Politiedrama
In 1924 had zich in Leerdam een groepje jongeren gevormd, bestaande uit G. Speyer, W. Out en
P.C. van Opijnen, dat niet al te best bekend stond. Kort voor mei 1924 was Speyer na een langdurig
verblijf in de strafinrichting Veenhuizen daaruit ontslagen. Inmiddels had J. van Opijnen zich ook bij
deze groep aangesloten.
Op zaterdagavond 3 mei 1924 had de groep in Leerdam verschillende café’s bezocht. Daarbij kwam
het tot een ruzie met caféhouder Kaufeld, die daarbij door Speyer met een mes aan zijn hand verwond
werd.
De volgende morgen zondag 4 mei 1924 ging de groep naar Heukelum waar ook weer een café
bezocht werd. ’s Middags gingen zij terug naar Leerdam voor een volgend café bezoek.
Inmiddels had omstreeks half vier ’s middags Kaufeld aangifte van de steekpartij op zaterdagavond
gedaan bij politieagent Van der Weide. De agenten Van der Weide en Van der Horst kregen opdracht
om Speyer te arresteren. Toen het groepje uit de Kerkstraat op de Lingedijk arriveerde werd het
staande gehouden door de agenten. Hierbij trok J. van Opijnen een mes en wilde daarmee agent van
der Horst te lijf gaan. Deze voelde zich zo bedreigd dat hij zijn revolver trok en van Opijnen neerschoot
, die op slag dood was.
Het lichaam van Van Opijnen bleef nog enkele uren op de Lingedijk liggen waarna het in de loop van
de avond overgebracht werd naar het Gemeentehuis in de Kerkstraat.
Het gebeuren bracht nogal wat onrust onder de Leerdamse bevolking teweeg. Een grote menigte
verzamelde zich voor het Gemeentehuis en begon met stenen te gooien. Ook werden keien naar de
politie gegooid. Inmiddels was burgemeester Mees om ongeveer kwart over negen teruggekomen in
Leerdam. Hij liet de straatverlichting minder branden en gaf aan het gehele politiekorps opdracht naar
buiten te gaan. Na het lossen van waarschuwingsschoten en charges met de blanke sabel keerde de
rust tegen middernacht uiteindelijk weer en ging de straatverlichting weer normaal branden.
Ook was inmiddels het Parket uit Tiel per auto gearriveerd om onderzoek naar het gebeuren in te
stellen.
De drie overige leden van de groep waren inmiddels gearresteerd en overgebracht naar het Huis van
Bewaring in Tiel. Daar werden zij door de Rechtbank op 21 juni 1924 tot celstraffen van 6 en 8 maanden
veroordeeld.
Volgens geruchten werd na dit gebeuren het leven van de agent Van der Horst, die de dodelijke
schoten gelost had dermate zuur gemaakt door de bevolking dat hij uiteindelijk uit Leerdam verdween,
al dan niet na gedwongen overplaatsing.
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