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De dubbele roofmoord aan de Achterweg
In de nacht van zondag op maandag j.l. is de
ruim 76 jarige landbouwer Th. Van Wiggen met
zijn zuster Gerritje, alleen wonende aan de
Achterweg op korte afstand van de lekdijk,
overvallen en met spadeslagen gedood. Zijn
zuster is op dezelfde wijze ernstig verwond en
naar het ziekenhuis alhier overgebracht. Zij is
nog in leven doch haar toestand is zeer ernstig.
Het politieonderzoek is in volle gang. Het
parket van Tiel is ontboden.
Ziedaar ons eerste bericht dat wij per bulletin
over dit vreselijke drama konden voorhangen.
Begrijpelijkerwijze hebben we alles in het
werk gesteld van een en ander zo nauwkeurig
mogelijk op de hoogte te komen, teneinde in
staat te kunnen zijn de nieuwsgierigheid van
het publiek enigszins te bevredigen. We gingen
direct na ontvangst van het eerste bericht op
pad, en lieten ons door personen die het konden
weten een uitvoerig verhaal doen op welke
wijze de moord ontdekt was. Wij konden uit de
diverse verhalen concluderen dat maandag morgen verschillende personen, waaronder ook
een postbode en enige leveranciers aan de deur
geweest zijn doch de woning gesloten hadden
gevonden. Toen des middags het huis gesloten
bleef, stelden de omwonenden de politie van
het zonderlinge geval in kennis, daar men de
zaak geenszins vertrouwde.
Tegen drie uur in de middag zijn inspecteur
Dortland en rechercheur Van Bergen
Henegouwen in de woning binnen gedrongen.
Spoedig gevolgd door commissaris Blok. In de
woning vonden zij het lijk van Van Wiggen
terwijl de zusterernstig verwond bleek, en na
door dokter Hocke Hoogenboom voorlopig te
zijn verbonden in bewusteloze toestand naar het
Algemeen Ziekenhuis werd vervoerd.
Direct werden door de commissaris de nodige
maatregelen genomen. Zo werd onmiddellijk
ontboden het Parket te Tiel, de politiehond van

de Rijkswacht, gestationeerd bij de heer Van
Beuzekom te Waardenburg, terwijl de heer
Van Ledden Hulsebosch met een assistent
diezelfde avond nog uit Amsterdam afreisde.
De heer Commissaris van Politie zond
telegrammen naar de grote steden en
verwittigde telegrafisch de grensplaatsen van
het gebeurde.
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Voor de wijze waarop deze aangelegenheid
door de heer Blok is aangepakt mag zeker
een woord van lof niet worden onthouden,
evenmin voor het politiepersoneel dat zich in
zijn geheel vrijwillig ter beschikking van de
autoriteiten stelde.
De Majoor der Rijksveldwacht en de
Rijksveldwachters de Vos, Seepers en van
Beuzekom, waren met bedoelde politiehond
spoedig per auto ter plaatse, terwijl ook per
auto nog dezelfde avond het Parket van Tiel,
bestaande uit de herenMr Oosting, Mr Blom
en Mr Versteegh op de plaats des onheils

aankwamen en direct met de politiedeskundige
Dr Van Ledden hulsebosch het onderzoek
begonnen.
De politiehond gaf belangrijke aanwijzingen en
voerde de politie naar de boot van een
“parlevinker” die werd gearresteerd en waarna
parket en politie in die boot een onderzoek
instelden. Enige andere personen werden
inmiddels naar het bureau gebracht en aan een
verhoor onderworpen.
Het onderzoek duurde voort tot half drie in de
nacht.
Een zeer belangrijke aanwijzing die
buiten de gemeente leidt is daarna in
onderzoek genomen. Het is niet
onwaarschijnlijk dat een buitenlands
onderzoek hieraan ten grondslag zal
leggen.
Eerste kerstdag had de sectie van het
lijk plaats door de heren Dr. Hulst uit
Leiden en Dr. Hocke Hoogenboom
van hier.
Verdere bijzonderheden vernamen wij
die dag niet. Op de tweede kerstdag
bereikte ons het bericht, dat Gerritje
van Wiggen, de 69 jarige zuster van de
verslagene, eveneens aan de bekomen
verwondingen was overleden. Een
voorname getuige verdween hiermee
van het toneel.
De oorzaak tot deze afgrijselijke
moord moet gevonden worden in de
wetenschap dat de van Wiggens veel
geld in huis hadden en is dus roof de
opzet geweest. Hoe de daders, men
vermoed van twee, binnengekomen
zijn is niet bekend, evenmin hoe groot het
vermiste bedrag zal zijn.
In een bedstee is gevonden een trommel
inhoudende geld, geldswaardige papieren en
sieraden terwijl in een kastje staande op een
tafel, een bedrag is gevonden van ƒ1820,00. Een
bedrag van circa ƒ5000,00 zal ontvreemd zijn.
Het behoeft zeker geen betoog dat de
nasporingen met de meeste accuratesse worden
voortgezet.
De teraardebestelling van het stoffelijk
overschot van den heer Van Wiggen heeft
donderdagmiddag onder zeer veel blijken van

belangstelling plaats gehad. Onder de talrijk
aanwezigen bemerkten we o.a. de heer Van
Walsum, burgemeester van deze gemeente,
voor zo ver mogelijk het gehele politiecorps
en meer anderen.
De Weleerw. Heer Ds. H.H. Dorgelo hield op
de begraafplaats een indrukwekkende,
ontroerende lijkrede, er op wijzende, hoe de
noodkreet ‘moord” in deze gemeente tijdens
de kerstdagen geklonken heeft boven het
gebeier van de kerkklokken uit, en de
noodzakelijkheid, in verband hiermee,
aantonende dat de zondige mens tot inkeer
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komt en terug gaat tot God, terug tot het
christenkind. Met de uitroep “o grote god”,
schenk gij licht in deze duisternis, eindigde,
zijn eerwaarde deze diep ontroerende rede.
Wij vernemen nog, dat hedenmiddag de
begrafenis zal plaats hebben van het stoffelijk
overschot van mej. Van Wiggen, terwijl ons
nog is meegedeeld dat door de justitie te Tiel
ƒ500,00 is uitgeloofd voor diegene die in staat
zijn inlichtingen te verschaffen die een
aanhouding van de schuldige ten gevolge zal
hebben.

