jaargang 19

|

2011

U itg av e va n H et B e l a sti n g & d o ua n e M u s e um R ot Te r da m

Restaur atie van de TROMPBANK
OPENING TENTOONSTELLING OPGESTOOKT OP MINISTERIE TIENDE ROTTERDAMSE
MUSEUMNACHT IN GESPREK MET PIET DE LEEUW NIEUWE AANWINSTEN UIT OPGE
HEVEN TABAKSMUSEUM BELASTINGONTVANGER VERDRONKEN

MuseumVrienden

COLOFON
Impost 49

Het museum is dicht
maar we zitten niet stil
Het museum zit vol in de verbouwing. Zoals u in deze
Impost kunt lezen, gaat niet alleen het timmeren aan
het museumgebouw verder maar gaan onze werkzaam
heden aan de Laan op Zuid ook gewoon door.
Onlangs opende de heer Hans Blokpoel, Algemeen Directeur Belastingregio’s, namens de staatssecrectaris van Financiën Frans Weekers, de tentoonstelling Opgestookt. De Luisterpost, zoals die afgelopen jaar door de
toenmalige staatssecretaris van Financiën de heer Jan Kees de Jager ont
huld werd, heeft inmiddels een tournee langs Twentse Welle in Enschede en
het Centrale Belastingkantoor Laan op Zuid te Rotterdam gemaakt en staat
nu in het Onderwijsmuseum in Rotterdam. Met een speciaal lesprogramma
(voor groep 7-8 en de brugklas) moet ons museum zo ‘in the picture’ blijven.
Veel dank aan collega’s binnen de Dienst maar ook binnen de museum- en
onderwijswereld voor deze samenwerking!! In een tijd waar flink bezuinigd
wordt op o.a. cultuur is samenwerking tussen diverse disciplines van groot
belang. Het werkt versterkend, veelal goedkoper en blikveldverruimend.
Op dit moment werken we, naast de plannen voor ons nieuwe museum, ook
aan een totaal nieuwe website. We willen, voor zover dat past binnen onze
organisatorische structuur, ook de sociale media bij de website betrekken,
waardoor wij sneller en beter kunnen communiceren met onze (digitale)
bezoekers.
Vanaf de bestuurstafel kan ik u melden dat na elf jaar onze secretarispenningmeester de heer Piet de Kam, het bestuur gaat verlaten. Zijn termijn
zit erop. Zijn opvolger zal in de volgende Impost bekend worden gemaakt.
Naast het vertrek van de secretaris-penningmeester zullen de heren Ben
Koevoets en René van der Paardt statutair aftreden. Het nieuwe bestuurslid
mevrouw Elke Pluymen, medewerkster bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed
op het gebied van veiligheid cultureel erfgoed treedt tot het bestuur toe. Als
vertegenwoordiger van Douane Nederland is mevrouw Marieke Nell, direc
teur bedrijfsvoering Douane Landelijk Kantoor, tot het bestuur toegetreden.
Zij volgde haar voorganger de heer Richard de Jonge op.
Overigens kunt u de verbouwing van het museum volgen op onze website
www.bdmuseum.nl. Vanaf juni kunt u hier ook het jaarverslag 2010 van het
museum downloaden.
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Ik wens u veel lees- en kijkplezier toe.
Frans Fox

directeur
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TOT 2012 GESLOTEN
Impost verschijnt drie keer per jaar voor de
vrienden en donateurs van het Belasting &
Douane Museum Rotterdam, voor de leden van
de Werkgroep Geschiedenis van de Overheids
financiën in Nederland en voor zakelijke re
laties. ISSN 0929-8193
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tentoonstelling

Opgestookt

Hans Blokpoel opent de tentoonstelling Opgestookt.

Op 5 april opende Algemeen Directeur Belastingregio’s Hans Blokpoel namens staatssecretaris van Financiën Frans Weekers, de tentoonstelling ‘Opgestookt’ in het ministerie van Financiën. De tentoonstelling is
een tweede in de reeks van het ‘museum naar buiten’, waarbij het museum zorgt dat er reuring blijft tijdens
de sluiting. Na De Luisterpost, is nu ‘Opgestookt’ aan de beurt om te laten zien waar het museum aan werkt.
‘Opgestookt’ wordt ook de eerste wisselexpositie in het nieuwe Belasting & Douane Museum medio 2012.
Op deze tentoonstelling zijn vooral verschillende distilleer
apparaten te zien. Van klein tot groot, van gelikt tot vieze
apparaten uit de schuur, legaal en illegaal. Ook de controle
door douane-ambtenaren komt in beeld. Omdat alcohol
van oudsher zwaar belast wordt, is het product gevoe
lig voor illegaliteit en smokkel. Zo betaalt de consument
tegenwoordig ongeveer 45% aan accijns als hij een fles
jenever in huis haalt. Daarnaast draagt hij natuurlijk ook
de verschuldigde BTW af.
Op vier catwalks worden de ketels en alle toebehoren ge
toond. In het eerste thema komt het werk van de douane
aan bod. De douane geeft vergunningen af aan stokerijen
om te distilleren. Tevens houdt zij toezicht op het pro
ductieproces door de apparatuur te ijken, de productie te
meten, het alcoholpercentage te controleren en toezicht te
houden op afdracht van de belastingen. Alle voorwerpen
die bij dit werk komen kijken zijn op deze catwalk te zien:
Een van de pronkstukken van de tentoonstelling is een distilleerketel uit
1900. Aan de hand van deze installatie wordt het stookproces toegelicht.

4

tentoonstelling

Schetsontwerp van de expositie.

Ambtenaren poseren bij uitstalling van illegale stookinstallatie, 30 maart 1936. Foto uit album.

peilstokken, inhoudsmaten, vochtwegers om er enkele te
noemen. Ook de kleine setjes van de firma Dujardin, die
de ambtenaar mee nam op controle om op locatie het
alcoholpercentage te bepalen. Handzaam genoeg om op
de fiets mee te kunnen nemen en veilig verpakt in kistjes.
Tegenwoordig wordt het alcoholpercentage vastgesteld in
het Douane Laboratorium te Amsterdam, met behulp van
de modernste apparatuur. Zo is op de expositie ook een
zogenaamde Alpha P te zien, die met behulp van infra
roodtechniek de samenstelling van stoffen analyseert.
Op een tweede catwalk wordt het distilleerproces, het sto
ken, uitgelegd aan de hand van een van de ketels op de
expositie. Wanneer een vergunning verlopen was, werden
de installaties onklaar gemaakt of in beslaggenomen door
de douane. Op deze wijze is in het museum een aantal
fraaie exemplaren beland.
Tevens is er veel aandacht voor het illegale stoken. Hier
ziet u allerhande voorbeelden van in beslaggenomen
materiaal, waaronder een distilleertoestel dat op een schip
dienst deed en door de douane geconfisceerd is. Een

bijzonder document hierbij is wel het het fotoboek van de
Bijzondere Accijnssurveillances die vanuit Amsterdam en
Rotterdam opereerden. De foto’s documenteren het oprol
len van stokerijen in de jaren dertig en veertig van de 20e
eeuw. De opgerolde stokerijen zijn niet bepaald om door
een ringetje te halen en bestaan vaak uit allerhande huis
raad. Zo zijn er distilleerketels en koelvaten die bestaan
uit oude melkbussen en oude pannen. Uiteraard stonden
deze installaties op verborgen plekken, in oude schuren of
achteraf in een bijkeukentje. Tevens is hier een film te zien
over het (in scène gezette) binnenstormen van een illegale
stokerij.
Een categorie apart zijn de objecten om drank in te smok
kelen in kleine containers die aan het lichaam vastge
maakt en onder de kleding gedragen werden, zoals een
metalen beenkap.
Al met al is het een mooie tentoonstelling geworden. De
tentoonstelling is niet toegankelijk voor publiek van bui
ten, maar zal vanaf medio 2012 te zien zijn in het nieuwe
museum aan de Parklaan.
Saskia Smit

Conservator
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Restauratie
van de Trompbank
Wat gebeurt er in het Belasting & Douane Museum, nu het tijdelijk is gesloten? Deze vraag wordt door veel
mensen gesteld. Om te illustreren dat we niet met de handen over elkaar zitten, is mij gevraagd een bijzonder
project, dat tijdens de verbouwing wordt uitgevoerd, nader toe te lichten.

Objectnummer 00064 is onze halbank, of in de wandelgan
gen ook wel de Trompbank genoemd. Deze bank is aan
gekocht in 1964 op een veiling bij het veilinghuis Mak van
Waaij, te Amsterdam. De bank heeft rijk gedecoreerd hout
snijwerk en op de rugleuning bevinden zich twee schilde
ringen. De onderste schildering is de Slag bij Oland (1676).
Dit was een gezamenlijke strijd van de Nederlanders en
Denen tegen de Zweden onder leiding van Cornelis Tromp
(1629- 1691). Inzet van deze zeeslag was de heerschappij
over de tollen bij de Sont. Boven deze zeeslag bevindt zich
een portret van Cornelis Tromp. Dit portret is geïnspireerd
op het portret van Tromp door Johannes Mijtens (ca. 1614
-1670), een zeventiende eeuwse hofschilder.
In de kleine vijftig jaar dat de bank in het bezit is van het
museum, is de bank nooit grondig gerestaureerd. Wel is
er in de jaren ’80 een lichte restauratie verricht aan het
portret van Cornelis Tromp. Dit vanwege lokale oververhit
ting door nieuwe lichtspots.
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Waarom de bank is gemaakt en in opdracht van wie is niet
bekend. Wel is bekend dat de bank in bezit is geweest
van de familie Van Aalst. C.J.K. van Aalst (1866-1939) was
onder andere oprichter en directeur van de Nederlandse
Handel Maatschappij NV te Amsterdam. Hij was een liefhebber van maritieme geschiedenis en de Nederlandse
schilderkunst. Het vermoeden bestaat dat de bank in zijn
huis aan de Herengracht heeft gestaan en daarna in zijn
buiten te Hoevelaken.
Ook over de datering van de bank tasten we in het duister.
Is de bank uit de tijd van de zeeslag die is afgebeeld op
de rugleuning? Eén tip van de sluier is opgelicht. In 2008
heeft het Instituut Collectie Nederland (nu Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed, RCE) verfmonsters genomen en na
analyse van deze monsters is de bank omstreeks midden
19de eeuw te dateren. Aan de hand van scheikundige
analyse van de verfpigmenten kan het RCE nagaan hoe

activiteiten in het museum

Restaurator Barbara Susijn

oud de verf is. Bepaalde pigmenten werden namelijk niet
voor de negentiende eeuw gebruikt. Een laatste stap in
het vaststellen van de datering moet nog worden geno
men. Na het afnemen van de laag vernis, kunnen er nog
een paar verfmonsters worden genomen en kan worden
gekeken of er een nog oudere verflaag onder zit. Wat de
preciese datering betreft, zullen we nog wat geduld moe
ten betrachten.

De restauratie van de Trompbank valt uiteen in twee
delen. Het restaureren van het meubel (het hout) en de
restauratie van de twee schilderingen.
Medio september 2010 is de halbank in een speciaal daar
voor gemaakte transportkist, vervoerd naar de meubelrestaurator de heer R. van Schouten, in Amsterdam.
De heer Van Schouten, een expert op het gebied van
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Restaurator Ruud van Schouten met Annemarie Simon-de Jong in zijn atelier

meubelrestauraties, heeft de bank onder handen geno
men. Daarbij de huidige restauratie-ethiek in acht nemend,
heeft hij alle loszittende delen van het houtsnijwerk vast
gezet. De staart van een leeuw (armleuning, rechts) die
er in het verleden af was gevallen, is er weer opgezet. Een
zoekgeraakte vlag van een scheepje (rugleuning, rechts
boven), is nagemaakt en prijkt weer op de vlaggenmast.
De grote ontsierende kier in de rugleuning is opgevuld
met zacht lindehout. Bovendien is de metalen latei aan de
achterkant weer op een vakkundige manier vastgezet.
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Na deze werkzaamheden is de halbank naar het depot van
ons museum bij Hizkia van Kralingen gebracht. Hier worden
de beide schilderingen gerestaureerd door schilderijenres
taurator mevrouw B. Susijn. Begin februari 2011 is zij met
haar werkzaamheden gestart. Er kan nog niet zo heel veel
over worden gezegd. Maar al wel dat na het afhalen van de
sterk vergeelde vernis, de zeeslag veel helderder van kleur
is en er veel meer details zichtbaar zijn. Momenteel wordt
er hard aan gewerkt.
Annemarie Simon-de Jong Collectiebeheerder

activiteiten in het museum

Actualiseren
douanestempels
Douane
Nederland
Zoals wellicht bekend, werden in 2010 de verschillende douaneregio’s samengevoegd tot Douane
Nederland. Door de voortschrijdende automatisering van taken worden de meeste douanestempels
niet meer gebruikt. Willy van der Meer werd gevraagd een duurzame en fraudebestendige oplossing
te bedenken. Een aantal stempels werd afgeslepen en hergebruikt als ‘Douane Nederland’-stempel.
De rest moest worden vernietigd. Willy besloot een gedeelte van het budget aan te wenden voor een
kunstwerk, waarin de overcomplete stempels werden toegepast.

Er werd een prijsvraag uitgeschreven onder de medewer
kers van Douane Nederland en Nancy Masselink, regiodi
recteur Groningen en ik, als conservator van het Belasting
& Douane Museum, werden gevraagd de inzendingen
samen te beoordelen. De criteria waren dat het praktisch
uitvoerbaar moest zijn, hufterproof en aantrekkelijk om naar
te kijken. Hufterproof betekent dat het object geen losse of
heel breekbare onderdelen mag bevatten, omdat er in de
publieke ruimte altijd mensen zijn die graag iets vernielen.
Het is onmogelijk vandalisme helemaal te voorkomen, maar
een robuust werk lijdt minder.
We hebben gekozen voor het ontwerp van Roelof Mulder
van Douane Schiphol: stempels gaan in een doorzichtige
draaikolk de gehaktmolen in. Aan de onderkant komen er
vrolijk gekleurde datakabels uit, een letterlijke verbeelding
van het automatiseringsproces.
Het winnende ontwerp wordt uitgevoerd en zal op toernee
gaan langs de overgebleven regiokantoren van Douane Ne
derland. Het beeld zal ook tijdelijk in het nieuwe museum
te zien zijn. Uiteindelijk zal het in de ontvangsthal van het
nieuwe belastingkantoorgebouw aan de Kempkensberg in
Groningen worden geplaatst.

Het winnende idee

Anne-Marieke van Schaik

conservator

9

Een grensoverschrijdende
Rotterdamse Museumnacht!

Op zaterdag 5 maart ging traditiegetrouw om 20:00
uur weer de Rotterdamse Museumnacht van start. Een
10-jarig jubileum dat groots gevierd werd met het thema
‘10x010’. Dat het Belasting & Douane Museum gesloten was wegens de verbouwing, wisten veel bezoekers.
Maar dat het museum tijdens de Museumnacht gewoon
vertegenwoordigd was, was voor veel bezoekers een
aangename verrassing!
Het feest begon al bij de werkplaats van het museum
op Parklaan 15 waar alle acteurs zich verzamelden voor
het evenement. Onder coördinatie van Rhea Bogaart en
Sophie Wentholt werden de duo’s zorgvuldig verkleed en
geïnstrueerd. Scenario’s werden op elkaar geprobeerd.
Dit resulteerde in een goed voorbereide groep die al
zingend op pad ging.
De Museumnachtbezoekers werden in de bussen tussen de locaties op eigenzinnige, humoristische wijze
ontvangen en ondervraagd door de komisch uitgedoste
douaneduo’s. Tijdens de rit informeerden de acteurs
op locatie de buspassagiers over het overschrijden van
grenzen en het vervoeren van contrabande. Natuurlijk
werden ook de verbouwing en de opening van het nieuwe museum medio 2012 onder de aandacht gebracht.

Jurma Schut

PR-medewerker
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wat was er te doen...
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museumschatten

Costerman
Onze museumschat is dit keer een bij eerste aanblik tamelijk onooglijk Chinees porseleinen bordje met
een blauw decor van het zogenaamde Costermanoproer te Rotterdam, 1690.
‘Ik moet al in de jaren zestig van dit bord hebben vernomen door de artikelen van toenmalig conservator
P.A. van de Kamp in WIJ van Financiën. Toen ik hem mocht opvolgen in zijn functie van kunst- en antiekexpert bij de FIOD heeft hij mij dit laten zien als een voorbeeld van Chine de Commande.

Het moet rond 1700 zijn vervaardigd van Chinees porse
lein. Ogenschijnlijk nogal schutterig is een rijtje huizen met
klokgevels weergegeven. Eén daarvan lijkt half afgebro
ken te zijn. Tegen de gevel staan wat ladders en enkele
figuurtjes met sloperswerktuigen. Het gaat hier om een
betreurenswaardig incident, namelijk de plundering van
het huis van hoofdschout Jacob van Zuylen van Nijevelt in
Rotterdam in 1690.
Het drama mag in kringen van belangstellenden in de
fiscale geschiedenis van Rotterdam bekend worden veron
dersteld. De wijnhandelaar Costerman die tevens vaandrig
bij de schutterij was, smokkelde een vaatje wijn. Toen hij
betrapt werd, ontstond een vechtpartij met een dienaar
van de wijnpachters. Daarbij doodde Costerman die man.
De hoofdschout zou daarna geoordeeld hebben dat
Costerman onthoofd moest worden. Dit leidde tot een op
roer met de plundering tot gevolg. (Iemand die zijn hoofd

12

niet gebruikt, heeft dat niet nodig, zou hij gezegd hebben).
In het boek Chine de Commande vertelt D.F. Lunsingh
Scheurleer verder: ‘Op deze gebeurtenis die ook buiten
Rotterdam veel stof deed opwaaien, maakte Johannes
Smeltzing (gest. 1693) een penning, die in tin, zilver en
goud geslagen werd.’ Maar de penning mocht niet uitgegeven worden. Wel veronderstelt hij dat mogelijk een

museumschatten

tinnen penning naar China was gezonden, om als voor
beeld te dienen voor de uitbeelding op Chinese borden,
kopjes en schoteltjes. ‘De voorstelling met het hoofd van
de geëxecuteerde, die op de voorzijde van de penning
staat, is in het kopje geschilderd. Dit zou als bewijs kun
nen gelden, dat de penning naar China was gezonden.’
Het aardige is nu dat ons museum meer voorwerpen bezit
die zijn versierd met afbeeldingen van de gebeurtenissen
rond Costerman. Daarbij zijn bordjes met diverse afme
tingen, wat kleine kopjes en twee zilveren en een tinnen
penning. Maar ook hebben we boekjes en prenten over dit
onderwerp. En nog in november 2001 publiceerde Mark
van Leeuwen in dit blad een tekstje bij een pamflet door
P. Jooste ‘De Schriklyken oproer die ’t Rotterdam is geweest’. Hij veronderstelde dat de penningen werden ver
boden wegens de opruiende tekst: UBI INTERFICERE FAS
EST, IBI DESTRUERE (Waar het is toegestaan te doden, is
het geoorloofd te verwoesten).
Het blauwe bordje is een voorbeeld van een categorie
porselein. Buiten het museum heb ik er later herhaaldelijk
andere exemplaren van gezien. Nog het afgelopen najaar
zag ik het op de PAN in Amsterdam en niet lang daarna
veilde Christie’s Amsterdam er één samen met een pen
ning. In deze tijd is het een verzamelobject, maar door de
penningen, de17e-eeuwse boekjes, de gravures uit die tijd
en uit de 18e eeuw over dit onderwerp, wordt een beeld
opgeroepen van de volkswoede en hoe groot die was.
Bovendien kan worden aangenomen dat de uitwerking
van die woede tot over de grenzen reikte. In deze tijd kun
nen we dankzij CNN, Al-Jazeera en andere zenders direct
meekijken naar opstanden in verre landen. In die tijd
ging het nieuws iets langzamer en voor afbeeldingen was
handwerk nodig. Toch bereikte het nieuws toen vrij snel
de uithoeken van de bewoonde wereld.

Chine de commande is ook een bewijs van uitwisseling.
Europa leerde van China en Japan wat porselein was. Uit
eenlopende landen in Europa, maar ook Amerika en Perzië
konden naar hun wens voorwerpen laten vervaardigen en
decoreren. Dit porselein is een tastbaar overblijfsel van
de handelsstromen van oost naar west en van de uitwis
seling van ideeën en gedachten. Aan de manier waarop
Chinese porseleinschilders hun voorbeelden uitwerkten, is
goed te zien dat men in het Hemelse Rijk anders keek dan
in het westen. Misschien beschouwden ze die westerse
opdrachten ook wel inferieur aan hun werk voor het kei
zerlijk hof, de mandarijnen of onverschillig welke andere
Chinese opdrachtgever. In ieder geval hielden ze hun
beste kwaliteit voor het Rijk van het Midden.
Om nu te voorkomen dat ik het hele boek van Lunsingh
Scheurleer ga navertellen, beperk ik me wat Chine de
Commande betreft tot het noemen van enkele categorieën
die je soms vanuit je leunstoel op de TV kan aanschou
wen, zoals de wapenborden die onlangs bij Tussen Kunst
en Kitsch te zien waren. Zulke borden, schotels, serviezen
en dergelijke mocht ik soms even in mijn handen ne
men tijdens taxaties. Soms waren het Kaapse schotels,
Pronkborden, Doktersborden of borden met parasoldames.
Voor wie dat ook met eigen handen wil aanraken, komen
er regelmatig voorbeelden van het ‘porselein op bestelling’
bij de veilinghuizen. Serieuze belangstellenden kunnen de
objecten van alle kanten bewonderen. Voor wie kijken met
de ogen voldoende is, kan vanaf volgend jaar weer in het
nieuwe museum terecht.
Henk Duym
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activiteiten van het museum

Aviodrome
Het museum heeft geen eigen expositieruimte op dit moment, maar we organiseren wel degelijk tentoonstellingen. Sinds een aantal jaren presenteert de douane zich in het oude Schipholgebouw in het
Aviodrome. Het is wel eens goed wat nieuws te proberen dus vanaf eind april is daar een opgefriste
douanetentoonstelling te zien.

Blikvanger wordt een computerspel, een game, waarbij de
bezoeker in de huid van de douanebeambte kruipt. Op het
beeldscherm rollen röntgenbeelden van bagage voorbij.
De koffers en tassen zijn afkomstig van heel verschillende
reizigers: oud en jong, vanuit Europa, Afrika en Azië. Als
controlerend ambtenaar moet je heel goed opletten! Haal
je de verboden of gevaarlijke goederen eruit? Zit er een
stuk koraal tussen de schelpen van dat lieve meisje? Heeft
de Arabier een bom bij zich? Het spel speelt met cliché’s
en vooroordelen en tegelijkertijd leren de bezoekers over
het belangrijke douanewerk om ons land en luchtruim
veilig te houden.
De game is geschikt voor kinderen vanaf acht jaar. Wie wil,
mag het proberen.
Anne-Marieke van Schaik

conservator

Nationaal Luchtvaart-Themapark
Aviodrome
www.aviodrome.nl
Bezoekadres:
Pelikaanweg 50
8218 PG Luchthaven Lelystad
Toegangsprijzen:
Volwassenen
15,75
65+ (met legitimatie) € 14,75
Kinderen 4 t/m 11 jaar € 13,25
MJK en kinderen t/m 3 gratis
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in gesprek met...

Piet de Leeuw
Van paardenjongen
tot fiscaal rechercheur
Een streng kijkende, naakte vrouw pakt een baardige man
bij de kin, oei! Een prent die dat verbeeldde hing op de
kamer waar Piet de Leeuw tijdens de laatste jaren van zijn
ambtelijk leven kantoor hield. De baardige man etaleerde
daarmee zijn gevoelens na een onderzoek dat Piet had
ingesteld. Aan 135 personen, waaronder Piet, zond hij bij
wijze van Nieuwjaarsgroet deze afbeelding waarmee hij
wilde tonen hoe hij zich door Vrouwe Justitia bij de keel
gegrepen voelde.
Piet heeft de litho uiteindelijk aan het museum geschon
ken. Hij vertelde over deze merkwaardige groet op een in
loopmiddag van oud-medewerkers van de Belastingdienst.
Later op die middag kwam het gesprek op zijn eerste
baantje bij de steenfabriek, waar hij een tijdje paarden
jongen was. Een mooie aanleiding voor een interview over
een bewogen leven waarvan Piet altijd zegt: ‘Je moet het
nemen zoals het komt, zoals het is.’
Mocht je na de lagere school niet doorleren?
Direct na de lagere school moest ik gaan werken. Nog
geen veertien jaar oud moest ik naar de steenfabriek. Dat
was in Lobith in de gemeente Herwen en Aerdt die uit
een aantal kleine dorpen bestond, waaronder Tolkamer.
Ik was in december 1932 zes jaar geworden. En op 1 april
1933 ging ik naar de lagere school. Daar doorliep ik zeven
klassen tot 31 maart 1940. Meester S. van der Meer vond
het jammer dat ik niet verder mocht leren. In de zevende
klas had ik in aparte lessen wel alle moderne talen gehad:
Frans, Duits en Engels. Ik moest gaan werken. Ik was de
tiende uit een gezin van zeventien. Er waren er toen nog
acht thuis.
Half april begon ik op de steenfabriek, vlak voor de Duitse
inval. De hele buurt werkte op die fabriek. We werkten
gewoon door. Vlak in de buurt stonden wat huisjes die de
Twaalf Apostelen werden genoemd. Daar ben ik geboren.
Ook van die fabriek waren de Tien Geboden, de Vier
Evangelisten en De Twee Stenen Tafelen. Die waren van
de steenfabriek. Mijn broers en mijn vader werkten ook in
die fabriek.
Eind 1944 kwam de Arbeitseinsatz. We moesten gaan
werken voor de Organisation Todt. Dat was een korte
periode. (Er waren tien mannen gevangen gezet met het

dreigement dat ze werden gedood als er niet genoeg
deelnemers voor Todt kwamen. Die tien zijn later vrijgeko
men). We moesten verdedigingswerken aanleggen zoals
loopgraven. Dat was langs de rivier in Lobith, Pannerden,
Zevenaar en Westervoort. Daar moesten we naar toe lo
pen. We moesten slapen in Zevenaar. Op het laatst wilden
we niet meer en zijn we in Sperrtijd teruggelopen naar
Lobith om onder te duiken tot de evacuatie op 22 februari
1945 naar Oldenzaal.
Half mei 1945 was ik weer thuis. In Lobith ging ik toen
naar een andere steenfabriek. Ik was toen achttien jaar en
werktte al vanaf 1943 met paarden. Die moest ik om zes
uur ’s-morgens in de wei gaan halen. Ik deed zo’n paard
een halster om, klom er op en reed van de wei naar de
stal. Daar tuigde ik het paard op en daarna spande ik het
in de fabriek voor drie lege lorries. Die paarden waren
goed afgericht en hadden geen leidsels nodig. En je kon
ze commanderen met: Ho, hu, linksom of rechtsaf.
Met die lorries moest ik gedroogde stenen halen en naar
de bakoven brengen. Dat ging de hele dag door.
Je bent daar niet gebleven?
Begin 1946 kwam de keuring voor militaire dienst. In april
1946 kwam het bericht dat ik het leger in moest. Vanwege
die dienstplicht wilde ik wat meer verdienen en ging ik
naar de verwerking van verse steen in vormen. Zo kon ik
wat bijverdienen. Zwaar werk. Op 5 november 1946 kwam
ik op in Breda bij de Luchtstrijdkrachten, later Commando
Luchtvaarttroepen. Ik kreeg in Breda en even in Utrecht
mijn opleiding tot gewondenverzorger. We oefenden op
de hei bij Bussum gewonden ophalen. Daar moesten we
gesimuleerde gewonden verbinden.
Wat gebeurde daarna?
Op 10 september 1947 ging ik met
de Sloterdijk naar Indië, via het
Suezkanaal, met een stop op Sabang
waar ik mijn eerste bananen kocht.
Bij de overgang van de evenaar wer
den we door Neptunus 'gedoopt'. Ik
heb er nog een fraai diploma van.
Vlak bij Batavia werd ik gelegerd bij
vliegveld Tjijilitan. Daar waren allerlei
dokters en wij kregen daar ook aller
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Piet de Leeuw
Van paardenjongen
tot fiscaal rechercheur
lei dingen te behandelen. Velen hadden last van zweetuit
slag. Dat moest je met salycilspiritus instrijken. ‘Piet, kun
je nog wat voor me doen, want mijn ballen zitten niet
goed’, zeiden ze dan, terwijl ze wijdbeens met hun kwaal
aankwamen. Mishandelde inlanders kwamen er ook.
Van Tjijilitan ging ik naar Kalidjatti waar ik hetzelfde werk
kreeg te doen. Maar ik moest ook naar buitenposten.
Er was een verdeling. Om de maand moest je naar een
buitenpost (tentenkamp). Daar moest je ook sportvelden
aanleggen en kantinewerk doen; het aggregaat aanzet
ten. Ik werkte ook nog op andere vliegvelden: Bandoeng,
Andir; later Soerakarta, Solo. In november 1949 volgde
de overdracht aan de TNI, (het Indonesische Leger). We
hadden geen tijd voor cultuur. We zijn wel een keer door
de kampong gegaan.
Wachten was angstig. Ik heb niet veel patrouilles gedaan.
Maar dan ging ik met de verbandtas. De spanning was hoog,
zeker als er ook gevangenen waren gemaakt. In het begin
moest ik wennen aan de geluiden. ’s-Nachts die tokehs!
Het was een leerzame periode van tweeëneenhalf jaar; de
belangrijkste voor mijn verdere leven. Ja, het was leer
zaam. Er was kameraadschap. Je kon zien wat er in de
wereld te koop was.
In Semarang begon ik aan een schriftelijke cursus van
IVIO uit Amsterdam voor het Technisch basisdiploma dat
ik wilde halen als ondergrond voor de opleiding tot tim
merman. Ik wilde niet meer naar de steenfabriek. Bij die
schriftelijke cursus kreeg ik wel uitleg van onderofficieren.
Maar het meeste moest ik zelf uitzoeken, zoals de stelling
van Pytagoras, die je nodig had voor het uittekenen van
dakspanten. Later wilde ik iets doen waarbij ik mijn kop
pie moest gebruiken. Dat is een zegen voor mij geweest.
Op 24 maart 1950 kwam ik weer aan in Rotterdam.
Daar stond je dan in Lobith.
Na terugkomst in Nederland had
ik eerst zes weken afscheidsverlof.
Toen kwamen er belangrijke dingen.
Ik ging solliciteren bij de Douane.
Mijn vader vertelde over meneer
Leter die in de oorlog wel piepers
bij hem had gekocht en die had
gezegd dat Piet eventueel bij de
Douane kon solliciteren. Maar ik
werd de eerste keer, in mei 1950
afgewezen.
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Je moest een andere baan vinden?
Met mijn zuster die ook thuis was, ging ik burgerkleren
kopen. (In de winkel zagen al die vrouwen mijn bruine
kop; daar was ook mijn latere vrouw bij.)
De koopman van die winkel vroeg of ik bij hem in de win
kel wilde helpen. Fons heette die man. Ik kon op maandag
beginnen. En ik heb er veel werk gedaan. Daarna was het
klaar en moest ik iets anders gaan doen voor die winkel:
op de markt of venten. Ik wilde wel venten. Zo heb ik een
aantal weken met volle koffers op de fiets gevent. Dat
ging goed, maar gaf geen bevrediging. Ik wilde naar de
vakschool in Arnhem. Daar heb ik acht of negen maanden
timmeren geleerd tot februari 1951. Daarna solliciteerde
ik in de omgeving, in Elten, Doetinchem enzovoorts, maar
Indischgangers daar waren ze niet zo gek op.
Waarom?
Velen hadden ‘de beest uitgehangen’, zei men. Maar ik
vond iets anders:
Ik liep door het dorp en ik ontmoette Mas Fontein bij de
fietsenhandelaar. Of ik kon helpen? Ze waren bezig een
methode te zoeken om de scheepvaart te helpen met geld
wisselen, op stroom bij het in- en uitklaren; daar was dus
wel een boot voor nodig. Dat wilde ik wel proberen. Toen
moest ik steeds vijf kilometer op de fiets met een grote tas
met geld naar de Bijland. Daar lag een motorbootje waar
mee we de Rijn op gingen samen met o.a. de expediteurs
met hun paperassen. Het was erg aardig met dat werk be
zig te zijn. Op een maandag lagen we met dat bootje aan
de kant voor Millingen. Er was pauze in de scheepvaart en
we zaten met een groepje te kaarten. De marechaussee
deed ook mee.
Toen kwam de Hoofdverificateur van de Douane aan
boord, de Heer Van Eck. Die kwam eens even praten. Hij
kende mij van de voetballerij. Ik kon aardig voetballen. Hij
wilde mij bij de Douane, ook voor het Douane-elftal om op
de Sportdag in Den Bosch te spelen en voor de onderlinge
wedstrijden van de zogenaamde rivierploegen met Tiel,
Wageningen en Zaltbommel. Zo kwam het dat ik door de
Heer Van Eck weer bij de Douane solliciteerde. Dat verliep
goed hoewel er nog een kink in de kabel leek te komen
vanwege een straf die ik in militaire dienst had opgelo
pen. Ik werd aangesteld in Ter Apel, in Groningen. Maar
dat was de bedoeling niet, vond ook Van Eck, die nog
een keer zijn best deed, waarna ik per 1 juni 1951 werd
aangesteld in Lobith. Dat ging verder probleemloos. Na
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mijn aanstelling tot hulp
kommies haalde ik mijn
studie voor grenskom
mies in één jaar en de
assistentenstudie deed
ik in tweeëneenhalfjaar. Dat ging allemaal vlot.
Ik ging met de boot het water op, We voeren op schottels,
wendbare scheepjes. Maar de uitvoering van het werk was
moeilijk, bijvoorbeeld bij diepgeladen schepen waarvan
de gangboorden onder water stonden. Dan moest je de
luiken op je buik liggend verzegelen. Zo heb ik vijf jaar in
Lobith gewerkt. Maar in 1956 ging ik naar Rotterdam, ik
wilde uit het dorp weg. Via contacten kon ik ruilen met
iemand die naar Lobith wilde.
In Rotterdam werkte ik op Sectie 5 aan de Javastraat; de
stroomsectie, altijd op schepen die ‘op stroom’ lagen, dus
los op het water. Je ging er dan met een bootje naar toe,
samen met de expediteur, voor het in- en uitklaren, om
documenten af te werken.
Toen ben ik eind april 1956 getrouwd met mijn vrouw
die ik 1950 voor het eerst in die winkel ontmoette. Maar
ik moest een woning zoeken. De chef van de sectie zei:
‘Geen kans, solliciteer in Amsterdam.’ En in februari 1957
ging ik naar Amsterdam waar ik eerst nog in de kost
lag aan de Insulindeweg. Bij de directie solliciteerde ik
voor een woning en die kreeg ik in de loop van mei: een
duplexwoning in Tuindorp Oostzaan. Daar heb ik acht jaar
gewoond. Ik heb op het Oost-Indisch huis gewerkt. Van
de stadssectie werd ik onder andere naar de suikerfabriek
in Halfweg gestuurd voor fysieke controle. Dan moest ik
’s-nachts toezicht houden op de aflevering van suiker.
Twee jaar werkte ik op Schiphol. Ik heb alles gezien. Dan
weer de stad: het Westerhoofd, de Havendienst, bewaking,
controle van scheepswerven en vergelijking van documen
ten met de Generale verklaring.
Hoe ben je van de Douane bij de Fiscale recherche
terechtgekomen?
Ik wilde naar de verificateurscursus. Dat was in 1958/59.
Ik haalde een praktijkdiploma boekhouden en kreeg advies door te gaan voor SPD. Maar in plaats van de verifi
cateursopleiding kwam ik in 1961 of 1962 in de controle
omzetbelasting terecht. Intussen was ons tweede kind geboren en zochten wij een grotere woning. Toen stond er
een advertentie in WIJ van Financiën dat er gevraagd werd

om een ambtenaar bij de Fiscale Recherche in Rotterdam.
Na sollicitatie bracht ik eerst een proeftijd door bij de Fiscale Recherche aan de Droogbak in Amsterdam. En dat
ging goed. Daarna zei het hoofd, meneer Sissingh: ‘Jij
moet naar Rotterdam’. Maar bij aankomst in Rotterdam
bleek tijdens een praatje dat men daar nergens van wist.
Terug in Amsterdam zei Sissingh’s opvolger, meneer
Barneveld dat ik in Amsterdam kon werken. Het hoofd van
de fiscale recherche, mr. Pluckel kon er voor zorgen dat
ik een andere woning in Amsterdam-Noord kreeg. En ik
bleef op de Droogbak werken.
Weer een spannende tijd?
Ik heb alles meegemaakt bij de FIOD en aan alles mee
gedaan. Ze waren blij met mijn boekhouddiploma. Ik heb
met heel veel collega’s gewerkt. Toen het pensioen in zicht
kwam, werd ik ingezet bij de opzet van de administratieve
organisatie.
Intussen had ik overal gewerkt. Denk maar aan die kun
stenaar. Ik heb een importeur van porselein in onderzoek
gehad en ik deed in de buurt van Nijmegen mee aan een
koppelbazenonderzoek dat erg spannend was, ook van
wege de dreiging met geweld.
Toen we bij een huis aankwamen en de heer des huizes
te spreken vroegen, verklaarde de echtgenote dat die niet
thuis was. Maar toen riep Oma: ‘Jawel, hij is er wel’. Som
migen hadden wapens in huis. Daar zaten de kogelgaten
in de bank.
Na een inval in Beek wilden we een bankrekening nakij
ken. De echtgenote van de verdachte ging mee. En één
der koppelbazen. De vrouw wilde geld opnemen. Toen
wilde die kerel interveniëren. Dat heb ik tegengehouden.
Toch kreeg ze nog wat geld voor de huishouding, daarna
kon ze er niet meer aankomen. Ik kende die Groesbekers
nog wel van vroeger. Dat waren messentrekkers.
Door de tropendienst was ik minder onder de indruk van
de dreiging. Ik zorg altijd voor rugdekking en
dat ik me aan mijn afspraken houd.
Aldus ons gesprek op de tiende etage van een flatge
bouw in Amsterdam-Noord waar deze oud-rechercheur
nu dagelijks toezicht zou kunnen houden op de constante
stroom verkeer over de A-10.
Henk Duym
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Het favoriete
museumobject van...
Wim van Es
De prent ‘Het Pachtersoproer te Amsterdam’ is één van
mijn vele favoriete objecten uit de collectie van het Belas
ting & Douane Museum. Het Pachtersoproer uit 1748 is het
grootste en bekendste belastingoproer uit de Nederlandse
geschiedenis. Zowel qua afbeelding als qua inhoud biedt
deze prent veel aanknopingspunten om de bezoeker een
omslagpunt in de belastinggeschiedenis te tonen: de
overgang van het verpachten van de inning van indirecte
belastingen door particulieren (pachters) naar inning door
collecteurs, een door de overheid aangestelde, betaalde en
gecontroleerde ‘ambtenaar’.
Dat deze verandering in het midden van de
18e eeuw niet in achterkamertjes werd
geregeld, maar met fysiek geweld
werd afgedwongen, illustreert deze
prent.
Het verzet tegen het systeem van
verpachten gold vooral de verpach
ting van de indirecte belastingen

(imposten/accijnzen) die tot grove onrechtvaardigheden
en afpersingen door de belastingpachters leidde. Eigen
lijk betreft het een reeks van oproeren die in het voorjaar
van 1748 in verschillende plaatsen plaats vond. De prent
toont het neerslaan van het oproer op de Dam te Amster
dam op 28 juni. Tijdens dit oproer werden in drie dagen
tijd negentien huizen van belastingpachters geplunderd.
Twee oproerkraaiers werden als een vorm van standrecht
opgehangen aan de vensters van het waaggebouw op de
Dam. Het na de executie weer oplaaiende oproer werd
door de schutterij onderdrukt. Hierbij vielen zo’n vijftig
doden te betreuren. Het Pachtersoproer leidde er toe dat
de invordering van belastingen in het vervolg in hoofdzaak
door collecteurs werd gedaan.
Zo werd in Holland, Utrecht, Friesland en Groningen het
pachtstelsel door directe heffing van overheidswege
vervangen. In Overijssel werd het misbruik gedeeltelijk
afgeschaft, alleen in Gelderland en Zeeland bleef op dit
punt alles bij het oude.
De stadswaag werd wel vaker
als plaats van excecutie benut,
daar kwam een einde aan, nadat
dit gebouw in 1808 in opdracht
van Lodewijk Napoleon werd
gesloopt, omdat het hem als
koning van Holland en bewoner
van het Koninklijk Paleis, in de
weg stond. De waag bedierf het
uitzicht vanuit het paleis.
Wim van Es
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moderne kunst
Diederik Storms

Tijdens de verbouwing van het museumgebouw werken de
medewerkers, nu buiten het zicht van het publiek gewoon
door. Zo hebben we Diederik Storms, een Groningse kun
stenaar, de opdracht gegund om een modern beeld voor
het nieuwe museum te maken. Impost zal het kunstwerk
in wording volgen. Dit is een eerste kennismaking met
de kunstenaar. Het beeld bestaat uit hout en perspex. De
materialen symboliseren dat de Belastingdienst de privacy
van de belastingbetalers moet waarborgen en de syste
men zo veilig mogelijk moet afsluiten, maar tegelijkertijd
zo transparant mogelijk moet opereren. De vorm is een
stam die in twee takken uitgroeit, de blauwe en groene
kant symboliserend. Tegelijkertijd lijkt het totale beeld op
een balans, veelgebruikt douane-attribuut.

Techniek
Diederik Storms (1974) studeerde beeldhouwen aan de
Kunstacademie in Enschede. Daarnaast leerde hij onder
andere ambachtelijk smeden, lassen en glas-in-loodzetten.
Hij gebruikt meerdere technieken, afhankelijk van het
materiaal: frezen, slijpen, (vlam)polijsten, gutsen, schuren,
gieten en warm vervormen. De objecten zijn altijd een sa
menstelling van een natuurlijk element met door mensen
gemaakte materialen. Storms werkt veel met hout, steen
en staal in combinatie met plexiglas. Hij is voortdurend
op zoek naar contrasten en manieren om verbindingen te
leggen. Meestal maakt hij pen-in-gatverbindingen, soms
worden de materialen verlijmd.

Materiaal
Perspex of plexiglas is een heldere hoogwaardige kunst
stof die in platen of blokken wordt gefabriceerd. Storms
giet het niet zelf, maar haalt de door hem gewenste
vormen uit de blokken. Het transparante materiaal biedt

de mogelijkheid met licht te beeldhouwen. De lichtinval
zorgt dat zijn beelden zowel met daglicht als met kunst
licht interessant zijn. Omdat perspex niet uitzet of krimpt,
is het moeilijk met hout te verbinden. Daarom bewaart
zijn vondsten uit de natuur jarenlang totdat het hout min
of meer ‘uitgewerkt’ is. Dat doet hij in zijn ruime atelier in
een verbouwde boerderij in Groningen waar hij een heel
bos zou kunnen opslaan.

Wat zit er achter?
Storms: ‘Vooral de natuur stelt mij de vraag naar wat er
achter al het leven onzichtbaar aanwezig is. Ik pas vaak
fragmenten uit de oude natuur toe, zoals boomstam
men, versteend hout, en verwaaide oude bomen. Het
harde materiaal, het koude staal en het verweerde hout,
vormen tegenstellingen tot het lichte heldere plexiglas. De
helderheid van het materiaal vormt een letterlijke doorkijk
naar dat wat ook zou kunnen zijn, een suggestie van een
andere verstilde werkelijkheid. Het licht speelt daarbij
een belangrijke rol. De verschil
lende lichtintensiteiten in het
plexiglas zorgen steeds voor
een andere kijk op het
zichtbare beeld. Ze leggen
als het ware iets bloot van
het essentiële erachter’.

Anne-Marieke van Schaik conservator
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Nieuwe aanwinsten
Zilveren cachet met monogram ‘W’, binnenin bergruimte voor zegellak

Uithangbord van het Tabaksmuseum; het is niet bekend of het daarvoor uithangbord
van een winkel is geweest of dat het speciaal voor het museum is vervaardigd

Collectie Niemeijer
Per 1 januari 2011 werd het Tabaksmuseum Niemeijer
in Groningen opgeheven. Het Tabaksmuseum was een
onderdeel van het Noordelijk Scheepvaartmuseum waar
de bedrijfscollectie van tabaksfabrikant Niemeijer werd ge
toond. Vorig jaar kwam de tabaksfabrikant in Amerikaanse
handen en een museale collectie paste niet meer bij de
nieuwe bedrijfsvoering. De conservator van het Noordelijk
Scheepvaartmuseum heeft er echter wel voor gezorgd dat
alle objecten, na taxatie door twee veilinghuizen, eerst aan
geregistreerde musea werden aangeboden.
De belangstelling was groot, 23 musea meldden zich aan
voor de kijkdagen. Des te opmerkelijker was het dat er
bijna geen overlap was in de wensen van de verschillende
musea. Zo kon het gebeuren dat wij met hulp van de
Stichting Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel unieke
stukken voor de taxatiewaarde konden aankopen. Op een
openbare veiling is de taxatiewaarde slechts het begin;
vooral van het makelaarsstafje werd verwacht dat de prijs
zou worden opgedreven door kooplustige makelaars in de
zaal.
Voor onze collectie is het Tabaksbord het meest interes
sant. Onder een geschilderde adelaar met een pijlenbun
del in de klauwen staat: Nº 28
Régie des droits réunis/Bestuur der vereenigde regten
Bureau de débit du tabac des Manufactures Impériales/
Bureau der slijters van de tabak van de keizerlijke manu
facturen

Tabaksbord van de firma Putman uit Oudewater

Het museum had al een replica, die ooit voor de collectie
werd vervaardigd, maar heeft nu eindelijk een origineel uit
de Frans-Bataafse tijd kunnen bemachtigen.
Anne-Marieke van Schaik

conservator

Makelaarsstafje voor toegang tot
de Amsterdamse tabaksbeurs
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Sigarettenpakje met accijnszegels

geschiedenis

Muyskens dood
In MEI 2011 VERSCHijnt in DE VECHTKRONIEK, TIJDSCHRIFT VAN DE HIStorische kring HKGL, onder de titel: ‘Aanmaning
voor de laatste reis Ontvanger der Belastingen dood uit het water opgehaald’, een artikel van Mieke Kennis.
Daartoe uitgedaagd door Anne-Marieke van Schaik poogde Henk Duym er een ‘whodunit’ van te maken.

Wie duwde hem in het water ?
De laatste reis van Ontvanger Joan Coenraad Muysken
eindigde in het water, vermoedelijk op 9 januari 1822,
tijdstip onbekend. Waar hij verdronk? Waar hij werd
gevonden? De officiële berichtgeving was summier. De
Schout van Vreeland, H. Ruijs meldde aan de Gouverneur
van Utrecht slechts: ‘Gisteren Avond is uit het water Dood
opgehaald den Ontvanger der directe Belastingen dezer
Gemeenten, den Heere Joan Coenraad Muysken, waarvan
ik de eer heb U Zijne Excell. kennis te geven.’
Had de Schout niet meer te melden? In het proces-verbaal
staat dat de Schout in de avond van 12 januari 1822 om
half acht ’s-avonds ‘geassisteerd met onzen Heelmeester
Hendrik Leurs’ het lichaam van Muyskens onderzocht
heeft. Hun conclusie: ‘Geen tekenen van Geweldigen Dood
bespeurd maar alleen dat hij door het water gestikt is’.
Hoe zijn zij tot die conclusie gekomen? Is er een obductie
verricht? Hoe is dat gebeurd? Was er geen aanleiding tot
sectie? Is de Ontvanger in het donker het water in gesuk
keld, of kreeg hij een duwtje?
Kennelijk heeft de 21e eeuwse onderzoekster Mieke Kennis
hier geen gegevens over gevonden. Terecht schreef zij dat
er omstandigheden voor nader onderzoek waren.

ruim 1300,- gulden aftikken. Diverse huiselijke schulden
waren er ook: 197,15.
Muysken had verder grote problemen gehad met zijn
borgstellingen. Na de zoveelste aanmaning schreven Ge
deputeerde Staten dreigend: ‘Wij zien ons genoodzaakt U
nogmaals en wel voor de laatste reis (keer) te verzoeken’.
Het ging om totaal 1380,- gulden borg!
En hij had al een flink stuk van zijn erfdeel uit de nalaten
schap van zijn moeder verbrast! Terwijl zij nog leefde, was
die schuld tot 6902,- gulden opgelopen.
In totaal beliep zijn negatief vermogen 9214,- gulden.
Was Muysken vatbaar voor chantage en afpersing?

Meevaller?
Hoewel zijn erfgenamen de nalatenschap ‘onder benefi
cie van inventaris’ aanvaardden, zou die er een jaar later
anders uitzien. De overledene had nog een onbekende
vordering uitstaan. Hij bleek namelijk in 1803 ‘voor des
zelfs privé-rekening’ het kantoor van zijn vader te hebben
overgenomen. En dat kantoor had nog een (dubieuze) vordering op de nalatenschap van de in West-Indië overleden

Wat was de ware toedracht?
Haar archiefonderzoek bracht van alles aan het licht, maar
niets over de verdere omstandigheden van het incident.
Zou een echte speurneus in die tijd de ware toedracht
gevonden hebben? Wie zouden baat hebben bij het
plotselinge verscheiden van Muysken? Kwade belasting
klanten? Afgunstige familieleden? Jaloerse dorpsgenoten?
Gepikeerde notabelen? Dokter Leurs?

Hebzucht
Aasde iemand op zijn vermogen? Dat lijkt niet waarschijn
lijk.
Muysken húúrde een huis met tuin aan de Voorstraat 73.
Aan roerende zaken liet hij voor een getaxeerde waarde
van 291,- gulden na. Aan contant geld was aanwezig
28,50.
Groot waren zijn schulden. De 391,- gulden die uit hoofde
van zijn functie in zijn ijzeren geldkist moesten zitten, wa
ren weg. Er was nog een huurschuld van vijf maanden en
aan diverse particulieren en ondernemers moest hij nog
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Wiebe Luijtjens, in verband met de scheepslading aan
boord van het Deense schip Wilhelmsburg dat tijdens de
oorlog van 1803 door de Engelsen werd opgebracht, waar
na de lading in Port of Spain in Trinidad zou zijn gelost en
verkocht. Gelet op de correspondentie van de Vreelandse
notaris Van Meurs moet er schot in die vordering hebben
gezeten. Maar kennelijk had de overledene weinig fiducie
in die vordering en wist zijn weduwe tijdens de inventari
satie van de nalatenschap nog niet van de vordering, of de
haalbaarheid daarvan.

Misstap of uitweg
Alles overziend zijn er verschillende mogelijkheden: Muijs
ken stapte mis en verdween in de diepte. Of heeft hij op 9
januari al het belastinggeld uit de ijzeren geldkist meege
nomen om daarmee een afperser af te kopen en is hij bij
de afdracht in het water geduwd? Was de geldkist allang
leeg en zag hij vanwege de wanhopige situatie van zijn
financiën slechts deze fatale uitweg?

Nachtbidders
Volgens Mieke Kennis had de Schout van Vreeland zijn
handen vol aan de bestrijding van criminaliteit. Diefstal,
bedelarij en afpersing waren schering en inslag. Wie weet
namen ‘nachtbidders’ de Ontvanger te grazen? Zij bedel
den tegen de avond bij afgelegen boerderijen en lieten
niet na op de brandbaarheid der opstallen te wijzen.

De Schout en de dokter
Of zat het niet lekker tussen de Ontvanger en de notabelen
van Vreeland? En hoe zuiver op de graat waren de Schout
en de dokter? Waar wrong het in dit dorp? Wie kunnen er
allemaal belang hebben gehad bij de plotselinge dood van
Joan Coenraad Muysken in januari 1822?
Het blijft merkwaardig dat H. Ruijs, Schout van Vreeland
maar een summier verslag van het incident maakte. Zeker
hij had last van bestuurlijke drukte.
Hij werd benoemd door de koning. Hij was voorzitter van
de raad van Vreeland, secretaris van de raad en verant
woordelijk voor de voorbereiding van alle beslissingen. Bij
het staken der stemmen was zijn stem doorslaggevend.
Zijn invloed in het gemeentebestuur was zeer groot.
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Dat blijkt ook uit de andere bestuurlijke taken. Hij moest
wetten en besluiten van de koning uitvoeren, was verant
woordelijk voor de burgerlijke stand en hoofd van politie.
En hij had toezicht op de kerkelijke en armengoederen.
Daarnaast had hij nog een scala aan plaatselijke bestuur
lijke verantwoordelijkheden, ook op fiscaal gebied.
Eigenlijk kon hij dat niet goed aan. Hij kreeg uit Utrecht
allerlei aanmaningen en stekelige reacties. In 1821 kreeg
hij een reprimande over de slordige, haveloze staat van
de leggers met belastinggegevens over 1819 die te laat
werden ingeleverd. Ook kreeg hij een tik op de neus om
dat hij de huurwaarde van notaris J. van Meurs ‘met 225
gulden veel te hoog en in geen proportie met verscheidene
renteniers’ had bepaald.
Was het vanwege bestuurlijke zwakte of uit slordigheid dat
het onderzoek naar de onverwachte dood van Muysken zo
schamel werd afgehandeld, of was er meer aan de hand?

Te summier
In 1819 had de Schout H. Ruijs voor Heelmeester Hendrik
Leurs een probleem opgelost, namelijk dat de weigerachti
ge RK Armmeesteren diens rekening van 41,- gulden voor
geleverde medicijnen alsnog betaalden. Hoe groot was
de invloed van de Schout op het oordeel van Heelmeester
Hendrik Leurs? Samen constateerden zij: ‘dat Muysken
door het water gestikt was. Geen tekenen van geweldigen
dood’. Leurs was Chirurgijn der gemeente en raadslid. In
1821 werd zijn verzoek om in een lagere belastingklasse te
worden ingedeeld door de Controleur der directe belas
tingen geweigerd. Met de achterdocht van deze tijd denk
je al gauw dat Leurs wat oppervlakkig tewerk is gegaan.
Of ontbrak het hem aan deskundigheid, cq oefende de
Schout druk uit om het lijk slechts summier te schouwen?

Andere dorpsgenoten?
De bevolking van Vreeland bestond uit ‘613 zielen’: ren
teniers, ambachtslieden, neringdoenden en 35 bedeelde
armen en een aantal welgestelden, waaronder de leden
van het College van Zetters in de gemeente. Ook dat col
lege werd voorgezeten door de Schout. Sinds de nieuwe
belastingwetgeving van minister Alexander Gogel van
1806 moesten de zetters (ook wel verdelers genoemd)
de waarde van de onroerende zaken schatten om vervol

geschiedenis

gens te bepalen hoeveel belasting hierover betaald moest
worden. De lezer kan zelf oordelen; tenzij om emotionele
redenen (en die zijn niet bekend), had geen der leden van
het College der Zetters voor het jaar 1822 voor het gebied
van de gemeente aanleiding om Muysken iets fataals aan
te doen. Zou Muysken bij hen in het krijt hebben gestaan,
zij hadden andere middelen gehad zijn bereidheid af te
dwingen. Het gaat om:
- Mr. Andreas Anthonius Reael, advocaat, lid van de
dubbel kamer der Staten Generaal en wethouder van
Amsterdam, alsmede rechter-suppléant in de Rechtbank
van eersten aanleg, sinds 1820 woonachtig op het buiten
Welgelegen, ten zuiden van De Nes, aan de westoever
van de Vecht.
- Carel van Walree, zijn buurman, eigenaar van Breevecht
aan de Vecht in Vreeland dat hij in 1821 voor 50400,kocht en het aangrenzende Kroonesteyn in Baambrugge
dat hij in 1822 kocht van Jacobus Meertens die plotse
ling emigreerde naar West-Indië. Walree was rentenier
en woonde in Amsterdam op Heerengracht 470. In 1829
kocht hij ook de buitenplaats Vreedenhorst in Vreeland.
Deze grootgrondbezitter passeerde de Schout op 29
maart 1822 met een reclamatie aan Gedeputeerde Sta
ten. Hij is aangeslagen voor een stuk grond dat eigenlijk
van zijn buurman Gerret Huyskens is.
- W. Meissner die nog in dat jaar naar Gent verhuisde
en zijn huis Brugzicht voor 11.000,- verkocht aan Louis
Joseph baron van Heilmann van Stoutenburg.
- Salomon Rendorp, bierbrouwer te Amsterdam, woon

achtig aan de Agtergracht met een huis, boomgaard en
uitgestrekt weiland.
- H.Broere, de bakker aan de Voorstraat, lid van de gemeen
teraad en ook in het bezit van een flink perceel
met huis en weiland.

Plotseling
Bestaat er een verband tussen de verdrinkingsdood van de
Ontvanger en het plotselinge vertrek van Jacobus Meertens
naar West-Indië? Een nader onderzoek zou mogelijk aan
het licht brengen wanneer hij vertrok. Als dat kort na het
incident was, zou er reden zijn eens in te gaan op diens om
standigheden. Was zijn vertrek geen vlucht? Of was hij uit op
buit: de opbrengst van de scheepslading van de Wilhelms
burg? Wie weet wat archiefonderzoek nog op zou leveren.
Dan zou ook nog even naar het vertrek van meneer W.
Meissner kunnen worden gekeken. Een moderne speurneus
zou dit niet laten zitten.
Helaas, we zullen nooit weten of de hedendaagse twijfel
aan de feiten die Schout en dokter meldden, ontzenuwd
kan worden. Evenmin kunnen de overige vragen afdoende
worden beantwoord, tenzij diepgaand archiefonderzoek
meer aan het licht zou brengen. Wat zou er dan naar voren
komen over ‘nachtbidders’, eventuele afgunstigen en de
verstandhouding tussen de notabelen van Vreeland?
Henk Duym
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