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Volgens mijn ouwe was een museum aanvankelijk een studiegelegenheid voor alle gebieden die door de negen muzen werden
bestreken. Maar dat was in 300 voor Christus in de havenstad

Bijdragen

Alexandie. In deze tijd is ons museum, in de havenstad Rotterdam,
vooral een huis voor Clio (geschiedenis) en Calliope (epos).
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Tot voor kort dan, want deze nimfen kregen namelijk gezelschap
van Euterpe en Erato, huiselijk gezegd, de dames van de muziek.
Ze zorgden voor een nieuw geluid in een heerlijke nieuwe lente.
Gouden klanken van een viool en een gitaar vulden het huis al in
de lente, en deze zomer zullen er nog twee kamerconcerten in het
museum volgen. Maar dit huis is niet alleen voor die ouwe Griekse
dames. Kijk maar naar de Agenda: een bruisend Rotterdams programma met geborduurd goud in het verschiet.
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Onze verzameling rijkswapenborden.
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"Openen van ijzer wordt je niet wijzer", zeggen ze in de antiekhandel. En het is geen alchemist gelukt van ijzer goud to maken.
Toch beschouwd dit museum ijzer soms als goud, cq als schat:
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Stichting Belastingmuseum
'Prof. dr Van der Poel'

graaf Robert J. Tiemann duidelijk maken. Over de grens kan het
museum bogen op een schat aan beeldmateriaal waaruit steeds
een toepasselijke keuze kan worden gemaakt voor Impost. Dit
goud wordt altijd gedolven door beeldconservator Ton van Kuijen.
Een schat aan gegevens trof onze Arnemuider geschiedkundige
correspondent P.J. Feij aan in het Archief van de Marechaussee
Brigade to Aardenburg (Zeeuws Vlaanderen). Goud voor de onder-

laan 14-16
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zoeker: de streken van zwervers, dieven en andere wetsovertreders.
Uit een reeks Processen-verbaal blijkt hoe men in de afgelopen
twee eeuwen zijn laars lapten aan regels en voorschriften.

rn zondag: 11.(j/ 17.00 uur
dint WjW

Nu we het toch over goud hebben: wat een leuke reacties hebben
we gekregen op de nieuwe vormgeving van Impost! "Compliment
rnet de verfrissende nieuwe lay-out", "Neel moderner, maar niet to
ruin heeft het blad een sjieke uitstraling behouden", "Wat is Impost
een prachtig blad geworden".

gesloten op maandag
TOEGANG GRATIS

U zult begrijpen dat wij ons met zulke complimenten verguld voelen.

Openingstijden museum:

ngeving en realisatie Impost:
Ige grafische dienstverlening
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Daarom wens ik u met des to meer genoegen weer veel kijk- en
leesplezier toe.
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Afscheid van de restaurator
Sinds 1985 is voor
Ahmad Khakgenar het
Belasting & Douane
Museum zijn tweede
thuis. Op voorspraak
van het toenmalige
bestuurslid wijlen
baron van Lawick kon
Ahmad destijds als
vrijwilliger enig restauratiewerk aan onbelangrijke schilderijen
verrichten. Een raar
begin voor iemand die

toch al zijn sporen verdiend had. Het had to maken met
de voorgeschiedenis van Ahmad. Hij was met zijn gezin
Iran ontvlucht na de machtsovername door de geestelijke
leiders. Na een bewogen tocht kwam hij in Nederland
terecht. Hij koos voor Nederland omdat hij het land kende
van korte verblijven tijdens zijn studietijd.
Op een dag bezocht hij met zijn broer het museum, dat
toen nog gevestigd was op Parklaan 14. Hier vertelde hij
dat hij schilderijenrestaurator was en betrokken was
geweest bij het beheer van de schilderijencollectie van
Farah Diba, de echtgenote van de Sjah. Hij wilde graag op
zijn vakgebied als vrijwilliger aan de slag in afwachting
van de beslissing of hij zich definitief in Nederland zou
mogen vestigen. Uit zijn verhaal bleek dat een Nederlandse relatie van hem contact had gehad met bestuurslid
Van Lawick. Deze had gezegd dat hij maar eens moest
gaan praten met de conservator van het Belastingmuseum. De man die hem destijds rondleidde was John
Vrouwenfelder. Tijdens dit bezoek werden de zeventiende
eeuwse schilderijen op de beletage bekeken. Ahmad gaf
hierbij commentaar op de staat van enkele exemplaren en
legde uit wat er aan moest gebeuren. Hiermee ondersteunde hij zijn restauratie-ervaring. Later volgden nog
enkele gesprekken. Tot slot werd besloten dat hij als vrijwilliger aan de slag mocht in een achterafkamertje op
Parklaan 16. Als bewijs van zijn kunnen stelde hij voor om
to beginnen met de restauratie van een negentiende

eeuws damesportret dat hem was getoond. Het portret was
aan flarden gescheurd en er ontbrak een stuk in het midden.
Niemand wist waarom dit gehavende portret zich in het
museum beyond. Ahmad slaagde met glans voor de meesterproef.
Toen duidelijk was geworden dat hij zich in Nederland mocht
vestigen ontstond in 1986 de mogelijkheid voor Ahmad om
als schilderijenrestaurator in dienst treden.
Op 20 oktober trad hij in dienst.

Na de verhuizing van het museum naar Parklaan 16 in 1994
kreeg hij een goed geoutilleerd atelier op de tweede etage
van Parklaan 14. Al gauw begon hij hier aan wat een van zijn
grootste restauratieklussen zou worden het 16e eeuwse
paneel 'De roeping van Mattheus de tollenaar, toegeschreven
aan Marinus van Reymerswale'.
Niet onvermeld mag worden dat Ahmad tijdens de verbouwing van het museum in 1994 een half jaar in het restauratieatelier van het Rijksmuseum werkte. Hier restaureerde hij
twee, door het Rijksmuseum aan het Belasting & Douane
Museum in langdurig bruikleen afgestane, schilderijen: het
anonieme paneeltje genaamd 'De ontvanger van het schoorsteengeld' en het paneel 'Smokkel bij de Hallepoort to
Brussel' door C.F. Coene.
In de afgelopen 19 jaar schilderde Ahmad, naast zijn restauratiewerk, in opdracht van het museum 25 schilderijen voor
o.a. het project voormalige markante belastinggebouwen. Een
selectie daarvan zal vanaf juli op internet to zien zijn in het
kader van het project Geheugen van Nederland waaraan het
Belasting & Douane Museum deelneemt.

Naast de genoemde werkzaamheden verrichtte Ahmad voor
tentoonstellingen en voor de herinrichting in 1994 decoratieschilderingen zoals bij voorbeeld bij de waagscene op de
eerste etage is to zien.
Vorig jaar heeft Ahmad wegens zijn ziekte noodgedwongen
zijn werkzaamheden moeten beperken tot 1 dag in de week.
In die periode heeft hij de grondige restauratie van het grote
paneel 'Het vertrek van Karel II uit Scheveningen op 2 juni
1660' kunnen voltooien.

Accijns op ZEEP - Accijns om ZEEP

Tijdens die restauratie kwam - lets wat al meer was
gebeurd - de signatuur van de schilder to voorschijn. Het
bleek Hendrick de Meijer (1620? - 1698?) to zijn. Dat
was een aangename ontdekking!
Gelukkig laat Ahmad binnen het museum een grote vingerprint achter in de vorm van restauraties en schilderijen en heel veel dierbare verhalen van hemzelf en over
hemzelf.

Tijdens zijn afscheidsreceptie in het museum met zijn
familie, vrienden en collega's werden verhalen opgehaald,
werd er gelachen en werd er teruggeblikt op Ahmads
werk. Namens de Douane Rotterdam mocht ik Ahmad
eervol ontslag verlenen uit Rijksdienst.
Een mooi en kunstrijk tijdperk werd hierbij afgesloten.
Gelukkig laat Ahmad zich nog regelmatig in het museum
zien. Dan luisteren we weer naar zijn vele belevenissen.
Belevenissen die nooit gaan vervelen.
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De tentoonstelling vertelt het bijzondere verhaal van de geschiedenis van zeep aan de hand van ordonnantien, documenten, spotprenten, affiches en reclamemateriaal.
Daarnaast wordt ingegaan op zeepproductie, zeepreclame
en het persoonlijk gebruik van zeep. Een decor van een wasserij, wasvrouw en een oud winkeltje met zeepproducten
moet de bezoeker een levendig beeld geven over de vele
toepassingen van zeep. De tentoonstelling vormt het laatste
deel van een drieluik over de accijnzen.

Beeldend Kunstenares Marisca Elisa
Voskamp (1970)
In 1997 realiseerde Marisca Voskamp het kunstwerk "ZEEP".
De beelden zijn een afgietsel 'op ware grootte van de kunstenares'. Twee van de in totaal negen kunstwerken nemen
een unieke plaats in op de tentoonstelling van het Belasting
& Douane Museum. Om deze beelden to vervaardigen is een
mal van de kunstenares gemaakt en zijn de beelden gegoten
in een transparante ambergele glycerine zeep met rozengeur. Een zeeprecept dat stamt uit 1736. Zeepfabriek
Bonsquert to Delft verzorgde het gieten van deze bijzondere
beelden. Voor een beeld is 80 kilo zeep gebruikt. De levensduur van dit beeld, op huishoudelijk gebruik, is 58 jaar.
De beelden zijn opgenomen in Nationale en Internationale
collecties. Vertegenwoordiger van deze kunstwerken is de
Torch Gallery to Amsterdam.

Activiteiten Op de agenda 2005

In de zomervakantie!
Het Belasting & Douane Museum is in de zomervakantie in
juli en augustus ook op maandag geopend!

Kamerconcerten in het Belasting & Douane
Museum
Kom voor een zeer intiem koffieconcert in een historische
ambiance naar het museum. Op zondag 3 juli zal het
Rotterdam Jazz Trio optreden. Op zondag 7 augustus zal het
bekende DoelenKwartet optreden. Bij mooi weer zal het
concert in de tuin plaatsvinden. Er zijn maar een beperkt
aantal plaatsen, dus reserveer snel!

Rotterdam Jazz Trio
Zondag 3 juli
Een bijzondere selectie muzikanten uit de bestaande jazzformatie Guano Quintet.
Dit ervaren trio brengt de authentieke mainsteam Jazz tot
[even. Telkens weer weten deze muzikanten hun repertoire
met de meeste artisticiteit en het grootste enthousiasme ten
gehore to brengen. Het Belasting & Douane Museum is zeer
content dat het Rotterdam Jazz Trio bereid is gevonden een
intiem concert in het museum to verzorgen.
Datum: zondag 3 juli 2005
Zaal open: 10:30 uur, concert van 11:00 - 12:00 uur
Kosten: €5 inclusief na afloop een consumptie
Reserveren noodzakelijk, voor meer informatie 010-4400200

Het DoelenKwartet
Zondag 7 augustus
Het zeer bekende DoelenKwartet is ontstaan vanuit het
DoelenEnsemble, dat door de violist Frank de Groot en de
componist Peter Jan Wagemans werd opgericht met de
intentie een nieuw publiek vertrouwd to maken met de
klassieke muziek van de 20e eeuw. Naast eigentijdse werken
omvat het repertoire van het DoelenKwartet ook een groot
aantal composities uit de vroege 20ste eeuw.

Datum: zondag 7 augustus 2005
Zaal open: 10:30 uur, concert van 11:00 - 12:00 uur
Kosten: €5 inclusief na afloop een consumptie
Reserveren noodzakelijk, voor meer informatie 010-4400200

Jeugd Vakantie Paspoort
4 juli tot en met 14 augustus 2005
Speciaal voor het Jeugd Vakantie Paspoort is er een verrassende speurtocht ontwikkeld. Soapie de Smokkelaar speelt
een belangrijke rol in een spannend smokkelverhaal.
Kinderen met een goede speurneus kunnen de smokkelgeur
van Soapie volgen in het Belasting & Douane Museum. Ook
kinderen die niet met het Jeugd Vakantie Paspoort meedoen
zijn van harte welkom tijdens de zomervakantie voor deze
spannende geurtocht.

Wereldhaven dagen
2, 3 en 4 september 2005
Maak op spectaculaire wijze kennis met de Rotterdamse
haven, de stad en haar bewoners. Een dynamische manier
om kennis to maken met werk, bedrijvigheid en fun in de
haven! Ook dit jaar is het Belasting & Douane Museum weer
present. Wereldhavendagen zijn onderdeel van De
Rotterdamse Zomerfestivals. Kijk voor meer informatie op
www.wereldhavendagen.nl

R'Uitfestival
4 september 2005
De plek om je op de hoogte stellen van alle culturele programma's van Rotterdam. Alle culturele instellingen krijgen
de kans zich to presenteren met hun nieuwe programma's.
Het Belasting & Douane Museum zal er ook dit jaar weer
zeker bij zijn met een eigen presentatie op het
Schouwburgplein to Rotterdam. Bezoek deze markt!

Open Monumentendag
10 en 11 september 2005
In het weekend van 10 en 11 september is het landelijke
thema 'Religieus erfgoed'. Ook het Belasting & Douane
Museum besteedt aandacht aan zijn 'religieus erfgoed'. Twee
belangrijke schilderijen met dit thema worden uitgelicht. U
zult ontdekken op welke wijze religie en belastinginning met
elkaar verweven waren.

Werelddierendag
5 oktober 2005

Sinterklaas in zijn douane kantoor
20 en 27 november 2005

We weten allemaal natuurlijk dat 4 oktober Dierendag is.

Persoonlijk je verlanglijst aan de Sint vertellen? Samen met
Sint en Piet op de foto? Met echte Pieten grapjes uithalen?
Neem dan een kijkje in het tijdelijke douanekantoor van de
Sint en zijn Pieten. Natuurlijk moeten alle pakjes vanuit
Spanje door de Douane gecontroleerd worden. Daarom
heeft de Sint een eigen douanekantoor in het Belasting &
Douane Museum. Alle kinderen en hun (groot)ouders zijn
van harte uitgenodigd!

Ook het Belasting & Douane Museum zal de dieren niet vergeten. Op woensdagmiddag 5 oktober heeft het museum een
interessante kinderactiviteit 'Verboden dieren'. Een ervaren
douanier geeft kinderen uitleg over de faunawet die de
smokkel van bedreigde diersoorten tegengaat.

Gekleed in goud
12 november 2005 tot en met 12 februari 2006
Voor de Tweede Wereldoorlog verschenen op Prinsjesdag en
bij andere officiele plechtigheden de leden van de koninklijke
hofhouding, de ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders in ambtskostuum. De vele tientallen kostuums, die door
onze vorsten vanaf koning Willem I zijn vastgesteld, bevatten
per ambtelijk dienstvak en per rang eigen kenmerken, zoals
de kleur van de stof en van het borduursel - goud, zilver of
zijde - en de hoeveelheid of motieven van dit borduursel. Het
kostuum voor de hoofdambtenaren bij de Belastingdienst
werd voor het laatst vastgesteld in 1868 bij Koninklijk Besluit
van Willem III. De tentoonstelling bestaat onder meer uit
ambtskostuums, prenten, schilderijen, foto's en attributen uit
diverse collecties.

Tweede kerstdag
26 december 2005
Gezellig met de hele familie op stap op tweede kerstdag?
Kom dan voor een sfeervolle ontvangst naar het Belasting &
Douane Museum. Zoals voorgaande jaren zijn er speciaal
voor alle bezoekers, jong en oud, op 26 december gezellige
activiteiten georganiseerd.

Vakantieactiviteiten in het Belasting &
Douane Museum
Tussen 5 en 20 februari was het weer zover: voorjaarsvakantie in het Belasting & Douane Museum. Kinderen
deden in deze periode mee aan een nieuwe activiteit,
waarbij een beroep werd gedaan op hun fantasie.
De opdracht was om rare voorwerpen to associeren met
schilderijen en objecten van de collectie. Gewapend met
antwoordvellen en borden, waarop de voorwaarden
bevestigd zaten, werd de tentoonstelling bezocht.
Na afloop bleek de fantasie van bepaalde kinderen geen
grenzen to kennen!

Paaslezing
Op 28 maart verzorgde drs P. Broker van het instituut
Helikon de dialezing: Symboliek in de kunst rondom het
lijden, de dood en de upstanding van Christus. Deze lezing
werd, net als de kerstlezing, met enthousiasme ontvangen.
Paul Broker zal eind dit jaar en begin volgend jaar de cursussen Italiaanse Fresco's deel I en Italiaanse Fresco's deel II
in het Belasting & Douane Museum verzorgen. Heeft u interesse? Kijk dan op www.kunstgeschiedenis-helikon.nl

Nationaal Museumweekend
Het landelijke thema van dit weekend op 9 en 10 april was
'De kunst van het bewaren'.

De meivakantie had als thema Oranjeweken in het
Museum. Tijdens deze weken beantwoordden kinderen
vragen van de Oranjespeurtocht. Deze vragen gingen over
belangrijke gebeurtenissen en personen uit de Nederlandse geschiedenis. Door het volgen van koninginnebrillen vonden kinderen het goede spoor in het museum.
Aan het eind van de speurtocht lag voor ieder kind een
koninklijk cadeautje klaar.

Bezoekers maakten kennis met de conserverende maatregelen die worden genomen ten behoeve van de uitgebreide
collectie objecten varierend van papier, schilderijen, textiel,
hout en andere materialen. De meeste materialen hebben
geen eeuwig leven en dienen behandeld to worden om de
levensduur to kunnen verlengen. In een korte presentatie
was to zien aan welke invloeden materialen onderhevig
kunnen zijn. Ook kon men met eigen ogen kijken naar de
potentiele vernielers van kunst.

Tijdens de Oranjeweken kwam oorlogsveteraan de heer
J. van Gent op bezoek in het museum. Hij vertelde
kinderen lets over zijn ervaringen tijdens de Tweede
Wereldoorlog en als soldaat in het Nederlandse leger in
Nederlands-Indie. Deze middag was erg leerzaam en
indrukwekkend, zowel voor kinderen als voor hun ouders.

:lasting & Douane Museum

in het park, by den houten Yawl, omstreeks 1866. RC^ TTE1tDAM.

Landelijke Fietsdag
Op 28 mei konden sportieve bezoekers gratis de 'Kommiezenroute' ophalen in het museum. Het landelijke thema was water,
waar de kommiezenroute geweldig bij aan sloot. De route ging niet alleen langs een groot deel van de Maas nabij de
Erasmusbrug, maar liet ook een goed beeld van het naoorlogse Rotterdam zien. Na enthousiast 22 kilometer to hebben
gefietst, werden de deelnemers met een frisse versnapering opgewacht in het museum.

Duo Macondo
Als nieuw evenement in het museum
wordt het decor van het museum als
achtergrond gebruikt bij een muziekvoorstelling. In een serie van drie
zomerconcerten is dit eerste evenement
zeer positief ontvangen door de bezoekers. In een nagenoeg voile zaal brachten Mihkail Zemtsov, alt solist bij het
Haags Residentie Orkest en Enno
Voorhorst als begeleiding op gitaar, de
magie van Zuid-Amerika tot leven in
een concert op zondag 5 juni.

Smokkelles
In het museum is een pilot gestart van de
les Smokket Douaniers vertellen tijdens
deze les waarom dieren en planten
gesmokkeld worden en wat de Douane
doet om dit tegen to houden. Na deze
voorlichting gaan kinderen zelf aan de slag
met echte dierenhuiden in de workshop
dierensmokkel. De les is bedoeld voor
groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs en
vormt in het nieuwe schooljaar een onderdeel van het educatieve programma voor
het onderwijs.

Twee bijzondere rijkswapenborden
In aansluiting op de aangekochte prent van de Haagse
ijzergieterij L.I. Enthoven tonen we twee fraaie producten van dit bedrijf.
Een gietijzeren rijkswapenbord voor de gevel van een
douanekantoor, in Biedermeijer stijl, waarop de letters
IN- EN UITGAANDE REGTEN EN ACCIJNSEN. Daaronder
het gekroonde rijkswapen volgens het K.B. van 24 augustus
1815 van koning Willem I, voorstellend: het geslachtswapen
van Nassau, zijnde een klimmende leeuw naar rechts
gewend, op een veld bezaaid met gouden blokken; de leeuw
gekroond met een koninklijke kroon met in de rechter voorklauw een opgestoken (Romeins) zwaard en in de linker

Een gegoten wapenbord met opschrift 'Tol bij Spankeren' en
het Nederlandse rijkswapen in heraldische kleuren op een
groene achtergrond. Gebruikt als rijkstolbord bij de toegang
tot de rijkstraatweg to Arnhem - Zutphen ter hoogte van
Spankeren.

voorklauw een bundel pijlen met de punten ophoog en met
een lint samengebonden. Als schildhouders, twee gekroonde
aanziende leeuwen in zogenaamde "levende" kleuren.

Op een witte banderolle met zwarte letters het Bevies
"Je Maintiendrai". Het geheel op een grijsgroene ondergrond.
Aan de achterzijde zijn drie metalen ophangogen vastgegoten.

Gietijzer. 95,0 x 86, 0 x 70 cm. L. I. Enthoven & Co
to 's Gravenhage 1850-1899. Invnr 07952

Gietyzer: 103,0 x 88,0 x 2,5 cm. L. /. Enthoven & Co
to 's tavehh ge 1850-1899. Invnr 03178
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IJzergieterij Enthoven
Het museum bezit een collectie gietijzeren rijkswapenschilden van zo'n 35 stuks in uiteenlopende uitvoeringen. Daarnaast zijn er nog ruim 150 exemplaren aanwezig op de belastingkantoren verspreid over het land. De meeste schilden zijn
in de tweede helft van de negentiende eeuw gegoten door
de Haagse ijzergieterij Enthoven. Officieel heette het bedrijf:
De metaalpletterij en ijzergieterij L.I. Enthoven & Co. Later
werd die naam enigszins gewijzigd. De overheid was een
belangrijke opdrachtgever van het bedrijf, onder meer voor
het maken van straatmeubilair, bruggen, vuurtorens, brievenbussen en rijkswapenschilden. Het was in die tijd de grootste
particuliere werkgever van Den Haag. Een afbeelding uit
1859 van de voorzijde van het fabriekscomplex in de vorm
van een kleurenlithografie (inv.nr. 31908) is eind vorig jaar bij
een Haags prentenantiquariaat gekocht. Centraal in beeld
staat het fabriekscomplex met rokende schoorsteen. Het is
gesitueerd op de plaats waar nu de Pletterijkade en het
Rijswijkseplein liggen. Rechts van de fabriek staat de villa
van de familie Enthoven met als reclameobjecten op de
linkerhoek het model voor het gietijzeren standbeeld van
Rembrandt van Rijn (staat op het Rembrandtplein to
Amsterdam) en op de rechterhoek het model voor het bronzen beeld van Laurens Janszoon Coster dat is geplaatst op
de Markt to Haarlem. Voor de fabriek is de Trekvliet to zien
met daarin een trekschuit en een vrachtboot. Het karakteristieke nog bestaande accijnshuis, dat zich links van de
muur bevindt, valt helaas net buiten beeld. Gedwongen door
een dating van het aantal opdrachten en de gemeentelijke
wensen ten aanzien van de bouw van huizen vertrok het
No. 124.
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Mee dc Afbeelding can de Spu/!en en Kraan en en de Opceekkendc 7ongrru na de linen.

markante bedrijf in 1903 naar Delft. Daar heeft het in verschillende gedaanten tot de jaren zeventig van de vorige
eeuw bestaan. De litho is gemaakt door G.J. Bos naar een
tekening van C. Bos en in 1859 gedrukt door P.W.M. Trap
voor een boek over Den Haag met de titel " 's-Gravenhage
zijne voornaamste gebouwen en schoonste gezigten"
geschreven door T. van Westhreene.
Kermistafereel
In het kader van de collectiedeelterreinen Vermakelijkhedenbelasting en Wijnaccijns is een zeldzame houtsnede (inv.nr.
31938) uit de tweede helft van de achttiende eeuw op een
Amsterdamse veiling verworven. Het is een voor die tijd typerend kermistafereel met een uitvoerig onderschrift over de
voorstelling. In die tijd kwamen de opbrengsten van de
gemeentelijke vermakelijkhedenbelasting meestal ten goede
aan de armenzorg. In de loop van de negentiende eeuw
kwamen ze in de gemeentekas terecht. In 2001 besteedde
het museum met de tentoonstelling "Voor 'n dubbeltje op de
eerste rang - 175 jaar belasting op vermakelijkheden" nog
aandacht aan dit onderwerp. Rechts in de voorstelling staat
een herberg met een bord boven de ingang waarop de tekst
"vry wyn" is aangebracht. Dat betekent niet gratis drinken
maar wil zeggen dat er wijn geschonken wordt waarvoor de
verschuldigde wijnaccijns reeds is betaald.
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Kind aan huffs in het museum
'Dit moet je er vooral in zetten', zegt hij: "'Ik ben er best

enkele voorbeelden van zijn werk: 'Die hele grote foto met

wel trots op dat ik vanaf het begin van het nieuwe museum
heb kunnen meewerken met fotografie van bijna alle
foto's!" zoals dat staat op bladzijde drie van de catalogus
Verleidelijk beleid'. Robert J. Tiemann (62) is kind aan huffs
in het museum. En nu is hij van plan alle opnamen die hij
voor het museum maakte, in drie jaarlijkse porties to
schenken. Dit jaar zal dat voor het eerst gebeuren. Daar

die auto tegen de kerkmuur, die heb ik gemaakt. Die heb je
toch wel gezien?' Dat die foto bijzonder is, blijkt wel. Hiermee
wordt in de vaste opstelling in combinatie met een deel van
een auto een smokkel-ongeval op ware grootte nagebootst.
Een ander voorbeeld is de computerbewerking van een prent
van een Romeinse toltoren waarbij deze in een landschap is
verwerkt en die levensgroot gemonteerd in de vaste expositie
staat. En hij vertelt smakelijk over de foto van de Waag in
Vlaardingen die hij op een stille zondagmorgen maakte:

kwam hij toe, toen bleek dat een wetswijziging tot gevolg
zou hebben dat ieder gebruik en iedere publicatie van de
opnames anders tot 70 jaar na zijn overlijden de toestemming van zijn erfgenamen zouden behoeven, en dat wilde
hij voorkomen.

Ook zijn bevlogenheid voor het museum speelt hierbij een
rol. Door deze schenkingen kan het museum ze vrij gebruiken. Ik wil hebben dat ze het krijgen vdor er iets met
mij gebeurt. Ik ben in het museum gegroeid. Ik ben er aan
verknocht. Ik doe het uit bevlogenheid voor het museum.'
Gedreven
Hij spreekt langzaam en nadenkend, met een wat hees
stemgeluid. Aarzelend. Neemt steeds een aanloopje, zegt
een paar woorden. Kijkt je vragend/onderzoekend aan.
Een vlassig baardje wappert zorgelijk mee. Maar hij is een
gedreven man die terecht 'best wel trots' is. Zo noemt hij

Ik heb het straatje ervoor nog geveegd. Alles klopte, je kunt
zelfs de steentjes zien. Van die grote foto hebben we de deur
opengezet en daarachter zie je een interieur. Dat kun je hier
nu zien'.

Zelfstandig ondernemer
Hoewel hij al jarenlang zelfstandig ondernemer is, heeft Rob
Tiemann oude banden met de Belastingdienst. Hij is zijn
werkzame leven namelijk begonnen bij de Registratie en
Successie (R & S) aan de Puntegaalstraat in Rotterdam.
En hij volgde zelfs de cursus voor adjunct commies-titulair
voor dat vak.

Maar hij is niet lang bij R &S gebleven. Tot groot bezwaar
van meneer Vermeer, de chef, moest hij in militaire dienst.
Meneer Vermeer had hem nodig. Die moest namelijk het

personeel dat in twee rijen aan bureaus zat in het gareel
houden. Vermeer en Rob zaten aan weerszijden van die rijen
en op die manier moest hij hem daarin bijstaan.
Rob besloot echter de Belastingdienst to laten voor wat die
was en als kortverband vrijwilliger (KVV'er) to tekenen. Op die
manier kreeg hij voldoende gelegenheid om op de Veluwe
aan natuurfotografie to doen. Voor opnames van bijvoorbeeld
libelle's en bloemen pastte hij macrofotografie toe. Met een
kameraad kwam hij zelfs tot (niet gerealiseerde) plannen voor
een boekje. Er waren at to veel uitgaven op dat gebied.

Loepscherp kan dan bijvoorbeeld
een drager van 150 minuscule
computerchips, compleet met

Contactdrukjes
Dat Rob fotograaf werd, is niet zo vreemd. Zijn vader had in
de Tweede Wereldoorlog at een eigengemaakte donkere
kamer, waar hij met daglichtpapier contactdrukjes maakte
van opnamen van bombardementen. (De negatieven zijn er
nog). En toen Rob een jaar of 14, 15 was, begon hijzelf met
een eenvoudig boxje.

verkrijgen. Dat betrof een werk van Marinus van
Reymerswael: De Roeping van Mattheus. Interessant hierbij
was dat (door anderen vervaardigde) Rontgenopnamen
aantoonden dat het was overgeschilderd. Na restauratie door
Ahmad Khaknegar zijn de verdwenen munten weer to zien.
Foto's van Rob, voor en na de restauratie tonen het verschil.

Hoe hij zich daarna als fotograaf ontwikkelde, blijkt wel uit

Niet in een fotowinkel

de toepassing van o.a. macrofotografie. Rob vindt zichzelf
geen autodidact, want hij leerde een deel van het vak bij de
fotovakschool. Verdere kennis en vaardigheden verwierf hij
echter zelf. En, vindt hij, je moet constant leren. Zo kwam hij
ook tot microfotografie. Daarbij worden zeer kleine voorwerpen met toepassing van een microscoop gefotografeerd.

Na zijn periode als KVV'er werkte Rob o.a. in een fotolaboratorium en ook stond hij nog een tijdje in een fotowinkel.
Maar dat winkelgedoe hield hij niet lang vol. Hoe dat kwam,
legde hij uit met de volgende anecdote.
Toen hij eens van een klant een belicht filmpje in ontvangst
nam, schudde hij hiermee, waarna hij sprak: 'Zo, die opnamen

beeldmerk worden afgebeeld. En
tegenwoordig maakt hij ook
gebruik van computertechnieken
om foto's to bewerken. Maar hij
draaide er ook zijn hand niet voor
om, om een schilderij op paneel bij
daglicht to fotograferen om zo het
mooiste effect van strijklicht to
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zijn allemaal onscherp'. En verdraaid na ontwikkeling bleken alle opnamen onscherp. Naar verluidt heeft de klant
het hem zeer kwalijk genomen dat hij het filmpje geschud
had.
Ook maakte hij bruidsreportages, maar dat werd een weinig lucratieve bezigheid sinds de klanten zelf door middel
van een scanner voor nabestellingen kunnen zorgen. En
daarin zat volgens hem nou juist de winst.

Studiochef
Rob werkte ook een tijd als studiochef bij NTI en Keurkoop. Bij NTI is hij herhaaldelijk getuige geweest van de
uitreiking van een koffertje met Fl. 100.000,- aan nieuw
ingeschreven klanten die met het vooruitzicht op zo'n prijs
waren gestimuleerd een cursus to kopen.
Nu werkt Rob behalve voor het museum ook voor allerlei
reclamebureaus. Daarvoor worden niet alleen voorwerpen
gefotografeerd maar ook modelfotografie behoort tot dat
vak. Je fotografeert een model niet om de persoon, maar
om een product to verkopen. Je moet eigenlijk denken
aan het effect dat in die TV-spot wordt bereikt, waar een
klein jongetje verbaasd zegt: "Ze zei meneer tegen me! "'
Een belangrijke klant was uitgeverij Samson in Alphen aan
de Rijn, waar hij destijds drie maal per week aan het

werk was. Via die uitgeverij ontmoette hij de hoogleraar
belastingrecht Van Arendonk van de Erasmusuniversiteit

die hem met het museum in contact bracht. En nu is hij al
vele jaren de fotograaf voor het museum. Een groot deel
der voorwerpen heeft hij sindsdien gefotografeerd.
Hij heeft daarbij de opvatting dat de opname er voor moet
zorgen dat je kunt zien wat het voorwerp betekent.

'Het moet een verhaal hebben. Je moet bijvoorbeeld kunnen zien dat het als smokkelinstrument is gebruikt'.
De foto's voor het museum worden met een analoge
camera gemaakt. Hij noemt dat natte fotografie. Pas in
een later stadium worden de opnamen gedigitaliseerd en
op CD vastgelegd. Het streven is dat het totale fotobestand op CD komt. Conservator Ton van Kuijen heeft al
een hele stapel.
En er zijn 450 opnamen tot stand gekomen die binnenkort
op Internet to zien zijn.
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De dorpen Baarle Nassau (NL) en Baarle Hertog (B) vormen
een tweelingdorp, waarvan de typische vorm zo uniek is, dat
er door studenten van verschillende universiteiten over de
gehele wereld onderzoeken gedaan zijn naar de oorsprong,
de verhoudingen tussen de beide gemeenten en de verhoudingen tussen de bewoners onderling. Ook bij het bestuderen van de totstandkoming van de grens tussen de
koninkrijken Belgie en Nederland blijkt de zeer bijzondere
ligging van deze gemeenten. Deze situatie nodigt uit, om
extra aandacht to besteden aan het ontstaan van deze twee

Baarle's reeds voor onze jaartelling bewoond werd. Tot de
tiende eeuw is er weinig of niets bekend over deze bewoning.
Eerst in het jaar 992 wordt Baarle voor het eerst in een akte
genoemd.

De contacten van Baarle met Thorn

gemeenten. Het meest bijzondere is, dat de Belgische ge-

In de tiende eeuw behoorde het gebied van Baarle toe aan
het grafelijk geslacht van de Ansfrieds. Dit geslacht was
weer verantwoording verschuldigd aan de keizers van het
Duitse Keizerrijk. Graaf Ansfriend de Jongere, een neef van
Keizer Otto I, de Grote huwde in ongeveer in 965 met

meente Baarle-Hertog tweeentwintig enclaves op Nederlands
gebied heeft. De Nederlandse gemeente Baarle-Nassau
heeft er zeven, die door de Belgische enclaves omsloten zijn.
Als men nagaat, dat op het Congres van Wenen in 1815 uitdrukkelijk werd bepaald dat er geen enclaves in Europa

Hilsondis. Komt in de geschriften met verschillende gespelde
namen voor, zoals Hereswit, Hereswint en Hereswindis.
Uit dit huwelijk wordt een dochter geboren, die de naam
Benedicta krijgt. Het echtpaar Ansfried - Hilsondis stichtte in
de tweede helft van de tiende eeuw een klooster in Thorn.

mochten blijven bestaan, en dat er voor de toen bestaande
enclaves zodanige oplossingen gevonden moesten worden,
dat bijvoorbeeld door gebiedsruil, hieraan een einde kwam,
dan wekt het verbazing, dat deze situatie in de dorpen Baarle
Nassau en Baarle Hertog is blijven bestaan. Er zijn verschil-

Benedicta werd tot overste van dit klooster benoemd.
Aangezien een klooster ook bronnen van inkomen nodig
heeft, schonk Hilsondis haar to Baarle gelegen goederen aan
dit klooster. Van deze schenkingsakte is nooit een origineel
gevonden. Het eerste geschreven stuk, dat van deze schen-

lende pogingen gedaan, om aan deze toestand een einde to
maken. (Hierop wordt later teruggekomen). Telkens gaf de

king gewag maakt, is to vinden in een gedrukte oorkondeverzameling uit het jaar 1627, geschreven door de Antwerpse
kanunnik Le Mire (Miraeus). Hoewel er tussen 992 en 1627
ruim zes eeuwen tijdsverschil is, wordt de zakelijke inhoud
over het algemeen als juist beschouwd. De beide Baarle's
hebben het jaartal 992 aangegrepen om in het jaar 1992 het
duizendjarig bestaan van beide gemeenten to vieren. In het
boekje "KEMPISCH BAARLE" van Dr. Ed Loffeld staat de
titelpagina, alsmede een vertaling, van het werk van Miraeus
afgebeeld. De godvruchtigheid van het echtpaar Ansfriend Hilsondis ging zo ver, dat Hilsondis intrad in het klooster to
Thorn. Ansfried werd bisschop van Utrecht.

wil van de bevolking de doorslag, om de bestaande situatie
to behouden.

Het ontstaan van de dorpen
Zoals alle dorpen op de zandgronden, zijn ook de Baarle's
ontstaan in de omgeving van diverse kleine beken. Water
was, en is, een eerste levensbehoefte. Als er in oude tijden
geen water in de directe omgeving to vinden was, dan was
het niet mogelijk, om zich to vestigen. Dat er reeds voor onze
jaartelling in deze streek mensen woonden, blijkt onder meer
uit de diverse vondsten, die tijdens opgravingen werden bloot
gelegd. De vele in dit gebied aangetroffen grafheuvels, opgegraven urnen met asresten zijn het bewijs van een oude
bewoning. Er zijn zelfs Romeinse voorwerpen opgegraven.
De resultaten van deze opgravingen kan men zien in het
Taxandria Museum to Turnhout en in het Noord - Brabants
museum to 's Hertogenbosch. Helaas zijn er van de oorspronkelijke grafheuvels weinig over. Ze zijn verdwenen door
de opkomst van de intensieve landbouw en veeteelt. Uit het
vorenstaande moge blijken, dat de streek rond de huidige

Het ontstaan van de enclaves
Aan het einde van de twaalfde eeuw was Godfried van
Schoten Heer van Breda. Zijn gebied lag tussen de territoria
van grotere machten. Te weten, het graafschap Holland van
Graaf Dirk VII en het hertogdom Brabant van Hertog Hendrik
I de Oorlogszuchtige. De Hollandse Graaf wilde zijn gebied
graag uitbreiden met de bezittingen van de Heer van Breda.
Laatstgenoemde maakte in 1198 een afspraak met Hertog
Hendrik I van Brabant, om zijn gebied tegen de opdringerige
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Graaf van Holland to
beschermen. Hij droeg
de stad Breda, zijn kas-

bepalingen over de grens tussen de beide Baarle's, waarnaar
in artikel 90 van het Beschrijvend Proces Verbaal wordt ver-

teel en zijn omliggende

landerijen over aan de
Hertog van Brabant.
Deze gaf dit gebied niet
alleen als erfelijk leen

terug, maar vergrootte dit
leengoed met een uitgebreid gebied rond de
stad Breda. Hiertoe
behoorde ook Baarle, dat
op enkele kleine gebieden na, onder het leengoed viel. De
kleine gebieden, die onder het bestuur van de Hertog bleven,
werden bewoond door lieden, die cijnsplichtig aan hem
waren. Deze verdeling van het gebied rond Baarle in het jaar
1198, vormde de grondslag van het ontstaan van de
Belgische enclaves, die omringd worden door Nederlands
grondgebied, en de Nederlandse enclaves, die omringd wor-

den door de Belgische enclaves.
De koninklijke grenscommissie van 1843
Nadat Belgie in 1830 zijn onafhankelijkheid had uitgeroepen,
duurde het tot 1839, voordat Nederland deze onafhankelijkheid erkende. Een en ander werd vastgelegd in een traktaat,
dat op 19 april 1839 gesloten werd. Door beide koninkrijken
werd een Koninklijke grenscommissie ingesteld. Deze commissies konden het maar moeilijk eens worden met elkaar. Er
was veel ruzie onderling en het is zelfs voorgekomen dat de
commissieleden elkaar gedurende een halfjaar niet ontmoet-

ten. Onder de druk van de grote mogendheden kwam op 5
november 1842 een traktaat to Londen tot stand, waarbij
diverse struikelblokken werden opgeruimd. Hierna kwamen

de leden van de twee grenscommissies weer bijeen. Na in
totaal 273 maal vergaderd to hebben, werd op 8 augustus
1843 to Maastricht overeengekomen, hoe de grens precies
zou lopen. In het toen opgemaakte Beschrijvend Proces
Verbaal werd de loop van de grens zeer nauwkeurig
omschreven. Tevens staat hierin vermeld, waar de grenspalen
en de hulpstenen moesten worden geplaatst. Artikel 90 van
het Beschrijvend Proces Verbaal gaat over de grens tussen
de Belgische gemeente Baarle - Hertog en de Nederlandse
gemeente Baarle - Nassau. Twee artikelen uit het traktaat
van 5 november 1842 to weten artikel 13 en 14, bevatten

Artikel 13
"De grens tusschen de Nederlandsche gemeente Baarle Nassau (Noord Brabant) en "de Belgische gemeente Wortel
(Antwerpen) zal zoodanig worden gewijzigd, dat aan
"Nederland blijven de perceelen No. 1 en 2, Sectie B van
Wortel. De weg ten zuiden "dier perceelen gelegen" zal
gemeenschappelijk zijn.

Artikel 14
"Het status quo zal blijven bestaan, zoowel met opzigt tot de
dorpen Baarle - Nassau" (Nederland) als ten aanzien van de
daar door loopende wegen.
Naar aanleiding van vorenstaande artikelen hebben de
grenscommissies in 1843 besloten, om het gebied tussen de
grenspalen No. 214 en 215 niet op to meten. Dit zou to veel
tijd vergen en in verband met de vele enclaves zou het afpalen to ingewikkeld worden. Men koos toen voor een simpele
oplossing. De burgerneesters van de toenmalige gemeenten
Baarle - Nassau en Baarle - Hertog hadden in het jaar 1836
gezamenlijk uitgemaakt welke percelen in elke gemeente zou
vallen. Hiervan maakten zij op 29 november 1836 een Proces
Verbaal van Erkenning op. In dit Proces Verbaal werden 5732
percelen omschreven. Elk perceel werd in dit stuk aangeduid,
met de omschrijving, of het tot Baarle - Hertog of tot Baarle Nassau zou behoren. Men werd het niet eens over een stukje
van 80 roeden. Dit perceel ligt in Sectie A in een gebied dat
Reuth en Strumpten heet. De burgemeesters vermeldden in
het Proces Verbaal van 1836, dat zij het over dit stukje grond
niet eens konden worden en besloten hierop later terug to
komen. Dit is echter niet gebeurd. Zo kon het voorkomen dat
er ruim 150 jaar later een stukje niemandsland tussen
Nederland en Belgie lag. Eerst op 31 oktober 1995 werd een
verdrag tussen beide landen gesloten, waarin de grenzen van
de enclaves in de beide Baarle's officieel werd vastgesteld.
Bij deze gelegenheid werd ook het stukje niemandsland aan
Belgie toegewezen.

NP

Processen-Verbaal uit het archief van de Koninklijke Marechausse
to Aardenburg
Zwervers, dieven en andere wetsovertreders
in het grensgebied met Belgie
Tijdens een aantal onderzoekingen in het archief van de
Koninklijke Marechaussee Brigade Aardenburg, trof ik een
aantal interessante processen-verbaal aan die opgesteld
werden naar aanleiding van ernstige en minder ernstige
overtredingen in dit stuk gebied grenzende aan het Koninkrijk Belgie, dat voor een korte periode deel uitmaakte van het
Koninkrijk der Nederlanden onder koning Willem I. Hieronder
kunt u enige uittreksels uit het Register van Afschriften aantreffen met toelichting. Het Register heeft zijn begin in 1852
en is door mij onderzocht tot het jaar 1919.

Geen wonder dat wij in de archieven veel gevallen van diefstal van (de schaarse) aardappelen aantreffen. Ook was men
tuk op het heimelijk uitgraven van rapen en het trekken van
paardenbonen.
Er zijn ook behoorlijk wat personen gearresteerd die als
deserteur diefstallen pleegden.

In de buurt van de Belgische en waarschijnlijk ook de Duitse
grens waren er meer dan elders in ons land aanhoudingen
en processen-verbaal wegens bedelarij. Er werd vaak om
'boterhams' gevraagd door de 'inheemsche, maar vooral
uijtlandsche' zwervers.
In 1869 deed zich een merkwaardige geval voor van bedelarij
alleen op een dinsdag. Dan waren de baas en bazin van een
boerderij niet thuis. Ze waren naar de Aardenburgse markt.
Alleen de 'dienstmeid' was aanwezig. Zij kon 'de jongens niet
van de deur krijgen'. Die bleven heel lang aanhouden: brutaal
als ze waren. De 'dienstmeid' gaf ondanks het verbod van
haar baas toch een korfje met wat stukken brood en wat vet
erin. Ze had niets durven zeggen, uit vrees 'van bekeven to
worden' door haar meester, die last had gegeven aan Been
bedelaars iets to geven.
Ook is to vermelden dat de moeders van de stelende zonen
die zonen aanzetten tot diefstal.

In 1860 werd een herbergier geverbaliseerd door twee kommiezen wegens 'overtreding op den Herijk'. Op de maten en

Bij recidive werden de overtreders/ overtreedsters veroordeeld tot een langdurig verblijf in een bedelaarsgesticht.
Dat bedelen gebeurde vaak in vereniging": b.v acht mannen
en een vrouw. In dit verband is het interessant to vermelden
dat zwervers een loden pijp stalen die bevestigd was aan
's Rijks Tolhuis onder Aardenburg.
In de jaren vijftig en zestig van de 19e eeuw heerste de z.g.
aardappelziekte, waarbij de aardappeloogsten jaar op jaar
mislukten. Er was bittere armoede en vreselijke honger teisterde de armen en gebrekkigen.

De 'kommiezen' troffen regelmatig visstropers uit Belgie aan
die in verpachte of onverpachte wateren zonder vergunning
bezig waren, v.b. de Linie bij St.Kruis.

gewichten was niet de laatste juiste letter uit het alfabet aangebracht die behoorde bij de laatste keuring van het jaar
1860.

Een broodbakker werd in 1862 geverbaliseerd wegens het in
zijn winkel voorhanden hebben van brood dat het 'vereischte
gewigt' niet had. Er werd visitatie gehouden.
Een tarwebrood 't welk 15 ons moest wegen, was '8 looden
(80 gram) to ligt'. Er werden vijf broden 'gevisiteerd'. Die
broden waren alle to licht, niet voorzien van de eerste letters
van de naam en de voornaam van de bakker en 'met geen
cijfer aanduidende desselfs gewigt'.
N.B. In 7873 kostte een tarwebrood van lets minder dan 2 kilogram 33 cent. De meeste roggebroden wogen lets minder dan
2 kilogram. Dat waren de 'Iigste' broden. Deze kostten op dat
moment 15 cent per stuk. Het zwaarste roggebrood woog lets
minder dan 3 kilogram. Het kostte op dat moment 23,5 cent.
Roggebrood was voordat de aardappel volksvoedsel werd, het
brood der armen. Om het wat smakelijker to maken werd rogge vaak voor de helft gemengd met tarwemeel: het zogenaamde Masteleijn of Masteluin Brood.
In een 'slagterswinkel' waren de gewichten van de jaarlijkse
herijk niet voorzien van de Gotische letter S, die bij dat jaar
behoorde.
N.B. Er was aanwezig een ijzeren gewicht van 3 Nederlandsche Ponden (een Nederlandsch Pond = 1 kilogram). Idem

had een draagmand bij zich. Onder het legale waterwild, zat
ander wild verborgen: 6 patrijzen, die hij voorgaf in het land
van Cadzand to hebben gekocht. De zes patrijzen werden in
beslag genomen op grond van art.27 der bestaande wet 'op
de jagt- en visscherij' De patrijzen brachten f.1,50 op.
De Marechaussee had de beschikking over eigen paarden.
Als bleek dat zo'n dier oud en kreupel begon to worden,
moest er een proces-verbaal worden gemaakt van een of
meer gelegenheden waarbij de inzetbaarheid van de
betreffende kommies ernstig werd belemmerd door zijn niet
meer voor de dienst geschikt rijdier. Daarbij ging een verzoek
om in aanmerking to komen voor een nieuw rijdier.

van 2. Idem van 1. Verder een ijzeren gewicht van 5 onsen
en een koperen gewicht van 5 onsen, een ijzeren gewicht
van
2 onsen, een kopen gewicht van 1 ons en een buitenvormig ijzeren gewigt van een 1/2 ons.
Bovenstaande was in strijd met de bestaande wetten en de
'verordening op de Herijk der Ned. ma ten en gewigten'
In 1860 werd proces-verbaal opgemaakt wegens het uit
Belgie invoeren van rundvee zonder dat het de keuring
had ondergaan, zoals het reglement ter zake van longziekte voorschreef. Een roodbontvaars was niet aan het
bestemde kantoor aangemeld of door een Rijksarts
gekeurd, maar uitgevoerd uit Belgie door een uithoek der
Biezenpolder, gemeente Eede en naar Aardenburg ingevoerd door een 'mannetje' (diefjesmaat). Het beest dat
gelukkig wel gezond was, werd in beslaggenomen. De
'invoerder' uit Belgie kon niet gehoord worden.

Tijdens de oogsttijd werden Belgische arbeidsters betrapt
wegens diefstal van tarwe die van de schoven gesneden
werd.
Onregelmatig gedrag van Belgen die "hunne blaauwsels"
(gebruikt om linnengoed helder to maken) uitventen in de
buitengehuchten. Deze nemen gewoonlijk hun nachtverblijf in een schuur bij een weduwe, landbouwster onder
St.Margriete.
In 1866 een Belgische, vreemde koopman in wild gevogelte
en eieren, wonende to Lembeke vervoerde illegaal wild. Hij

De Marechaussee treedt in 1869 op tegen een wildplasser
die in het Kerkstraatje van Eede/Aardenburg tegen de muur
van een huffs plaste. Deze "ging zijn gevoeg doen, hetwelk hij
zeer onbeschaamd deed".
In dat zelfde jaar was er sprake van diefstal van guano: gedroogde zeevogelmest dat vanuit Peru of Chili voor de landbouw werd ingevoerd; er werd koren van een akker gestolen
en in dienstbaarheid' was er sprake van diefstal van erwten.
In 1870 wordt melding gemaakt van het stelen van 7 a 8
emmers "blaauwe en graauwe" door elkaar gemengde aardappelen ter waarde van f. 3,50 a f. 4,-.
In 1874: Drie jongens werden door de Marechaussee aangetroffen aan de grens, die ieder met een houweel aardappelen
aan het 'kappen' waren. Van tevoren hadden de kommiezen
uitgebreid zien zoeken. Die jongens waren uit Belgie afkomstig.

Evenzo een zoontje van tien jaar van een arbeider uit
Middelburg (Belgie) was met een houweel aardappelen aan
het kappen op een stuk land nog gedeeltelijk bezet met
aardappelen. De dief en de eigenaar waren beide Belgen.
Dat gebeurde in de maand september: de maand dat de
(late) aardappelen geoogst worden.

Wordt vervolgd
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