
versperringen laat zich raden. Voor zover kon worden
nagegaan is in Midden-Holland slechts op één plaats
een mijnenveld aangelegd. Ten noorden van Boskoop
lag een veld met een lengte van ongeveer 3 km.
Op zogenaamde defilés, d.w.z. plaatsen waar troepen
en het verkeer zich moesten concentreren omdat er

weinig bewegingsruimte was, planden de Duitsers
artilleriebeschietingen. Daartoe waren ten oosten van
Alphen aan den Rijn en ten noorden van Gouda
artillerieopstellingen gemaakt. Vanuit de eerst genoemde
opstelling konden de wegen aan beide zijden van de
Oude Rijn aan de westzijde van Alphen worden
bestreken en vanuit de tweede de knoop punten van
wegen en spoorwegen, die juist ten westen van de
bruggen over de Gouwe lagen.

Inundaties
In de hiervoor beschreven opzet lag Benthuizen op
ruime afstand (5 à 6 km) vóór deze stelling, maar dit
wijzigde toen de Duitsers uitvoering gaven aan hun
plan aan de westzijde van de 1. Stellung de polders
onder water te zetten. Daarbij was opgedragen gehele
polders te inunderen. Daartoe zouden in de dijk van
de Hollandse IJssel een aantal gaten worden
gesprongen, waardoor zonder veel verdere maatregelen
de polders in Midden-Holland onder water zouden
komen te staan. Deze ogenschijnlijk eenvoudige
handelswijze bleek toch de nodige problemen te
zullen geven.

Duitse opstellingen tussen Haarlemmermeer en Gouda. Ten westen van opstellingen zijn de geplande inundatievelden ingetekend.
Bibliotheek Legermuseum, deel Duitse Operatiekaart van de Chef Waffen SS. 



In een artikel uit de jaren zestig van de vorige eeuw in
een Duits militair tijdschrift, geeft een destijds in
Nederland gestationeerd Duits stafofficier de over -
wegingen weer, die leidden tot een andere benadering.
Hij benadrukte dat met volledige inundatie veel
landbouwgrond verloren zou gaan en een omvangrijk
deel van de bevolking moest worden geëvacueerd.
Bovendien was te verwachten dat met het vernielen
van de dijken eb en vloed vrij spel kregen en de
onderwaterzetting oncontroleerbaar werd. Bij dit
laatste moest ook gerekend worden op een bezwijken
van de binnendijken, waardoor vrijwel geheel Zuid-
Holland onder water zou verdwijnen. De verbindingen
tussen de troepen aan de kust en het hogere gebied
ten oosten van Utrecht waren dan verbroken,
waardoor de aanvoer van versterkingen naar de
kustzone, afvoer van gewonden en de bevoorrading
vrijwel onmogelijk zou worden.
De Duitse stafofficier kwam met het voorstel niet
gehele polder, maar slechts een van noord naar zuid
lopende strook in Zuid-Holland onder water te zetten.
Dit vereiste de aanleg van kaden, maar daarvoor
wilde hij de plaatselijke bevolking inschakelen. Hij
verwachtte echter niet al te veel tegenwerking, want bij
werkweigering zouden alsnog de polders onder water
komen en evacuatie nodig zijn. Het voorstel werd
weliswaar door zijn chefs gesteund, maar niemand
durfde een beslissing te nemen. Uiteindelijk moest de
stafofficier zijn plan uitleggen op het hoofdkwartier
van de Duitse Wehrmacht in de Wolfschanze in Oost-
Pruisen. Hij zette zijn voorstel aan Jodl uiteen, die
vervolgens bij Hitler goedkeuring verkreeg 15. 

Teruggekomen in Holland kregen de
burgemeesters van de plaatsen, waar de
inundatiestroken zouden komen, opdracht
mankracht te leveren voor de aanleg van de
kaden. Met het hiervoor vermelde dreigement
werden de burgemeesters onder druk gezet er
uitvoering aan te geven en hetzelfde argument
gebruikten zij weer om mannen op de been te
krijgen. Ook in Benthuizen werden mannen
opgeroepen, maar hoeveel er kwamen, hoelang
ze moesten werken en welke vergoeding ze
kregen, is wegens het ontbreken van gegevens
onduidelijk. Aangenomen mag worden dat een
overeenkomstige vergoeding werd gegeven als
in de gemeente Hazerswoude, waar de
volwassen werkers zestig cent per uur kregen.
Als er een tekort aan mankracht was, schakelde
de burgemeester meestal zijn collega van een

naburige gemeente in. Zo verleende Boskoop steun
aan Hazerswoude 16.
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Linksboven: water langs de Hoogeveensche Weg in 1944.        Foto HKB.
Onder: inundatievelden ten noorden en zuiden van de Hoogeveensche
Weg bij de Middelweg. De kaden zijn om de huizen en boerderijen gelegd.

Bibliotheek Wageningen UR, Bijzondere Collecties, 223, IV, 29.

15. F-K. von Plehwe, ‘Die Überflutungen in den Niederlanden im Jahre 1944’, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 1967, 402-411;
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Verzameling Washington papers nr. 120159-120162: Brief Generalkommando
LXXXVIII. A.K. van 28 januari 1944. 

16. SARM, Gemeentearchief Hazerswoude 1927-1945, inv. nr. 280.
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Boven: de burgemeesters werden onder druk gezet om mankracht en materiaal aan de Duitsers te leveren. Bron: HKB.
Onder: rond de boerderijen werden kaden aangelegd tegen het water, zodat de bewoners niet geëvacueerd hoefden te worden. Bron: HKB.



De inundatiestrook van de Vordere Wasser stellung
begon bij Oude Wetering en liep in zuidelijke richting
langs Kouderkerk, Hazerswoude, Benthuizen,
Zevenhuizen en zou aansluiten op de inundaties die
rond Rotterdam waren gepland. De breedte van de
stroken varieerde van 200 meter tot ruim een
kilometer.
Bij wegen en spoorwegen die het inundatiegebied
kruisten, kwamen opstellingen en werden hinder -
nissen voorbereid om de betreffende doorgang af te
sluiten. Om zoveel mogelijk de evacuatie van de
bewoners uit het gebied te voorkomen, kwamen de
kaden soms om de boerderij of het huis te liggen. Dit
was onder andere het geval langs de Hoogeveensche
Weg. 
Bij Benthuizen werd op 10 maart 1944 begonnen met
de aanleg van de kaden. In eerste instantie was de
inundatie gebied bezuiden de Hoogeveensche Weg

groter gepland, maar nadat de kade tussen deze weg
en de Noordkade van de polder De Honderd Morgen
al gereed was gekomen, besloot men het gebied minder
groot te maken. In plaats van de oorspronkelijk 400 ha
zou nu op Benthuizens gebied 170 ha onder water
komen te staan 17. De totale lengte van de hier gemaakte
kade was 7300 meter. Hierin is begrepen circa 900 meter
die uiteindelijk niet in gebruik werd genomen. Toen
het werk eind maart 1944 was voltooid, kon een begin
worden gemaakt met het inlaten van water. Omdat
maar een klein gedeelte van de Hazerswoudsche
Droogmakerij zou worden geïnundeerd, kon daarbij
geen gebruik worden gemaakt van de in deze polder
liggende afwaterings kanalen. Bovendien lag het
gebied niet direct aan een boezem van waaruit water
kon worden ingelaten. Uiteindelijk werd het gebied
geïnundeerd via het aangrenzende inundatieveld van
de polder De Honderd Morgen, waar wel direct

12 •  BENTHUIZER TURFJES  •  september 2011

17. In het boek Benthuizen 1940-1945 (Benthuizen, 1985) 43, is vermeld dat een oppervlakte van 400 ha onder water stond. Dat gegeven
lijkt betrekking te hebben op het oorspronkelijk geplande te inunderen gebied.

Stein(tje) van Leeuwen Cd staat aan de tijdelijke waterkant langs de Hoogeveensche Weg. Foto HKB.
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vanuit de Rotte water kon
worden ingelaten. In de
Noorddijk van de
laatstgenoemde polder
kwam een houten duiker te
liggen en daar werd vanaf
1 april water ingelaten. 
Op 7 april was in de sloten
het water peil tot op
maaiveldniveau gestegen.
Daarna werd de waterstand
geleidelijk verhoogd tot op
21 april het gewenste
inundatiepeil was
verkregen 18. 
In het inundatieveld moet
toen ongeveer 40 cm water
hebben gestaan. Een lucht -
foto uit september 1944
toont echter aan dat in de
noordoostelijke hoek van
het veld de inundatie
(vrijwel) droog stond.

Rechts: inundatieveld nabij Benthuizen
in septem ber 1944.

Dotka Data BV.

Onder: schets doorsneden van de
kaden en het verloop van de inundatie.

Collectie Johan Roos, Moordrecht.

18. Rapport van 22 april 1944 van de opzichter betreffende ‘Inundatie Tweemanspolder, De Honderd Morgen en de Hazerswoudsche
Droogmakerij’ (Collectie Johan Roos, Moordrecht). Waarschijnlijk betreft het een rapport van de opzichter van het
Hoogheemraadschap Rijnland.
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2. of Hintere Wasserstellung
In het voorgaande zijn de opstellingen
in de 2. Stellung niet behandeld. In het
algemeen waren deze nog beperkter
van omvang dan in de 1. Stellung. De
Duitsers concentreerden de
verdediging voornamelijk bij de
bruggen over het Merwedekanaal.
Alleen aan de westzijde van Utrecht
waren de verdedigings werken
uitgebreider en vond men tank -
grachten, betonnen opstellingen en
draad versperringen. Ook waren ten
westen van de stelling inundaties
gepland, die in het voorjaar van 1944
daadwerkelijk werden uitgevoerd.
Omdat in het najaar van 1944 vrijwel
de gehele Betuwe onder water was
komen te staan, lieten de Duitsers ten
zuiden van de Lek in het najaar van
1944 de inundatie weer droogvallen.
Samen met inundaties in Zeeland
stond in mei 1944 niet minder dan
910 km2 onder water. Daarvan was
250 km2 met zoet en 660 km2 met zout
of brak water 19. 

Na de Bevrijding
De inundatie bleef in stand tot de
zomer van 1945 20. Vermoedelijk hebben
bemalingsproblemen (brandstof) ertoe
bijgedragen dat dit niet direct na 5 mei al
gebeurde. 
Over het slechten van de kaden is in de
archieven geen uitsluitsel gevonden,
maar in ieder geval zijn ze snel
verdwenen en kreeg de grond weer de
oorspronkelijke functie terug. 
Van de voormalige inundaties is voor
zover bekend niets meer te vinden. 
Van de gevechts opstellingen zijn vijf en
zestig jaar na dato in de regio nog
enkele betonnen werken te vinden. 
Zo staat te Alphen aan den Rijn aan de
zuidzijde van de spoorlijn een klein
bunkertje en op de aansluiting van de
Roemer op de Hoogeveensche Weg is
aan de zuidzijde een beton plaat
aanwezig, die bestemd was als
bedding voor een stuk antitank geschut.
Ook is in de polder Achterof de tank -
val weer in gebruik als watergang. 

19. KTB/OKW, IV, 304-305.
20. Benthuizen 1940-1945, 43.

De inundatiestrook tussen 
het IJsselmeer en de 
Merwede bij Gorinchem van
de Hintere Wasserstellung.
NIMH, Collectie 575, nr. A 181.
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De Molenviergang in de Benthuizerpolder
Hieronder  kunt u een verslag van de “Molenviergang”  lezen.  Dit is een document wat bij toeval
is ontdekt.
Toen Marcus Pos op bezoek was bij het archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland om
bepaalde documenten op te zoeken  vond hij het document van de ‘Molenviergang’. Voor  veel
mensen misschien niet meer zo goed voor te stellen hoe dit geweest is. Juist daarom een heel
interessant verslag waar deze molens hebben gestaan en waarvoor ze nodig waren. Met behulp
van een oude kaart kunt u de plaatsen van de molens zeker terug vinden.

Beschrijving van de vier molens
De vier molens werken uiteraard in onderling verband.
Zij zijn als volgt genummerd. De boven molen is molen
nr. 1. De drie in getrapte bemaling samen werkende
molens zijn genummerd 2, 3, en 4. De diepst in de
polder staande molen is nr. 4. Het nummer van de
molens 2, 3, en 4 staat boven de ingang geschilderd. 

Het nummer. van molen 1 zal ook wel op de
oorspronkelijke molen hebben gestaan, doch deze
is zooals hiervoor werd vermeld, verbrand. 
De molenaar van molen 4, de Vrij, vertelde me dat
hij wat het malen betreft, de baas is. Hij bepaalt
wanneer wanneer er moet worden gemalen, en wel,
omdat hij de bemaler van de bovenste molen is.

Zal er met den windmolen des nachts gemalen moeten
worden, zoo er wind is, dan zet des avonds de
molenaar  van molen 4 de hoogste wiek met een zeil
bespannen in stilstand, ten teken aan de overige
molenaars van zijn voornemen.
Nu den laatste tijd veel met elektrische kracht word
gemalen, zet de molenaar van molen 4 den molen
‘overkruis’ indien hij te kennen wil geven aan de andere
molenaars dat er ’s nachts gemalen moet worden.

De molens 2, 3 en 4 zijn alle van hetzelfde type,
achtkante bovenkruiers met ingebouwd scheprad,
woonkamer, en veel bedsteden, tevens bij iedere
molen een zomerhuis, waar men ’s zomers woont en
de molenaar zijn bedrijf heeft, o.a. bestaande uit
kaasmakerij en veeteelt.
De molens hebben een sierlijke baard, waarop het
stichtingsjaar is vermeld: molen 2: 1761,  molen 3:
1761 en  molen 4: 1763.
Op het stenen gat van molen 2, waarin het water wordt
opgemalen, zag ik een jaartal in een afzonder lijke
steen, n.l. 1859, blijkbaar het jaar van vernieuwing.

Links molen nummer 1 die, afgezonderd van de andere drie molens van
de molenviergang, een stuk noordelijker langs het spoor van Leiden naar
Utrecht zijn nuttige werk deed.
Hieronder de molens 2, 3 en 4, die dicht bij elkaar staan en dus in één
beeld gevangen kunnen worden.
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Kantoor Zaal

De molens zien er haveloos uit ( 1936 ) molenaar
G. Smink, van molen nr. 3, vertelde me dat hij er al
woont van 1906 af en dat sinds 1907 de molen niet meer
is beschilderd. 
Stelselmatig wordt de molen, volgens hem, verwaarloosd.
Oorspronkelijk was Dekker opzichter over de molens.
Deze is echter sinds enige jaren opgezegd, omdat hij het
‘te goed wist’. Dekker wilde namelijk de molens
verbeteren, maar het bestuur wilde er niet aan. Nu is er
een opzichter aangesteld die alleen maar verstand heeft
van machines, maar niets weet van molens.

De molenaar van molen 4, De Vrij, vertelde me, dat de
molenaars 100 rijksdaalders per jaar verdienen, vrij
wonen hebben en vrij licht hebben.
De Benthuizer bovenmolen brandde af op 31 juli 1928.
Zooals vermeld werd hij vervangen door een nieuw
gebouwde molen naar het ontwerp-Dekker. Het is een
steenen  ronde bovenkruier met lei-bedekking op de
kap (met het oog op het brandgevaar ).
Het is geen mooie molen. Op de baard leest men: Anno
1928, met tevens een versiering  van een pot met een
drie bloemige plant en twee gelijke wapen schilden. De

wapens zijn op de
baard geschilderd.
Ze zijn van de grond
af niet goed te zien,
doch zien er
ongeveer uit: zie
bijgevoegde
tekening. De
molenaar vertelde
me dat de
oorspronkelijke
molen ongeveer
gelijk is geweest 
aan de andere drie
molens in de
Benthuizer polder, 
de molen was
ongeveer uit 1770 en
genummerd: nr. 1.
De brand van 1928 is
veroorzaakt door een
vonk van een
langskomende trein.

Op de kaart in de twee gele
circels: molen 1 (boven) en
de molens 2, 3, en 4 (onder).
Daartussen loopt de
Hoogveensche vaart.
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