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Oproer op de buitenplaats Vreedenhoff 

Wie het archief doorspit, komt soms vreemde 

zaken tegen! Willem Mooij ontdekte op zijn 

speurtocht dooi het Loenens archief een brief 

van de burgemeester van Loenen aan de Offi

cier van Justitie. ' ' De brief was een reactie op 

een klacht die op 27 november 1883 was inge

diend door twee 'vreemde vrouwen' tegen een 

politiebeamte en een nachtwacht. De heren 

zouden de vrouwen hardhandig bejegend heb

ben tijdens hun 'bezoek' aan de buitenplaats 

Vreedenhoff. 

Geheel volgens de 19de eeuwse traditie is de 

zaak tot in de kleinste details beschreven, 

waardoor de inhoud een goed tijdsbeeld geeft. 

De brief is geschreven in de taal van meer dan 

honderd jaar geleden. De redactie vond de 

tekst toch goed leesbaar en bovendien te ver

makelijk om u te onthouden. Vandaar dat hier 

nu de integrale tekst volgt van de reactie van 

de burgemeester op de aanklacht tegen agent 

T. van Rooijen en nachtwacht H.Tuninga 2\ 

"Onder tetugzending van de verzoekschriften 
van Hendrica Augustinus geboten Woerst en 
Petronella Elisabeth Kooijman geboren 
Woerst, beiden wonende te Rotterdam, hou
dende klagten tegen den gemeenteveldwachtet 
T.van Rooijen en den nachtwacht H.Tuninga, 
beiden in dienst der gemeente Loenen, in mij
ne handen om berigt en consideratiën gesteld 
bij uwe apostille van 17 dezer nr.2774, heb ik 
de eer Ued. Achtb. het navolgende te berigten. 

Op Dinsdag 30 Octobet 11. werd de gemeente

veldwachter T. van Rooijen door den koetsier 

H.F. Bolderdijk, in dienst van den Heer J. 

Backer Jr verzocht zich naar de buitenplaats 

Vreedenhoff onder deze gemeente te willen 

begeven, daar sedert twee ure des namiddags 

twee vreemde vrouwen in de vestibule van het 

heerenhuis waren gekomen, en niet weg wil

lenden gaan, voor en aleer zij den Heer Backer 

hadden gesproken, welke niet te huis was. 

Op deze mededeeling ongeveer des namiddags 

vijf ure geschied, spoedde van Rooijen zich 

naar de woning van den Heer Backer, alwaar 

hij ruim een kwartiet later aankwam. 

Op de stoep komende, zag hij door den glazen 

deur in de vestibule den Heer Backer, die even 

tevoren uit Amsterdam was tehuis gekomen 

sprekende met twee hem vreemde vrouwen, 

en hem ziende, hem verzocht binnen te 

komen. In tegenwoordigheid van den veld

wachter verzocht de Heer Backer de twee 

vrouwen zijne woning en zijne plaats te vetla-

ten, hetwelk zij weigerden te doen, tenzij zij 

eerst betaling van hem ontvingen. 

De veldwachter vroeg toen den Heer Backer, 
of hij wenschte, dat deze vrouwen zijne 
woning verlieten, hetwelk deze bevestigend 
beantwoordde, en hem verzocht die vrouwen 
te verwijderen. Van Rooijen heeft toen deze 
vtouwen gelast de woning van den Heer Bac
ker te verlaten, aan welke last zij geen gevolg 
gaven, zoodat toen de veldwachter hen bij den 
arm nam en de voordeur uitzette. Dit alles 
ging gepaard met brutale uitdrukkingen van 
die vrouwen. 

Buiten de deur gekomen en op het voorplein 
werd door van Rooijen den nachtwacht 
Tuninga gerequireerd ter assistentie (die over
dag als arbeider werkzaam is op de buiten
plaats Vreedenhoff, en reeds op het plein 
stond te wachten, of zijne dienst soms hier 
noodig kon zijn), omdat hij niet wist of die 
twee vrouwen goedschiksch het hek der bui
tenplaats zouden uitgaan. 

Toen zij deze vermeerdering van politiemagt 
zagen, gingen zij langzaamaan voort steeds 
brutale woorden uitende en ook den veld
wachter beleedigende door uitdrukking, dat zij 
wel wisten, men bij hem voor geld veel kon 
gedaan krijgen. 

Eindelijk op den openbaren straatweg geko-



VECHTKRONIEK PAGINA 30 

Prentbriefiaart van de 

buitenplaats Vreedenhoff, 

gezien door het fraaie hek 

aan de zijde van de 

Rijksstraatweg, circa 1920. 

Coll. W. Mooij. 

men, sommeerde de veldwachter hen, om hem 

naar het gemeentehuis te volgen, ten einde 

hunne namen op te geven en procesverbaal 

tegen hen op te maken uit hoofde van de 

ondervonden beleediging, daar het inmiddels 

donker was geworden en hij op den weg niet 

meer zien kon om een en ander op te schrij

ven. 

Hieraan wilden zij eerst niet voldoen en de 

kant van het Station Nieuwersluis op willende 

gaan, in plaats van de kant naar Loenen, nam 

de nachtwacht Tuninga eene der vrouwen 

even bij den arm en draaide haar naar de zijde 

van Loenen om. 

Vervolgens gingen de twee vrouwen verder 

gewillig mede, achter elkander loopende, de 

eene naast van Rooijen de andere naast Tunin-

ga, steeds tegen hen sprekende over den Heer 

Backer en diens weigering om het volgens hun 

voorgeven regtmatig toekomende geld hun te 

willen uitbetalen. 

Nadat te gemeentehuize op de secretarie door 

van Rooijen de namen der vrouwen waren 

opgeschreven, heeft deze hen gezegd, zij zich 

konden verwijderen. 

Even nadat zij het gemeentehuis hadden verla

ten, besloten de veldwachter en de nachtwacht 

ongemerkt de vrouwen te volgen, om te zien, 

of zij al of niet de woning van den Heer Bac

ker stil zouden voorbijgaan. Zij hebben toen 

deze vrouwen tot digt bij Nieuwersluis 

gevolgd, en opgemerkt, dat zij in weerwil van 

de duisternis heel goed den weg schenen te 

kennen en stevig doorstapten. 

Uit bovenstaand verhaal der plaats gehad heb

bende feiten, die ik persoonlijk ingewonnen 

heb van beide politiebeambten, blijkt genoeg

zaam, dat deze in de beide verzoekschriften 

zeer overdreven zijn voorgesteld en geheel 

bezijden de waarheid zijn. 

Beide vrouwen zijn geenzins uit de woning 

van den Heer Backer geworpen, noch minder 

op schandelijke wijze naar Loenen gesleurd, 

om aldaar in de gevangenis te worden gewor-

ültg. N. Mur, Brcukslen. Vredenhoft . L o e n e n ajd V e c h t . 
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Huize Vredenhoff Nieuwersluis — Loenen. 
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buitenplaats Vreedenboff, 

circa 1913. 

Coll.: W. Mooi].. 

pen. Zij zijn eenvoudig op verzoek van den 

eigenaar door de politie uit diens woning en 

de besloten aanhorigheid van dien, welke niet 

voor het publiek is opengesteld, gezet en zou

den op den openbaren weg gekomen niet ver

der door de politie zijn gemoeid, indien deze 

inmiddels niet doof hen in de uitoefening zij

ner functie waren beleedigd geworden. 

Ook zijn zij niet naar Loenen gesleurd, maar 

ter zijde van de politiebeambten medegeloop-

en; terwijl zij later evenmin hunnen weg naar 

Station Nieuwersluis in de duisternis moesten 

zoeken, maar door hun stevig doorstappen van 

zelf en ongemerkt aan de hen volgende politie

beambten toonden, zeer goed hun weg te 

weten. 

Van de ondervonden beleediging is door beide 

politiebeamten het procesverbaal ter vervol

ging ingezonden bij de bevoegde regterlijke 

magt en zal deze zaak eetstdaags bij de regt-

bank te Utrecht voorkomen, zoodat bij de 

behandeling dezer zaak genoegzaam zal kun

nen blijken, of deze politiebeambten hunne 

bevoegdheid zijn te buiten gegaan, zooals rek

westranten het willen doen voorkomen. Naar 

het mij voorkomt hebben beide politiebeamb

ten geheel gehandeld volgens hunne pligt en 
bevoegdheid en geenzins de genoemde vrou
wen op eenigerlei wijze beleedigd of mishan
deld; terwijl integendeel beide politiedienaren 
door hen beleedigd zijn geworden. 
De Burgemeester van Loenen, J.A. van Hengst 
Aan den Heer Officier van Justitie 
bij de Arrondisement Regtbank te 
UTRECHT. " 

Juliette Jonker-Duynstee 

N O T E N : 

1. Gemeente-archief Loenen. 

2. O p 14 oktober 1884 ontving Huibert Tuninga een 

getuigschrift van de burgemeester en wethouders vanwege 

het feit dat hij 25 jaar nachtwacht was bij de gemeente en 

a] die tijd 'steeds met loffelijken ijver en nauwgezetheid 

zijne betrei<king heeft waargenomen ". Bron: Gemeente

archief Loenen. 


