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Een keur aan zilver
Vertellen in beelden 75 ja ar jong! Insculpatiepla at uit
1
Schoonhoven In gesprek met Charlotte Dematons en
kla as van de put zilverkeuren tussen echt en vals
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Verbeelding
Komend vanaf het Rotterdamse Westplein of de Euromast,
ziet men al op afstand de zuil van het Belasting & Douane
Museum. Het is inmiddels een markant punt in het
Scheepvaartkwartier geworden. Kom je dichterbij en sta
je recht voor de ingang, dan zie je Balance, het kinetische
kunstwerk van Rueben Margolin, bewegend tussen oud
en nieuw in de hoge toegangshal van het museum. Deze
Amerikaanse kunstenaar liet zich inspireren door de historische meet- en weeginstrumenten van de Douane. Als
het donker is, is het spel van deze eye-catcher in het licht
van de schijnwerpers zelfs nog mooier. Eenmaal binnen,
dan ziet men de vijf zilveren bustes van Caspar Berger,
Body of State. Vijf willekeurige koppen die ieder de anonieme belastingbetaler verbeelden, in zuiver zilver, kenmerkend voor onze Waarborgcollectie.
De collectie van het museum herbergt een schat aan objecten uit onze belastinggeschiedenis. Van nieuw tot oud,
van gebruiksvoorwerp tot kunstobject. Ze hebben een
duidelijke link met belastingen. Neem bijvoorbeeld de
schilderijen van Herman Heijenbrock, het Chinees porselein dat het Costermanoproer verbeeldt of de landmeetketting van het Kadaster. Objecten die stuk voor stuk hun
eigen verhaal vertellen, en in de samenhang met onze
presentatie een beeld schetsen van de belastingwereld.
Onze jongste collectie-aanwinst die tot de verbeelding
spreekt, is een viertal bijzondere illustraties van Charlotte
Dematons. Een voor een juweeltjes waarop kinderen kunnen zien wat de Douane zoal op Schiphol doet. Zij werd
ter plekke geïnspireerd door het werk van de Douane
en maakte in opdracht van het museum vier prenten
waarop enorm veel te zien is. Kom ze bekijken in de
DouaneDoeRuimte. En dat geldt niet alleen voor kinderen……
Ik wens u weer veel plezier in ons museum.

Frans Fox directeur

2

Aan dit nummer werkten mee
Charlotte Dematons, Henk Duym, Frans Fox,
Anne Houk de Jong, Janjaap Luijt, Klaas van
de Put, Peter de Reijke, Geert Reininga, Joke
Roelevink, Anne-Marieke van Schaik, Erna
Tieman
Redactie
Anne Houk de Jong, Anne-Marieke van Schaik,
Henk Duym, Frans Fox
Omslagfoto Erik en Petra Hesmerg
Fotografie Het Belasting & Douane Museum,
tenzij anders vermeld
Vormgeving
Marianne de Vin grafische vormgeving
Drukwerk
De Groot Drukkerij
Bijdragen voor Impost nr. 56
(deadline 1 mei 2013) Artikelen, boek
recensies en andere mededelingen voor de
redactie kunt u sturen aan:
Redactie Impost
Parklaan 14-16
3016 BB Rotterdam
jong@bdmuseum.nl
Stichting Vrienden Belastingmuseum
‘Prof. dr. Van der Poel’
Parklaan 14-16
3016 BB Rotterdam
Postbankrekening 5269909
Stichting Belastingmuseum
‘Prof. dr. Van der Poel’
Parklaan 14-16
3016 BB Rotterdam
Postbankrekening 322056
tel.: 010-4400200 fax.: 010-4361254
info@bdmuseum.nl www.bdmuseum.nl

Impost is het museummagazine voor relaties,
vrienden en donateurs van het Belasting &
Douane Museum en voor leden van de Werkgroep Geschiedenis van de Overheidsfinanciën
in Nederland. ISSN 0929-8193

Inhoud

4

Activiteiten in het museum

6

In gesprek met...

Charlotte Dematons

Het favoriete museumobject van...

Nieuwe aanwinst

10

Frans Fox

Vier tekeningen

Museumschatten

15

Geschiedenis

9

12 

Insculpatieplaat uit Schoonhoven

Zilverkeuren tussen echt en vals

20 

Tentoonstelling

75 jaar jong!

24 

Een keur aan zilver

In gesprek met...

26

Klaas van de Put

30
31

Kinderpagina

Agenda

3

Activiteiten in
het museum
Op woensdag 19 december 2012 opende
juwelier en zilverexpert Emile Aardewerk
de tentoonstelling Een keur aan zilver.

Onze zilveren topstukken lieten we fotograferen door
Erik en Petra Hesmerg voor een mooie set museumkaarten.
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activiteiten in het museum

Kinderworkshops in
de schoolvakanties

Rotterdamse Museumnacht
Op zaterdag 9 maart was het museum weer van de partij tijdens de
Rotterdamse Museumnacht! Met het thema Waterlanders werd het
een vrolijke avond. Bijna 600 bezoekers, jong en oud, deden mee aan
verschillende attracties. Men liet zich Huilend met de pet rondleiden,
om bij het Tranen trekken weer getroost te worden door blauwe enveloppen met blije inhoud. Ook bij het Waterrad van Fortuin was het
voor iedereen prijs. Hoogtepunt van de nacht was er voor de creatieven, die in grote getalen van betraande zigeunerkind-portretten hun
eigen kunstwerk maakten.

Staatssecretaris start nieuwe aangiftecampagne in het museum
Op woensdag 27 februari gaf staatssecretaris Weekers in het museum het startsein voor de nieuwe aangiftecampagne. In het bijzijn van de pers werd de nieuwe promotiefilm te lanceerd, die mensen informeert over de digitale aangifte.
Voor 2012 vult de fiscus voor ruim 4 miljoen mensen de aangifte vooraf in,
waarna deze snel gecontroleerd, gewijzigd of aangevuld kan worden. Met
deze vooraf ingevulde aangifte (VIA) wordt de aangifte voor mensen nog
gemakkelijker.
Dat is weer een nieuwe stap in de geschiedenis van de belastingen, en
daarom was kick off in het museum ook een toepasselijke plek. Nu
mensen steeds vaker via internet hun aangifte doen, worden de
papieren formulieren zeldzaam. Binnenkort zullen deze helemaal tot het
verleden gaan horen. Het Museum heeft daarom vele varianten verzameld.
De staatssecretaris overhandigde een nieuwe aanwinst – een papieren
aangiftebiljet uit 1973 – aan Frans Fox, zodat het stuk in de collectie kan
worden opgenomen.
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In gesprek met...
Prentenboekenmaakster

Charlotte Dematons

Ik wil
in beelden
vertellen
Charlotte Dematons voltooide haar opleiding aan de
Gerrit Rietveld Academie met een prentenboek. Daarna
volgden er spoedig meer, met veel succes. In 2003 vloog
ze met De Gele Ballon omhoog, en in 2008 ontving ze
de ‘Gouden penseel’ voor haar prentenboek Sinterklaas.
Onlangs verscheen Nederland, haar nieuwe boek zonder
woorden, dat vele weken in de Boeken Toptien stond. In
de pers verschenen lyrische recensies over dit rijkgevulde prentenboek. In haar vogelvluchtperspectieven,
die ze in acrylverf schildert, koppelt ze vele thema’s
aan elkaar. Grote en kleine kijkers komen ogen te
kort. Ze verwerkt gebouwen, landschappen, feesten en
gebruiken, de complete Nederlandse canon, bekende
kinderliedjes, kinderboekenfiguren en uit eerbetoon aan
beroemde (meestal Nederlandse schilders) citeert ze
hen in verf. Om de aandacht vast te houden, verstopt zij
in elke tekening een aantal elementen die opgespoord
kunnen worden. Zo figureren een verdwaalde Zwarte
Piet, een tuinkabouter, een reiger, Hielke en Sietse met
de Kameleon, de Kleine kapitein met zijn scheepje Nooit
Lek. Op een prent over Rotterdam is het logo van het
Belasting & Douane Museum te zien. ‘Toen ik deze opdracht van het museum kreeg, was ik nog met Nederland
bezig. Ik heb toen snel om het logo gevraagd zodat ik
het in die prent kon gebruiken. Ik vind het trouwens
een grote eer om een prentenboek voor dit museum te
mogen maken.’

Wie gaat dit boek over de Douane op Schiphol
uitgeven?
‘Dit prentenboek wordt niet uitgegeven door mijn
uitgever Lemniscaat. Het wordt een uniek exemplaar,
namelijk een groot boek met vier houten pagina’s, speci-
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Charlotte Dematons, geboren op 21 september 1957 in
Evreux in Frankrijk. Als dochter van een Nederlandse
moeder en een Franse vader is ze tweetalig opgevoed. Na haar baccalaureaat in Frankrijk begon zij in
Nederland met de tekenlerarenopleiding aan de Vrije
Universiteit. Na een jaar koos ze voor de Gerrit Rietveld
Academie, aanvankelijk richting textiel. Na het eerste
jaar ging zij verder met tekenen en studeerde af met
een prentenboek. Sindsdien vervaardigde zij diverse
prentenboeken in haar rijke realistische illustratiestijl.

aal gemaakt voor de allerjongste museumbezoekers. Het
krijgt dan ook een plaats in de DouaneDoeRuimte, voor
kleine museumgasten. Daar laat ik zien hoe de bagagebehandeling en de controle bij de Douane verloopt. Er
zitten wel verhaaltjes in, maar niet zoals je dat meestal
in een boek doet, met een introductie, een ontwikkeling
en een einde. Dit houten boek wordt een illustratief geheel. Ik schilder de prenten eerst in acrylverf op papier.
Vervolgens wordt dat gelithografeerd, waarna de litho’s
op panelen worden geplakt. Het wordt afgewerkt met
een kunststoflaag om slijtage en vervuiling te voorkomen
want er gaat uiteraard veel in gebladerd worden.’

Hoe pak je zo’n opdracht aan?
‘Nou, eerst is er chaos. Ik wist weinig van het onderwerp, dus heb ik tijdens een gesprek met het museum
gevraagd of ik bij de Douane op Schiphol mocht gaan
kijken. En dat mocht. Vergezeld door iemand van het
museum en van de Douane, kwam ik op Schiphol ‘achter
de schermen’. Toen heb ik zo veel mogelijk gevraagd en

IN GESPREK MET...

Ik wilde in de prenten duidelijk
maken wat de gevolgen zijn als
je betrapt wordt, en ook hoe je betrapt wordt. Wat gebeurt er dan?
Wat zijn de sancties? Maar dat
moet allemaal zonder woorden.

geluisterd, alles opgeschreven en geschetst of met I-pad
gefilmd en gefotografeerd. Wat ik er vooral ontdekte
is dat de Douane veel serieuzer is dan ik dacht, heel
doelgericht. Daarna ben ik thuis gaan nadenken, want
hoe maak je zo’n verhaal, met allerlei soorten regels
duidelijk? En hoe ziet een douaneman er uit? Stoer? Dat
is natuurlijk wel leuk voor kinderen. Ik wilde in de prenten duidelijk maken wat de gevolgen zijn als je betrapt
wordt, en ook hoe je betrapt wordt. Wat gebeurt er dan?
Wat zijn de sancties? Maar dat moet allemaal zonder
woorden. Door middel van een plaatje moet een kind zo
kunnen begrijpen wat er met die mensen gebeurt. Ik wil
in beelden vertellen.’

Wat krijgen ze allemaal te zien?
‘Op de eerste bladzijde zie je de aankomst op Schiphol,
op de volgende pagina de visitatie en op bladzijde drie
de gevolgen nadat iemand is betrapt. Op de laatste
bladzijde een kijkje in de opslag in de Hel. Dat laatste
vertrek mocht ik overigens niet zien, dus daar heb ik

een sfeervol donker vertrek van gemaakt waar je in het
schaarse licht een olifantstand ziet en imitatie-tasjes.
Bij de aankomst zie je de 100% controle, een KLM
vliegtuig met open laadruimte, de slurf waardoor de
passagiers het toestel verlaten, scanners, een drugssmokkelaar met een tas van een opvallende kleur,
iemand met neptasjes en iemand met een levende
slang in een koffer. Een ouder echtpaar, pensionado’s
retour uit Afrika met een olifantstand in een tas. Op een
transportband heeft een hond de drugs geroken. Hij zit
bij bagage die net zo’n opvallende kleur heeft als de tas
van de smokkelaar. Verder zie je hoe het bij de visitatie
toegaat. De lichaamsvisitatie duid ik aan door een paar
handschoenen te tonen. En je ziet de wachtplek voor
mensen die opgehaald worden. Ook zie je
de bagageafhandeling, hoe de koffers
uit de kelder naar boven komen en
hoe de passagiers er mee vertrekken.
Bij de administratie van de Douane
zie je hoe mensen die met contrabande betrapt zijn, worden
behandeld. De een krijgt na een
boete tranen in de ogen, twee
agenten voeren de drugssmokkelaar af, de slang gaat in een
plastic bak en die mensen
met die tand worden
zonder tand door
de Douane uitge-
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IN GESPREK MET...

laten. Net als in mijn boek Nederland zorg ik voor veel
getekende grapjes. Dat vinden kinderen leuk. Dat zorgt
er ook voor dat ze geduldig blijven kijken. Zo laat ik hier
een man met een schildpad door de Douane glippen. In
de hal kijkt zijn vriendin verrukt naar dat beestje.’

Hoe krijg je al deze details zo precies in beeld?
Ik teken en schilder meestal op het formaat van uiteindelijk afbeelding, in acryl. Het is dus niet zo dat ik eerst
in het groot werk en dat dit voor de publicatie verkleind
wordt. Ook Nederland heb ik één op één geschilderd.
Alleen voor dit houten prentenboek worden de litho’s
iets kleiner dan het origineel.’

mij goed heeft leren tekenen. Hij was een geweldige
paardentekenaar, maar je moest het niet wagen zelf een
paard te tekenen. Hij vond dat wij dat niet konden.
Op de academie heb ik veel inspirerende mensen meegemaakt. Daar heb ik nog steeds plezier van. De Rietveld
was mijn huis, waar ik nog steeds goede herinneringen aan heb. Iedereen van die tijd verdient overigens
ook de kost met tekenen. Het zijn mooie tekenaars.
Ondertussen is de academie wel veranderd. De gebonden
kunsten worden er niet meer geleerd. Nu gaat het meer
om vrije schilderkunst.’
Henk Duym

Denk je nog wel eens terug aan je leerschool,
waar het begonnen is?
‘Jazeker, dat was een mooie tijd. Ik was leerling van
onder andere Piet Klaasse. Een fantastische docent die

OPROEP

Rondleiders gezocht!
Het museum is weer op zoek naar nieuwe rondleiders
die onze bezoekers op een inspirerende manier wegwijs
willen maken in de geschiedenis van de belastingen en
douane. Heeft u tijd, houdt u van Nederlandse geschiedenis en beweegt u zich gemakkelijk onder nieuwsgierige
mensen? Misschien is dit dan iets voor u.
Voor meer informatie: Francesca Estourgie,
e-mail: f.estourgie@tiscali.nl
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Het favoriete
museumobject van...

Frans Fox
Eigenlijk zijn alle objecten die in het beheer van het
Belasting & Douane Museum zijn, mij even lief. Een
voorkeur uitspreken voor een bepaald object is dan ook
lastig. Bij elke wandeling over de zalen wilde ik mijn
keuze weer bijstellen. Uiteindelijk heb ik, temidden van
alle historische rijkdom, gekozen voor een kunstobject.
Want ook kunst heeft een sterke link met het thema van
dit museum: de geschiedenis van de Nederlandse belastingen. Een breed thema, dat moeilijk op de kunstmarkt
is terug te vinden of zich laat vertalen in een opdracht
die de essentie van belastingen en Douane raakt.
Het museum beheert, naast cultuurhistorische objecten,
een mooie gevarieerde kunstcollectie, van 17e eeuws
zilversmeedwerk tot moderne installaties, van historische portretten tot een prenten‘boek’. Wat is modern,
wat wordt historisch?
Eén van de schilderijen uit onze collectie die mij zeer
aanspreken, is het schilderij van Thérèse Schwartze
Harte van Tecklenburg uit 1913. In het boek Haar klant
was koning schrijft Cora Hollema over Thérèse Schwartze:
‘De schijnbaar moeiteloze virtuositeit van de geflatteerde, elegante portretten leidde in het sobere Nederland
tot flink wat kritiek. Ook haar actieve rol in het publieke,
bestuurlijke en culturele leven en de hoge prijzen die zij
kon bedingen, lokten reacties uit. Aan het Nederlandse
hof was zij kind aan huis. Ondanks jaloezie en verbijstering, wist zij haar status van veelgevraagd portrettiste
van de Nederlandse elite tot aan haar dood in 1918 te
bestendigen’.
Nationaal en internationaal verwierf zij grote faam en
verdiende miljoenen aan haar kunstwerken. We zien
werken van haar terug in het Rijksmuseum, het Joods
Historisch Museum en Museum Amsterdam.
Eén van haar kunstwerken is in het bezit van ons

museum en te zien in de Galerij der Groten: het is het
portret van mr. J.J.I. Harte van Tecklenburg (1853 –
1937), minister van Financiën van 1901 – 1905 en lid van
de Raad van State van 1908 – 1934, in ambtskostuum.
Harte van Tecklenburg bracht tijdens zijn ministerschap
enkele wetten tot stand inzake verlenging van het octrooi voor De Nederlandsche Bank, intrekking van muntbiljetten en navordering van vermogensbelasting. Hij
stelde tevergeefs een wijziging van de Loterijwet voor,
waarin werd voorgesteld de Staatsloterij af te schaffen,
ter beteugeling van de speelzucht.
Het schilderij is een prachtig tijdsbeeld, mooi en helder
van kleur met een fraai ambtskostuum als eyecatcher.
Het schilderij is nauw verbonden met de belastinggeschiedenis, niet alleen vanwege het ministerschap van
Harte van Tecklenburg maar ook vanwege zijn ambtskostuum. Een kwetsbaar en prachtig collectie-onderdeel
van ons museum, puur maatwerk. Ook ik heb een
ambtskostuum dat, weliswaar iets minder fragiel en machinaal gefabriceerd, in de toekomst tot de historische
collectie uniformen zal behoren. Wat is modern, wat
wordt historisch? Iets van die continuïteit herkende ik
in Thérese’s Harte.
Frans Fox
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Nieuwe aanwinst

Tijdens de voorbereidingen voor de nieuwe inrichting van de vaste presentatie realiseerden
we ons dat deze pas begrijpelijk zou zijn voor
jongeren vanaf een jaar of twaalf. Je moet
immers toch enig besef hebben van hoe de
Nederlandse samenleving in elkaar steekt,
wat de overheid is en doet en hoe het individu
zich verhoudt tot de maatschappij. Dan nog is
het allemaal vrij abstract en pas te snappen als
je zelf een keer belasting hebt betaald.

Vier tekeningen
Voor kinderen jonger dan twaalf jaar wilden we dus iets
anders bedenken. Ter inspiratie gingen educator Rhea
Bogaart en ik op pad langs een aantal kinderpresentaties die in onze ogen geslaagd zijn: het Joods Historisch
Museum, het Spoorweg Museum en het Catharijne
Convent.
We realiseerden ons dat het museum een themaruimte
nodig had, waar kinderen van alles kunnen doen. Ook
dat de Douane voor de jeugd eigenlijk veel spannender
is dan de Belastingdienst. Het moest een ruimte worden
over het werk van de Douane, te land, ter zee en op
Schiphol, met spelelementen voor jongens en meisjes,
voor grote en kleine kinderen, voor doeners en dromers.
De doeners willen graag zelf het roer in handen nemen.
De dromers laten zich liever aanspreken op hun fantasie,
zodat ze zich kunnen laten meeslepen door een film,
mooie kunst of een verhaal.
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We kenden het werk van Charlotte Dematons, en vonden
haar stijl van overzichtstekeningen heel goed passen in
de DouaneDoeRuimte, zoals wij die voor ogen hadden.
Ze spreken tot de verbeelding: er is zoveel te zien dat je
verschillende personages kunt volgen en er je eigen verhaal mee kunt maken. Ze tekende de prentenboeken De
Gele Ballon en Sinterklaas en werd met prijzen overladen.
Studio Louter moedigde ons aan haar te benaderen voor
een groot kijkboek. Charlotte zei onmiddellijk ja tegen
de opdracht om vier platen voor het museum te tekenen. Ze had al met veel plezier meegewerkt aan Papiria,
de kinderafdeling in het Letterkundig Museum en vond
het heel leuk om weer voor een museum te tekenen.
Alleen…. ze moest eerst nog het boek afmaken waar ze
mee bezig was. Dat was Nederland, een karwei dat uiteindelijk anderhalf jaar langer duurde dan aanvankelijk
gepland. Maar wat een fantastisch doordacht en gedetailleerd boek is dat geworden! Oplettende ‘lezers’ van

nieuwe aanwinst

Nederland zagen al een reclameposter met het nieuwe
logo van het Belasting & Douane Museum op de plaat
van Rotterdam.
We moesten dus wat geduld oefenen, en dat werd
uiteindelijk royaal beloond. Op 21 februari kwam de
kunstenares persoonlijk de vier platen met overzichten
van het douanewerk op Schiphol brengen. Op de eerste
prent is de aankomst van een vliegtuig met 100%-controle te zien. Op prent twee gaan de koffers open en zie je
wie mogelijke overtreders zijn. Iemand heeft geprobeerd
een slang te smokkelen, een echtpaar heeft een slagtand bij zich en een jongeman heeft drugs bij zich. De
derde prent laat zien wat de gevolgen zijn: een boete,
inbeslagname van verboden smokkelwaar en de drugssmokkelaar die in de boeien wordt afgevoerd. De laatste
prent geeft een impressie van de ‘hel’, de opslag van de

in beslag genomen smokkelwaar: beschermde dieren en
planten en natuurlijk de namaak merkartikelen.
Het werk is gemaakt met aquarel- en acrylverf op
papier. Op pagina 6-8 van deze Impost vertelt Charlotte
Dematons meer over haar tekenwerk en hoe zij deze
opdracht heeft aangepakt. Wij gaan snel aan de slag
zodat bezoekers vanaf de meivakantie de platen kunnen
bewonderen en kunnen zien wat het werk van Charlotte,
en de Douane, zo bijzonder maakt.
Ze zullen ogen te kort komen!

Anne-Marieke van Schaik
conservator
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Museumschatten

Insculpatieplaat
uit Schoonhoven
Toen ik gevraagd werd een bijdrage te schrijven voor deze
rubriek, wist ik meteen welk voorwerp dat zou worden:
een insculptieplaat uit de tijd waarin een groot deel van
ons land bekend stond als het Koninkrijk Holland. Toen ik
enkele andere platen uit de collectie van het Belasting &
Douane Museum onder ogen kreeg, kon ik mijn geluk niet
op. Een daarvan toonde een ronde metalen plaat met heel
veel merken en in het midden het woord ‘Schoonhoven’.
Naar mijn mening een plaatje dat vele malen interessanter
was dan de plaat die ik aanvankelijk in gedachten had.
De merken op dit rondje plaatje bevatten namelijk veel meer
verhalen en anekdotes over de vroege waarborggeschiedenis
dan welke andere Nederlandse plaat dan ook.
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fotografie Erik en Petra Hesmerg

Insculpatieplaat
Een insculpatieplaat is een koperen of tinnen plaat waarop keurmeesters van goud en zilver hun merken afslaan
voor verificatie naderhand. De oudste platen dateren uit
het einde van de Middeleeuwen, toen keurmeesters van
stedelijke (zilver)smedengilden er de meestertekens van
hun gildebroeders op vastlegden. Dit gebruik heeft zich
in ons land gecontinueerd tot op de dag van vandaag.
De insculpatieplaten met meestertekens zijn voor kunsthistorici en verzamelaars van grote waarde, omdat ze
hen in staat stellen onderzoek te doen en voorwerpen
toe te schrijven aan een maker.
In sommige steden sloegen de keurmeesters ook andere
merken op de plaat af zoals een jaarletter, zodat tegenwoordig nog bekend is in welk jaar welke letter is gebruikt.
Vanaf de vroege negentiende eeuw deed een tweede
type insculpatieplaat zijn intrede: de plaat voor de verificatie van keurtekens die de keurkamer zelf afsloeg.

museumschatten

Van elk stempel dat in gebruik werd genomen, werd
een afslag gemaakt zodat achteraf elke afslag op een
voorwerp nagekeken kon worden. Bij de invoering van
overheidskeuring door waarborgkantoren legden deze
kantoren in de negentiende en twintigste eeuw insculpatieplaten aan ter verificatie van keurtekens. Deze platen
bevatten vele malen hetzelfde merk en hebben voornamelijk een juridisch kader. Vanuit (kunst)historisch
perspectief zijn ze minder interessant.
Naast deze twee type insculpatieplaten bestaat er nog
een derde soort: de plaat met voorbeelden van afslagen
om naar de keurkamers te sturen. Het ronde plaatje met
de naam Schoonhoven is van dit laatste type. In vorm en
indeling doet het ronde plaatje denken aan de insculpatieplaatjes die de Munt in Parijs in 1812 stuurde naar
de verschillende Bureaux de Garantie in het Franse
Keizerrijk. In die tijd werden in door Frankrijk geannexeerde gebieden keurkamers (bureau de garantie)
opgezet die voortaan het goud- en zilverwerk moesten
keuren conform de Franse wet van 19 Brumaire an VI
(9 november 1797). Om de nieuw aangestelde ambtenaren van deze Franse keurkamers bekend te maken met
de verschillende keurtekens werden er ronde plaatjes
gemaakt, met daarop een afslag van elk in gebruik
zijnd merk. Alle mij bekende ronde insculpatieplaatjes
hadden een Franse oorsprong en waren voor ons land
gekoppeld aan de Franse Tijd. Voor mij was dit plaatje
een nieuw, onbekend artefact van de waarborggeschiedenis. Vandaar mijn grote enthousiasme bij het zien
van dit zondermeer Nederlandse plaatje. Op zichzelf
was de vondst van een nieuw type al leuk, maar er was
nog een reden om enthousiast te worden: het opschrift
Schoonhoven.

Schoonhoven
Schoonhoven, een stadje aan de Lek, kende vanaf 1629
een keurkamer voor goud- en zilverwerk. In dat jaar
organiseerden de Schoonhovense goud- en zilversmeden
zich in een eigen gilde en mochten zij hun werk keuren
naar de bepalingen zoals die waren vastgelegd in de
ordonnanties van Philips de Schone uit 1502 en van Karel
V uit 1551. Aan het einde van de achttiende eeuw kwam
er echter een einde aan de gildetijd: de gilden werden in
1798 opgeheven en zij moesten hun activiteiten staken.
Om wetten die betrekking hadden op de ‘goede politie’
te handhaven, kregen commissarissen van de goud- en
zilversmidsgilden de opdracht om het toezicht op de
goud- en zilvergehalten te blijven uitvoeren totdat een

en ander in een nieuwe wet was geregeld. Na bijna tien
jaar trad deze wet in werking, op 1 juli 1807. In plaats
van de oude keurkamers kwamen over het land verspreid
42 nieuwe keurkamers, waaronder één in Schoonhoven.
Elke keurkamer telde een aantal keurmeesters die
zelf goud of zilversmid waren en op voordracht van de
stadsbesturen werden aangesteld door de minister van
Financiën. In feite waren het nog steeds dezelfde keurmeesters als voorheen, met dat verschil dat ze voortaan
onder supervisie stonden van de minister.
Andere belangrijke veranderingen waren de introductie
van landelijk uniforme keurtekens en gehaltes en de
invoering van een belasting.
In Schoonhoven werkten de keurmeesters met een eigen,
flexibele interpretatie van de nieuwe regels. Met hun
medeweten werden nieuwe, ongeschoolde goud- en zilversmeden ingeschreven, waaronder jongens van amper

De aangestelde ambtenaren hadden
als taak het keuren van goud en
zilver en de inning van de belasting
daarop.
veertien jaar oud. Daarnaast bestond het vermoeden
dat zij goud- en zilversmeden hadden toegestaan nog
snel grote hoeveelheden goud- en zilverwerk te voorzien van oude keurtekens, om zodoende de belasting
te ontduiken. Nog steeds blijkt dat erg veel zilverwerk
Schoonhovense merken draagt, die vlak voor de inwerkingtreding van de wet van 1807 werden gebruikt.
‘Ter exempel voor de andere keurkamers’ en om de
Schoonhovenaren een lesje te leren, sloot de minister
van Financiën in 1809 tijdelijk de keurkamer en moesten de goud- en zilversmeden hun werk laten keuren in
Utrecht. Het tijdelijke karakter van de maatregel bleek
echter van langdurige aard. Het land werd in 1810 namelijk bij het Franse Keizerrijk ingelijfd en vanaf 1812 was
de Franse wetgeving hier van kracht. Voor het keuren
van goud en zilver was dit de zeer gedetailleerde Franse
waarborgwet van 19 Brumaire an VI. Vanaf die tijd werd
de keuring definitief verricht door ambtenaren en kwam
er een einde aan de keuring door goud- en zilversmeden.
De aangestelde ambtenaren hadden als taak het keuren
van goud en zilver en de inning van de belasting daarop.
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Nadat in 1813 het land werd verlost van het Franse
juk, en Willem I bij proclamatie als Soeverein Vorst de
regering over de Verenigde Nederlanden aanvaardde,
bleef veel Franse wetgeving gehandhaafd. Zo ook de
Franse Waarborgwet. Voor de keuring van het goud- en
zilverwerk bestonden de veranderingen hoofdzakelijk
uit het herstellen van de oude Hollandse gehalten en
het aanpassen van de keurtekens. De keuring en de
inning van belasting bleef opgedragen aan ambtenaren
en ook de hoogte van de belasting op goud en zilver
bleef ongewijzigd, al werd de toeslag ter bekostiging van
Napoleons veldtocht op Moskou ingetrokken. Pas in 1853
zou de Franse wet worden vervangen door een nieuwe
Nederlandse waarborgwet.

De Schoonhovense zilverindustrie
kenmerkte zich toen nog door het
grote aantal werkmeesters dat de
huisnijverheid bedreef.
Voor Schoonhoven bleef alles bij het oude: in de eerste
jaren na de onafhankelijkheid bleven de Schoonhovense
werkmeesters ingeschreven bij het waarborgkantoor in
Utrecht en vanaf 1824 bij dat in Rotterdam. In 1837 veranderde dat. Op verzoek van de Schoonhovense zilversmeden werd bij Koninklijk Besluit van 29 april 1837 het
waarborgkantoor Schoonhoven opgericht.
Na 28 jaar kreeg de stad opnieuw een eigen keurkamer.
Sinds de sluiting van de vorige keurkamer was veel
veranderd en de nieuwe keurkamer viel nauwelijks met
de oude te vergelijken. Maar de Schoonhovense gouden zilversmeden hoefden in ieder geval niet langer hun
werk elders te laten keuren. Op 17 augustus 1837 was het
zover dat het nieuwe kantoor de deuren kon openen.
De Schoonhovense zilverindustrie kenmerkte zich toen
nog door het grote aantal werkmeesters dat de huisnijverheid bedreef. De productie was kleinschalig en
arbeidsintensief; draaibanken en machines werden
handmatig aangedreven.
Het is aannemelijk dat het ronde insculpatieplaatje
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Schoonhoven uit die tijd stamt. Het toont immers
alle keurtekens die op dat moment gangbaar waren.
Bovendien toont het plaatje het kantoorteken van
Schoonhoven: de Minervakop met de letter M op de
helm. Dit teken is pas ingesteld in 1837 en daarmee is
de vroegst mogelijke datum gesteld.
Opmerkelijk is dat het plaatje ook alle jaarletters bevat
die sinds 1814 in gebruik zijn geweest. In de binnenste cirkel zijn dat, in daarvoor gegraveerde vakjes, de
letters 1814 (E) tot en met 1839 (D). Deze reeks bewijst
dat het plaatje in eerste instantie bedoeld was om ook
op de nieuwe keurkamer in Schoonhoven afslagen van
alle keurtekens te hebben. De jaarletters van 1814 tot
1836 zijn daar immers nooit gebruikt. Toen het plaatje
zich eenmaal bij het waarborgkantoor in Schoonhoven
bevond, is het min of meer bijgehouden. De nieuwe
jaarletters zijn er in de volgende rand bijgeslagen. Dit
begint met een kapitaal E (1839) en gaat bij het volgende
alfabet over in een gotische minuscuul. De tweede ring
loopt door tot de letter r (1876). Daarna is het plaatje
kennelijk een tijdje niet uit de kast gekomen, want pas in
1937 is er weer een jaarletter (de C) afgeslagen.
Wat in de reeksen jaarletters opvalt is dat de letter U
voor 1854 tweemaal en de m voor 1871 zelfs drie keer
voorkomt. De reden voor de dubbele en drievoudige
afslag is de wetgeving die tot 1927 de waarborgessayeurs
hoofdelijk aansprakelijk stelde voor hun werk. Als er in
die tijd bij een waarborgkantoor een nieuwe essayeur
werd aangesteld, kreeg de jaarletter een herkenningsteken: meestal een punt of een streep en een enkele keer
twee. In Schoonhoven is dat gebeurd in 1854 en in 1871
zelfs twee keer.

Ten slotte
Gedurende anderhalve eeuw had Schoonhoven een eigen
waarborgkantoor, al was dat van 1984 tot 1987 een
dependance van het kantoor in Rotterdam. Privatisering
van de Dienst van de Waarborg in 1986 had tot gevolg
dat de keuring van goud en zilver werd geconcentreerd
in één nieuw kantoor te Gouda. Uiteindelijk sloot
hoofdessayeur J.E.M. Elbertse definitief de deur van het
Schoonhovense kantoor.
JanJaap Luijt
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Zilverkeuren
tussen echt en vals
Quasi-keuren in een aantal voorbeelden
Door de eeuwen heen is men beducht geweest voor zilververvalsingen. Dat konden objecten zijn
met een te laag gehalte of voorwerpen met valse merktekens. Bij deze laatste vorm gaat het om
merkvervalsing waarbij de zilversmid merken heeft afgeslagen die een andere herkomst suggereren
dan het stuk in werkelijkheid heeft. Niet alleen het meesterteken, ook het stadskeur, het provinciaal keur en de jaarletter konden onecht zijn. Zo zijn er objecten bekend die in de negentiende en
twintigste eeuw werden gemaakt met merktekens die naar de zeventiende eeuw verwijzen. Om
valse van echte merken te kunnen onderscheiden, is veel oefening nodig en een grote kennis van de
merken. Een vals merk is vaak net iets mooier of scherper dan de echte versie.

Fantasiekeuren en quasi-keuren
Tussen echt en vals lijkt een verschil te bestaan zoals
tussen wit en zwart. Toch kennen we ook voorbeelden
die tussen die twee uitersten in zitten. Niet uitgesproken
vals maar ook niet puur echt zijn de fantasiekeuren en de
quasi-keuren.
Fantasiekeuren werden in de negentiende eeuw vaak
afgeslagen op stukken waarop de maker ook zijn eigen,
echte merktekens aanbracht. Een voorbeeld hiervan
in de tentoonstelling Een keur aan zilver is het bonbonmandje dat Roelof Spaanstra in 1886 te Drachten
maakte. Dit stuk toont het meesterteken RS1, de jaarletter B = 1886 en het voorgeschreven keur tweede gehalte;
tot zover kan het object als echt worden aangemerkt.

Links: het echte meesterteken RS 1;
rechts: een fantasiemerk.

Maar nog drie andere tekens op de bodem zijn geen
van alle thuis te brengen. Het was ook niet de bedoeling
dat ze iets te betekenen zouden hebben. Ze moesten er
vooral mysterieus en interessant uitzien. Fantasiekeuren
hadden dan ook niet de bedoeling om de koper van een
zilveren object te misleiden. Integendeel, de zilversmid
kwam juist tegemoet aan diens behoefte aan spanning
en sensatie. Dat paste goed in de romantische geest van
vooral de tweede helft van de negentiende eeuw.
Quasi-keuren zijn ouder dan de fantasiekeuren, en ook
iets anders van aard.
In de tijd van de gilden mocht een zilversmid in plaatsen
waar goud- en zilversmedengilden bestonden, niet werken zonder lid van het gilde te zijn. Er waren heel wat

Links: een fantasiemerk; rechts: het keurmerk
Nederlandse leeuw tweede gehalte.

Een ‘zeer interessant’, maar niets
betekenend fantasiemerk.
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volleerde en vakbekwame zilversmeden die toch geen
meesterproef hadden afgelegd, meestal door geldgebrek. Zij mochten alleen als meesterknecht of gezel in
het atelier van een gecertificeerde meester werken, en
hadden uiteraard ook geen eigen meesterteken.
Zilversmeden konden hun beroep wel zelfstandig uitoefenen als ze buiten het rechtsgebied van het gilde opereerden. In Friesland lieten dorpszilversmeden hun werk
in een naburige stad keuren, en aangezien er veel Friese
steden met een zilversmedengilde waren, bleef dit
betrekkelijk dicht bij huis. Hoewel deze niet-gildeleden
een hoger keurloon moesten betalen dan de stedelijke
meesters, deden velen dat toch om hun kopers het vertrouwen te geven dat hun werk van het voorgeschreven
gehalte was. In Groningen lag dat anders. Daar bestond
alleen in de stad Groningen een gilde. Voor zilversmeden
die ver weg in de Ommelanden woonden, was het een
mijl op zeven om steeds naar de stad te moeten reizen.
Ommelander zilverwerk werd dan ook zelden gekeurd.

1) Aldus de catalogus bij de gelijknamige expositie Gorredijkster
Zilversmeden (1997, Streekmuseum Opsterlân Gorredijk), p. 12 en
p. 18. De lepel behoort tot de collectie van het museum.
2) Elias Voet jr., A. Wassenbergh en E.J. Penning, Merken van Friese
goud- en zilversmeden (1974, tweede herziene en vermeerderde
druk, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff), nr. 1, p. 9. Bij Marlies
Stoter, Amelander kerkzilver (1988, Oudheidkamer Hollum), p.3,
een afbeelding van één van de kandelaars waarop duidelijk het
Amelander wapen zichtbaar is.

Een lokale meester die zijn werk niet liet keuren, kon
sneller en goedkoper leveren aan zijn klanten. Hij hoefde
immers geen moeizame reis naar de stad te ondernemen
en hij bespaarde zich het keurloon. Daar stond tegenover dat klanten hem misschien minder vertrouwden dan
een gecertificeerde meester in de stad. Klanten die lang
gespaard hadden om zich bijvoorbeeld een fraaie huwelijksbeker te kunnen veroorloven, en elk risico wilden
vermijden, gingen liever naar de stad in plaats van de
zilversmid in het dorp.
Om dit nadeel te ondervangen, hanteerden sommige
zilversmeden een zogeheten quasi-keur: een door de
zilversmid zelf gecreëerd keurmerk zonder officieel erkende status, maar wel met een symbolische verwijzing
naar de betreffende plaats. Meestal was het quasi-keur
een afslag van het wapen van die plaats. De zilversmid
die zo’n keur op zijn werken afsloeg, wilde daarmee zeggen: ‘Mijn werk is weliswaar niet gekeurd, maar ik verbind
mijn eer aan die van ons dorp of onze stad, en daarmee
bewijs ik toch dat ik betrouwbaar ben en dus geen werk
lever beneden het voorgeschreven gehalte’.
Hoewel het quasi-keur feitelijk onecht was, is er geen
sprake van een vervalsing. Net als bij de fantasiekeuren
ging het niet om het misleiden van kopers, maar had de
zilversmid juist de bedoeling om tegemoet te komen aan
de behoefte van de klant: zekerheid.

Enkele gesignaleerde quasi-keuren
Het veendorp Gorredijk in Friesland bracht in de achttiende en negentiende eeuw een aardige hoeveelheid zilverwerk voort. Hidde Halbe[r]tsma, in Dokkum geboren en
tot zilversmid opgeleid, vestigde zich er in 1713 en zou er
meer dan 40 jaar zijn vak uitoefenen. Gorredijk had nooit
een eigen zilverkeur, en toch zien we op één werkstuk van
Hidde, een memorielepel van ca. 1760, dit wapen afgeslagen – het is het dorpswapen van Gorredijk1.
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Op het eiland Ameland werkte rond 1750
de zilversmid Floris Balck. In later jaren liet
hij werk in Dokkum keuren, maar op een
paar kandelaars voor de RK parochie in Nes
sloeg hij het wapen van Ameland af2.
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Quasi-keuren in de tentoonstelling
Een keur aan zilver

Het visje van Visvliet
Een keur aan zilver toont drie mooie voorbeelden van
quasi-keuren. Op een huwelijksbeker van het Groninger
type, gedateerd 1664, prijkt niet het keur van de stad
Groningen. Het ligt daarom voor de hand om de herkomst in de Groninger Ommelanden te zoeken. Op de
bodem zijn verschillende merktekens te zien.

Het meesterteken is te lezen als PAD
of RAD. Van alle Ommelander zilversmeden blijkt dat er één is geweest
wiens initialen met deze combinaties te
verenigen zijn: Regnerus Andreas Dronrijp8.
Hij was van september 1656 tot september 1659 werkzaam in de stad Groningen, als gezel bij de meesterzilversmid Jan Mettinck. Vervolgens trok hij uit de stad
weg en vestigde zich met zijn vrouw Ettje Hillebrandi
Ardingius in Visvliet. Daar kon hij zelfstandig het beroep
van zilversmid uitoefenen, hetgeen in de stad niet mogelijk zou zijn geweest omdat hij de meesterproef niet had
afgelegd. Hij was tot 1671 werkzaam in Visvliet.

Buiten de stad Groningen was Appingedam de enige
stad in het gewest Stad en Lande, de huidige provincie
Groningen (stadsrechten in 1327). Sinds de Middeleeuwen
waren er zilversmeden werkzaam, maar een eigen zilverkeur ontstond in Appingedam nooit. Van de Damster zilversmid Reinder Pieters Frima staat echter vast dat hij
in het derde kwart van de achttiende eeuw op eigen initiatief het wapen van Appingedam op sommige van zijn
werkstukken afsloeg3.

Dit vissersplaatsje lag aan de
Lauwers, befaamd vanwege de
visrijkdom. Het werd rond 1400
gesticht door de monniken van het
nabijgelegen cisterciënzerklooster
Jeruzalem. De hier gehuisveste vissers kregen een taak in de voedselvoorziening van het
klooster. Op de toren van de Visvlietse St. Gangulfuskerk
van 1426 staat nog steeds een windvaan in de vorm van
een vis.
Het visje als merk is vrijwel zeker zo oud als de beker
en zal door de zilversmid afgeslagen zijn: het zogeheten
visje van Visvliet. We kunnen daarom de beker toeschrijven aan Regnerus Andreas Dronrijp, en het visje
beschouwen als een quasi-keur waarmee hij zijn eer met
die van zijn woonplaats Visvliet heeft willen verbinden.
Niet eerder is een werkstuk van Dronrijp sr. aan het licht
gekomen; het was zelfs niet zeker of hij na zijn tijd als
gezel ooit nog werkzaam was geweest als vrijgevestigd
zilversmid.9

3) A. Hoft en P. Schepel, Damster goud- en zilversmeden (1994, Gewestelijk Historisch
Museum Appingedam), p. 36, en Matthijs Driebergen, ‘Brandewijnkom Reinder
Pieters Frima (Appingedam 1714 – ca. 1784 Appingedam)’, (2008) http://www.
verenigingrembrandt.nl/upload/workdocuments/documents/2008_aanwinsten_brandewijnkom.pdf, geraadpleegd 16 november 2012.
4) Jean-Pierre van Rijen, Zilver en zilversmeden uit de Baronie van Breda (2000,
Stichting Stedelijk Museum Breda), p. 32, p. 129-130, p. 208-209, p. 316-317.

In de late achttiende en in
het begin van de negentiende
eeuw werkten diverse zilversmeden in het Brabantse
Oosterhout met een niet-geformaliseerd ‘stadskeur’, de
drie wassenaars die ontleend zijn aan het wapen van
Oosterhout. Dit wapen staat op werken van Louis Davion
(1774 en ca. 1800), zijn zoon Johannes Henricus Davion
(ca. 1800), Walter Schacht (ca. 1800) en Johannes van
Etten (ca. 1800).4
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De bekende Groninger zilversmid Johan Dronrijp (geboren te Visvliet ca. 1660, meester te Groningen sinds 1689,
overleden te Groningen ca. 1727) blijkt een zoon van
Regnerus te zijn geweest. Dronrijp sr. moet rond 1625
geboren zijn, vermoedelijk in Sneek. Er is een aanwijzing dat hij zijn leertijd doorbracht in Amsterdam. De
Friese afkomst van zijn voorgeslacht is herkenbaar in zijn
naam, verwijzend naar de plaats Dronrijp ten westen van
Leeuwarden.

De vuurslag uit Weert

8) Jean-Pierre Van Rijen, Groninger keur: Zilver uit Stad en Ommelanden
(1997, Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum Schoonhoven en
Groninger Museum Groningen), p. 273-277; Dronrijp op p. 276.
9) Genealogische gegevens over Dronrijp sr. ontleend aan JTF Sluiter,
“Dronrijp (II): Een gereformeerde familie in Stad en Lande, 17e-19e
eeuw”, Gruoninga, Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde, 40e
jaargang 1995, p. 3-16, m.n. p. 3-4. Egge Knol, Zilver in Groningen (2011,
Groningen, Groninger Museum), p. 18, meent net als Sluiter dat er geen
zekerheid is dat Regnerus Andreas Dronrijp in Visvliet daadwerkelijk als
zilversmid aan het werk was.

Een tweede voorbeeld is de zilveren lepel met het
meesterteken VB met een ster. Deze is eerder uitvoerig
besproken door Willij Keijser-Schuurman, die vele jaren
speurde naar zilverwerk waarvan de herkomst aanvankelijk niet te achterhalen was. Uiteindelijk kwam aan
het licht dat VB staat voor een zilversmid die van 1770
tot 1807 actief was in de Limburgse stad Weert. In deze
stad bestond geen zilversmedengilde en geen zilverkeur.
Hier zien we zijn meesterteken en het ‘stadskeur’, dat
wil zeggen een door hemzelf gecreëerd quasi-keur in de
vorm van een vuurslag, dat zijn verbinding met Weert
demonstreert. Het tegenwoordige wapen van Weert lijkt
nog slechts in de verte op dit keur, maar de symboliek is
verwant. De vuurslag combineert de (gestileerde) keper
in het stadswapen met de hoorntjes, die het gravengeslacht van Horne, tevens heren van Weert, weergeven.

Enkele gesignaleerde quasi-keuren
In de plaats Oudenbosch, ook in Brabant, sloeg de zilversmid Nicolaas Pruymboom rond 1795 op een couvert drie
ruiten af, ontleend aan het wapen van zijn toenmalige
woonplaats.5

5) Van Rijen, a.w., p. 209.
6) Van Rijen, a.w., p. 207.
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Steenbergen, eveneens in Brabant,
had al stadsrechten sinds het begin van de dertiende
eeuw, maar kreeg nooit een zilverkeur. Toch zien we de
X uit het wapen van deze stad scherp afgeslagen op een
couvert van Hendrik Hofman van rond 1800. Nog opmerkelijker is dat Hofman ook een Brabants wapen als ‘provinciaal keur’ afsloeg, terwijl dat op dat moment helemaal
niet bestond.6
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Een Brabants lepeltje
Tenslotte zien we een lepeltje van rond 1800 met enkele
merkwaardige merken.
Op afbeelding (1) zien we een bloemknopachtig teken
dat ook op diverse andere stukken is gesignaleerd. Van
Rijen, die voor zijn boek Zilver en zilversmeden uit de
Baronie van Breda onderzoek deed naar Brabantse zilversmeden, kan het teken niet thuisbrengen. Aangenomen
wordt dat het merk is afgeslagen door een zilversmid in
West-Brabant. Net als op enkele andere door Van Rijen
onderzochte stukken komt het tweemaal voor. Wellicht is
het bedoeld als stads- of dorpskeur en wijst de dubbele
afslag op (de pretentie van) eerste gehalte. Het teken op
afbeelding (2) is een takje met drie smalle blaadjes en
ook in dit teken is verwantschap herkenbaar met andere
stukken uit het onderzoek van Van Rijen. Het is mogelijk
bedoeld als meesterteken. Daarnaast is er op het lepeltje een belastingherkeur uit 1807, waarvan niet zeker is
of dit teken met de gekroonde 0 echt of vervalst is.

Tot slot
In de loop der eeuwen is veel zilverwerk overgeleverd,
veelal gekeurd en gemerkt. Quasi-keuren vormen
daarin een zekere zeldzaamheid. Uit de hiergenoemde
voorbeelden uit Friesland, Groningen, Noord-Brabant,
Gelderland en Limburg, blijkt dat in de zeventiende en
achttiende eeuw zilversmeden in verschillende regio’s
van ons land met het verschijnsel bekend moeten zijn
geweest. In alle gevallen lijkt het wekken van vertrouwen

In een aantal kleinere Gelderse steden is het van het begin
van de zeventiende tot het eind van de achttiende eeuw
voorgekomen dat zilversmeden het wapen van hun stad
op hun werken afsloegen zonder dat er sprake was van
een zilversmedengilde en een zilverkeur. Dit gebeurde
in Culemborg (1606), Zaltbommel (17de en 18de eeuw),
Wageningen (18de eeuw), en mogelijk ook in Tiel (17de
eeuw). In Doesburg en Elburg (einde 18de eeuw) vroeg
het publiek om zilverwerk waarop alle merken voorkwa-

1
2

bij de klanten het belangrijkste motief te zijn geweest.
In enkele kleinere Gelderse steden werd het gebruik van
quasi-keuren zelfs door stadsbestuurders afgedwongen.

Peter De Reijke
Peter de Reijke is werkzaam als organisatieadviseur en universitair docent bedrijfskunde, en doet meer dan 25 jaar onderzoek naar Fries en Gronings zilver. Eerdere publicaties over dit
onderwerp verschenen o.m. in het tijdschrift Cachet.

men die gebruikelijk waren in steden waar gekeurd werd.
De stedelijke magistraat dwong hier het afslaan van het
plaatselijk ‘keur’ zelfs af. Een voorbeeld zien we bij de
zilversmid Gerrit Christoffel Fels, die op zijn stukken het
wapen van de stad Doesburg liet verschijnen, o.a. op een
potpourri uit ca. 17807.
7) W.J.S. van Alphen en M.M. Doornink-Hoogenraad, Zutphens zilver
(Zutphen, De Walburg Pers, z.j.), p. 40-41.
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Op 6 oktober 2012 bestond ons museum 75 jaar. Na
de zomerse heropening met alle bijbehorende feestelijkheden hebben we dit lustrum niet apart gevierd.
Natuurlijk is het wel een mijlpaal om bij stil te staan.
Daarom een kijkje in onze eigen museumgeschiedenis.

tekst
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geschiedenis

75 jaar jong!

Op 19 december 1931 werd het eerste zaadje geplant in
het brein van mr Johannes van der Poel. Als ambtenaar
van de Belastingdienst was hij toen genodigde op een
eendaagse tentoonstelling van fiscale objecten in de
Nederlandse Handelshogeschool van Rotterdam. Dat hij
dacht aan een eigen museum blijkt uit twee artikelen in
het personeelsblad van 1934. Die waren overigens anoniem, maar uit de inhoud is duidelijk op te maken dat
Van der Poel de auteur moet zijn geweest. Een jaar later
werd een dagcursus opgericht voor surnumerairs der
invoerrechten en accijnzen. De opleiding werd ondergebracht in lokalen aan de Boompjes 16 en Van der Poel
werd cursusleider. In het pand bestond al langer de rijkscursus tot commies-verificateur en beide opleidingen
werden samengevoegd. Van der Poel greep zijn kans en
verzamelde zoveel mogelijk studiemateriaal, voor zowel
theorie als praktijk, waarbij het ministerie van Financiën
hem alle gewenste medewerking verleende.
De verzamelde fiscale objecten werden op de zolder
van de Boompjes 16 tentoongesteld. Aan een landelijke
oproep werd gretig gehoor gegeven: regionale directies
schonken historische gebruiksvoorwerpen, in beslag genomen smokkelobjecten, oude wapenborden en andere
attributen, tekeningen, pamfletten, documenten en portretten. Een groot deel van de verzameling werd in 1936
bijeengebracht en gestald op de zolder, in de kelder en
de leslokalen van Boompjes 16. Van der Poel heeft zo in
relatief korte tijd zijn museum gestalte gegeven.

En toen brak de oorlog uit. Rotterdam lag zwaar onder
vuur en het Maashotel, naast Boompjes 16, werd getroffen door Duits mortiervuur. Het hotel brandde af en het
vuur bereikte al snel de panden van de Belastingdienst.
De collectie werd in zijn geheel verwoest. Van der Poel
had van tevoren het risico willen spreiden door de verzameling over drie verschillende belastingkantoren te
verdelen, maar tevergeefs. Ook die andere kantoren
brandden helemaal af.
Maar Van der Poel was niet verslagen. Hij had al gauw
via de diensteenheden een verzoek tot wederopbouw
van de collectie rondgestuurd. Hij was zo’n actieve netwerker dat hij in 1940 en 1941 91 brieven met schenkingen van boeken en fiscaal-historische objecten ontving.
Daarnaast regelde hij bij de Schade Enquête Commissie
dat er een oorlogsschadevergoeding kwam van honderdduizend gulden om aankopen te kunnen doen op veilingen. Bovendien beschikte hij nog over spaargeld uit donaties van voor de oorlog. Van der Poel maakte gebruik
van de culturele omstandigheden van de eerste oorlogsjaren. Er was een groot aanbod op de veilingen, zodat
hij relatief goedkoop en snel weer een collectie kon
opbouwen. Onder deze omstandigheden is het opmerkelijk dat er geen schilderijen met een dubieuze herkomst
in de museumcollectie terecht zijn gekomen.

Het werd tijd om het initiatief officieel te bekrachtigen
en op 6 oktober 1937 passeerde de notariële akte waarin de Stichting Belastingmuseum werd opgericht. De
inspanningen van Van der Poel vielen op en leidden tot
zijn benoeming tot directeur der directe belastingen en
invoerrechten en accijnzen te Rotterdam. Hij maakte van
die positie gebruik om correspondenten in te stellen,
verspreid over het hele land. Dit waren veelal vrienden
en bekenden die als vrijwilligers voor het museum werden ingezet. Het leverde veel op: de uitbreiding van de
collectie was voor een groot deel aan deze correspondenten te danken. Van der Poel had ook niet te klagen
over publiciteit. De NRC, Telegraaf, Ons weekeind,
Haagsche Post, Panorama en het Polygoon Journaal
besteedden aandacht aan zijn Belastingmuseum.
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In 1942 droogde het aanbod op, maar Van der Poel had
ook de middelen om opdrachten te verstrekken. Zo kon
hij Aad de Haas helpen met de opdracht voor de Douanedroom, toen diens kunst ‘entartet’ was verklaard. In deze
jaren liet Van der Poel ook W. Stad en A.C. de Neeve de
kopstukken uit de fiscale geschiedenis portretteren.

vechten met de ceremoniële degens van ambtskostuums
uit de museumcollectie… Binnen mochten de studenten
tekeer gaan, buiten moesten zij zich netjes gedragen.
Zo sprak de professor de jonge mannen altijd aan als zij
op straat aten of ander niet passend gedrag vertoonden.
Alleen mannen, want vrouwen werden niet toegelaten.

Na de bevrijding opende het Belastingmuseum aan de
Waldeck Pyrmontlaan 15 en in 1949 werd het naburige
pand, Dillenburglaan 2, erbij getrokken. Inmiddels was
op 1 april 1949 de Belastingacademie geopend aan
Parklaan 16. Op diezelfde datum kwam Parklaan 14 vrij
en Van der Poel wist de Rijksgebouwendienst te overtuigen dit pand voor het Belastingmuseum te huren en
later te kopen. Op 17 september 1949 werd Van der Poel
benoemd tot directeur-hoogleraar en vanaf dat moment
mocht hij zich professor noemen.

Op 3 maart 1951 werd het museum heropend aan
Parklaan 14. Nog geen twee jaar later, op 1 februari
1953, trof een uitloper van de Watersnoodramp het
museum. Het souterrain met de afdelingen douane,
belasting en waarborg werd ernstig beschadigd door de
modderstromen en het wassende water. Van der Poel
pareerde ook deze tegenslag. Met zijn bekende enthousiasme en charisma wist hij ook nu weer hulptroepen te
mobiliseren. Binnen no time was de rommel opgeruimd
en de collectie weer aangevuld.

Hij vond het belangrijk om de studenten, naast de academische kennis van de belastingen, ook sociale vaardigheden en beschaafde omgangsvormen bij te brengen.
Zij zouden immers na hun studie een verantwoordelijke
functie bij de overheid krijgen. Ondanks Van der Poels
inspanningen om universitaire erkenning te krijgen, is
dat nooit gelukt. Hij richtte de academie in met een studentencorps, compleet met een senaat, disputen en een
almanak. Op de zolder van Parklaan 16 was de sociëteit,
ofwel de kroeg. Er zijn verhalen bekend van zwaardge-

Toen Van der Poel in 1958 70 jaar werd, nam hij ontslag.
Wel bleef hij aan als vrijwillige directeur van het museum. Vanaf 1961 stelde het ministerie enkele professionele krachten ter beschikking om hem te assisteren.
In de daaropvolgende jaren werd de collectie uitgebreid
en het museum steeds publieksgerichter. Medewerkers
deden de deur open, zetten koffie en maakten tentoonstellingen. Een schoonschrijver van het ministerie
kalligrafeerde de tekstborden en er was een werkplaats
waar decorstukken werden gemaakt.

geschiedenis

< Prof.dr. Van der Poel, gezeten tussen zijn vrouw en
dochter, bij zijn afscheid als museumdirecteur.

Opeenvolgende directeuren en conservatoren droegen
hun steentje bij aan uitbreiding van de collectie en de
vergroting van het publieksbereik. Langzaamaan ontwikkelde het museum zich van het persoonlijk levenswerk
van Van der Poel tot een historisch museum met vaste
openingstijden. De personeelsbezetting werd een mix
van praktijkmensen en (kunst)historici, vergelijkbaar
met de opzet van het Legermuseum in Delft of het
Marinemuseum in Den Helder. Naast behoud en beheer
van de collectie en de vaste opstelling, kwamen er ook
wisseltentoonstellingen waarmee het museum zich in
toenemende mate op publiek en onderwijs richtte.
Aan het gebouw veranderde niets tot in 1990 Loes
Peeperkorn de leiding kreeg. Zij zette een grote verbouwing in gang met architectenbureau Van den Broek
en Bakema (inmiddels BroekBakema). De poort werd
overkapt met glas en er werd een lift geïnstalleerd. De
verdiepingen werden met loopbruggen aan elkaar verbonden. De panden 14 en 16 wisselden van functie en in
het museale deel, Parklaan 16, werd een klimaatinstallatie aangelegd. De presentatie werd chronologisch en liep
van circa 800 tot en met de 20ste eeuw.

Op de begane grond kwam een koffiehoek om het groeiende bezoekersaantal van versnaperingen te kunnen
voorzien. De voormalige kroeg op de bovenverdieping
werd nu definitief ontmanteld, en werd een museaal
depot. Voor het eerst zouden niet alle museumobjecten
tegelijkertijd worden uitgestald, wat een radicale koerswijziging was. De bibliotheek met enkele studieplaatsen
voor onderzoekers kwam op de bel-etage van Parklaan
14, de huidige De Kuyper Salon.
In 2000 werd de koffieshop uitgebreid met de serre. Ook
hiervoor tekende BroekBakema. Een jaar later maakte
het museum furore met de Smokkeltrip. Deze nieuwe
‘experience’ bleek een enorm geslaagde attractie in het
museum. De bezoeker onderging een smokkelavontuur
alsof hij zelf in een container verstopt zat. Het leverde
resultaat op: in 2002 was er een recordaantal bezoekers: 18.793. In 2004 vond Loes Peeperkorn het genoeg
geweest en wilde ze zich op andere zaken dan het museum richten. Ze werd opgevolgd door Frans Fox die het
museum de laatste jaren door nieuwe ontwikkelingen
leidde naar de hedendaagse geschiedenis.
Anne-Marieke van Schaik
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Tentoonstelling

Een keur aan zilver
Nog te zien tot en met 14 april 2013

Zilver geeft glans aan ons bestaan. Voor de één is het rijkdom in klinkende munt, voor de ander iets
om mooie sier mee te maken of om te genieten van ambachtelijk en artistiek werk. De tentoonstelling Een keur aan zilver toont Nederlands zilver in al deze variaties, met topstukken van de 16e
tot de 21e eeuw.

Bestaat er ook iets als de werkelijke waarde van zilver?
Wat is het verschil tussen echt, verzilverd en vervalst? En
wie bepaalt dat?
In deze tentoonstelling staat het werk van de keurmeesters centraal. Al sinds de Middeleeuwen toetsen zij het
zilver op echtheid, en keuren het met hun stadstekens
en bijbehorende jaarletters.
Onopvallend liggen de merkjes soms verborgen in het
zilverwerk, evenals het meesterteken van de zilversmid.
Samen vertellen zij het ware verhaal over herkomst en
datering van objecten, tot in de kleinste details.
Nadat Lodewijk Napoleon in 1807 de eerste waarborgwet
invoerde, nam de overheid de keuring over. De keurkamers controleerden niet alleen het zilvergehalte, ze
inden ook de zilverbelasting die toen werd geheven.
Inmiddels is deze belasting verleden tijd, maar nog
steeds wordt het zilver gekeurd door de Waarborg
Holland en Edelmetaal Waarborg Nederland.
Een keur aan zilver toont dan ook hele jonge kunstwerken die de zilvertoets hebben doorstaan.

Tot en met 14 april 2013

Publicatie
Bij de tentoonstelling verscheen de gelijknamige publicatie
Een keur aan zilver, geschreven door Anna Koldeweij en
Anne-Marieke van Schaik. Het is uitgegeven door Bekking &
Blitz en verkrijgbaar voor € 9,95 in de museumwinkel.
ISBN 9789061094623
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In memoriam

Jacobus Thomas (Tom) de Smidt
19 december 1923 – 17 februari 2013

Mogen we een orgel in onze kerk bouwen, hoewel de ambachtsvrouwe van ons dorp dat in de
achttiende eeuw had verboden? Kunnen we de nu verliesgevende boerderij die ze ons op die
voorwaarde had geschonken, van de hand doen? Tom de Smidt was in staat Wemeldinge het
verlossende antwoord te geven. Ja, dat kon allemaal!

De Smidt was een duizendpoot. Hij wist de taken die
voortvloeiden uit zijn professoraten in het oud vaderlands recht in Amsterdam en daarna in Leiden te combineren met het bezoeken van alle symposia, recepties
en gelegenheden die er toe deden. Hij was een graag
geziene gast, vanwege zijn inspirerende enthousiasme
en zijn oprechte aandacht voor mensen.
Zijn belangstelling voor de rechtsgeschiedenis van
Suriname, de Antillen, Indonesië en Zuid-Afrika, waar hij
een eredoctoraat van de universiteit van Potchefstroom
ontving, zorgde voor veel archiefreizen. Maar ook over
de geschiedenis van het Nederlandse recht schreef hij
uiteraard veel. Onder andere het werk van Hugo de
Groot had zijn grote voorliefde. Tot zijn grote projecten behoorden de vonnissen van de Grote Raad van
Mechelen en het West-Indisch plakkaatboek. Maar de
Bataafs-Franse tijd had eveneens zijn interesse. Na zijn
emeritaat bleef De Smidt actief. Zijn laatste project, over
de Kust van Guinee, heeft hij bijna kunnen voltooien.
Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis zal
er nu de laatste hand aan leggen.
De Smidt had grote bestuurlijke en organisatorische
gaven. Deze stelde hij onder andere in dienst van
de Archiefraad, de Rijkscommissie voor Vaderlandse
Geschiedenis en de Stichting Historisch Onderzoek van
het NWO. Maar ook de werkgroep Geschiedenis van de

Overheidsfinanciën mocht ervan profiteren. Vanaf het
midden van de tachtiger jaren was hij de eerste voorzitter. De overkoepelende Stichting Geschiedenis van de
Overheidsfinanciën werd door hem, Jaap Viersen en
mijzelf opgericht.
In de werkgroep bracht De Smidt uit zijn omvangrijke netwerk onderzoekers van allerlei slag bij elkaar.
Vriendelijk en verstandig als hij was, schiep hij de juiste
gemoedelijke sfeer voor een vruchtbare uitwisseling
van kennis. Na zijn aftreden bleef De Smidt erevoorzitter en een trouw bezoeker van de bijeenkomsten. Ook
het Belasting & Douane Museum mocht hem bij allerlei
gelegenheden verwelkomen. Zijn immer opgewekte en
stimulerende aanwezigheid zal zeer worden gemist.

Joke Roelevink
senior onderzoekster Huygens Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis, oud-secretaris en oud-voorzitster van de
Werkgroep Geschiedenis van de Overheidsfinanciën
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In gesprek met...
Oud-douanerechercheur

Klaas van de Put

‘Wat schieten
jullie snel’
‘Een lichtbundel. Zou dat die auto zijn? Hij loopt naar de uitrit
van het tankstation. Hij heeft net een sigaartje aangestoken,
realiseert zich dat hij een auto gaat aanhouden en dat hij in
uniform is. Daarom legt hij het sigaartje even op de trottoirband. Daarna stapt hij de weg op en geeft het stopteken met
de rode staaflamp. Hij maakt een zwaaiende beweging die hij
steeds zo herhaalt dat hij zeker weet dat zijn collega’s verderop
het rode licht goed zien.’ Nee, dit is geen filmscenario, maar
een waargebeurde tragedie van elkaar razend snel opvolgende
gebeurtenissen met een fatale uitwerking.

Nu, bijna vijftig jaar later, kan Klaas van de Put zich de
gebeurtenissen nog precies voor de geest halen. Hij is
gepensioneerd ambtenaar van de Douanerecherche van
de FIOD. Op zijn 25e in dienst getreden bij de Douane
in Bladel, werd hij na tweeëneenhalf jaar geplaatst bij
de Centrale Douanepost in Valkenswaard, waar toezicht
werd gehouden op het grensgebied tussen Budel en
Hilvarenbeek. Bij de ambulante dienst mocht hij met
de auto en op de motor surveilleren en achtervolgen.
Een mooie tijd bij die dienst, ook omdat dienstgeleider
Erenstein zei: ‘Klaas, jij hebt acht paar ogen en fingerspitzengefühl’. Zoals hij het zelf zegt: ‘Als ik op dienst
ging, kwam ik altijd met iets terug; een vliegende kraai
vangt altijd wat.’

we konden geraken. En ze moesten niet voor een kleintje
vervaard zijn. De dienstauto mocht ik uitzoeken bij de
Rijksautomobielcentrale, en dat werd de oude achtcilinder van minister Luns. Je moet weten dat de ministers
toen elk jaar een nieuwe auto kregen. De oude was nog
heel goed. Het was een zwarte Chrysler. Smokkelaars
reden daar ook mee. Ze konden er acht- à negenhonderd
kilo roomboter in vervoeren.’
‘Niemand mocht weten wat we van plan waren, dus
voerden we onze acties op wisselende tijden uit, meestal
’s avonds en ’s nachts. En om het verrassingseffect hoog
te houden, verborgen we de auto overdag vaak, want dan
was er geen smokkel. Als we overdag op vangst zouden
gaan, konden ze ons bovendien in de gaten houden.’

Jij hebt me laatst iets verteld over iemand die na
een stopteken doorreed, hoe is dat in zijn werk
gegaan?

‘Op die bewuste maandag 19 juni 1964 gingen we ’s avonds
op pad. Voor ons vertrek kregen we een melding: die
avond was door de rijkspolitie in Best een stopteken
gegeven aan een grote auto, maar die was doorgereden.
De politie vermoedde dat het een smokkelauto was.
In Best was veel smokkel, er was daar een firma die
Botermijn heette, waar de smokkelaars hun roomboter
betrokken. De politie meende: die smokkelauto kunnen
wij niet pakken; onze auto’s zijn te langzaam. Dat waren

‘Op een novembermorgen zei de dienstgeleider: ‘We zijn
van plan een vrije dienst op te richten, zonder voorgeschreven rooster, en we vinden dat jij dat moet doen.
Kies drie collega’s uit en een vervoermiddel.’
‘Ik mocht mijn eigen mensen kiezen waar ik op kon
vertrouwen, ook vanwege de hachelijke situaties waarin
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< Twee douanebeambten bekijken kraaienpoten op de weg
Auto volgepakt met boter

Volkswagens. En ze hadden geen kraaienpoten.
Zo kregen wij om tien uur bericht dat er van Best een
boterauto onderweg was.’
‘Wij gingen kijken waar die auto waarschijnlijk zou
kunnen passeren. De plek die daar geografisch gezien
het meest voor in aanmerking kwam, was volgens ons
de kruising van de Maastrichterweg met de Borkelweg.
We concentreerden ons op die omgeving, waarbij we
ons regelmatig verplaatsten. Vlak bij dat kruispunt
waar we surveilleerden lag café Zomerhof aan de
Maastrichtseweg. Daar stonden altijd wel zo’n acht
auto’s geparkeerd. Om half één ’s nachts hebben we
onze auto daartussen verscholen. Onze bedoeling was
om het verkeer uit de richting Valkenswaard te controleren. We wisten niet hoe die auto er uitzag. Niet hoe
groot, noch welk merk, type en kleur. Een speld in een
hooiberg. Na circa tien minuten observatie kwamen twee
auto’s uit de richting Valkenswaard. Vlak achter elkaar.
Beide hebben we laten stoppen en gecontroleerd. Ze
hoorden bij elkaar. De inzittenden vertelden dat ze van
de soos in Valkenswaard kwamen. (Op maandag was er
altijd een soos voor een groep notabelen in een lokaal
boven een café. En die sloot om 12 uur. Daardoor weet
ik nu nog precies dat het op een maandagavond was).

Ze gingen voor een afzakkertje naar het café in kasteel
Van Beverbeek in België. Dat café kenden we: het was
berucht, de hele nacht open, ook met dames van plezier.
Die avond zou dat groepje ook gaan. Andere leden
zouden volgen. Dat waren bijvoorbeeld een tandarts,
een dokter, een notaris en hoog opgeleide mensen uit
het bedrijfsleven. We lieten de gecontroleerde auto’s
doorrijden, en verwachtten dat er die avond meer auto’s
richting Beverbeek zouden volgen.’
‘Terug naar onze auto. Cruciaal: Ik rookte in die tijd
kleine sigaartjes. Ik had er net één aangestoken toen we
zagen dat er weer een auto uit de richting Valkenswaard
naderde. Die avond was mijn collega de chauffeur, dus
moest ik als bijrijder het stopteken geven. Ik kwam de
auto tegemoet vanaf de parkeerplaats achter het café.
We zagen de lichtbundel: “Auto – hou aan”. Ik stapte uit
en liep langs de weg naar de inrit van het tankstation. Zo
ging ik over dat terrein naar de auto, tot de uitrit, met
mijn sigaartje in de mond. Je mag natuurlijk niet roken
als je een auto aanhoudt, dus legde ik het sigaartje zo
lang op de trottoirband bij de uitrit. De auto naderde. Ik
ging in volledig uniform de weg op en gaf het stopteken
door met de grote rode staaflamp op en neer te bewe-
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Krantenbericht met foto’s van uitgebrande
Cadillac, Belang van Limburg 20-5-1959

gen, zodanig naar achter toe zwaaiend dat ook mijn collega’s het rood zagen. Hierdoor konden latere discussies
over de vraag of het stopteken wel te zien was geweest,
worden voorkomen. De auto kwam snel dichterbij. Ik
merkte dat het toerental niet veranderde en dacht: hij
heeft me niet gezien, of wil mij niet zien, met andere
woorden: hij zal waarschijnlijk doorrijden. En dat bleek
ook het geval. Ik bleef zwaaien maar de auto reed met
onverminderde snelheid door.’

Wat gebeurde er toen?
‘De drie collega’s waren intussen uit onze auto gestapt.
Eén had de karabijn in de hand en een ander gaf bij
de passage een waarschuwingsschot met een pistool.
Toch reed de auto door, de kruising op, richting België.
Op dat moment zag ik in het licht van de kruising één
van de collega’s de karabijn schouderen en vuren op
de vluchtende auto. Na het eerste schot volgde geen
reactie. Hij vuurde een tweede keer, ook gericht. Direct
hierop zagen we de remlichten van de auto en dachten: de smokkelaar laat zijn auto achter en vlucht. We
stapten met zijn vieren in de dienstauto om eventueel
de achtervolging in te zetten. Maar de vluchtauto stond
al stil. Dichterbij gekomen zagen we benzine uit de tank
stromen. Omzichtig reden we om de wagen heen. We
stopten en ik opende het portier bij de bestuurder. Op
dat moment ging de binnenverlichting branden. Toen zag
ik een persoon achter het stuur in een wit overhemd,
en in de hartstreek ontwaarde ik een grote, rode vlek.

28

Op dat moment viel de man uit de auto. Ik kon hem nog
net opvangen en op de grond leggen. Hij was toen nog
volledig bij kennis. Ik vroeg: “Heeft u mijn stopteken niet
gezien?” Daar antwoordde hij niet direct op. Ik herhaalde: “Heeft u mij niet op de weg zien staan? Ik heb u
meerdere malen een stopteken gegeven.” Hij antwoordde alleen: “Wat schieten jullie snel!” Inmiddels stonden
de drie collega’s er ook bij, en we beseften meteen de
ernst van de situatie. We moesten direct politie, dokter
en ambulance waarschuwen. Ik ging met één van mijn
collega’s naar het dichtstbijzijnde grenskantoor dat op
een kleine kilometer afstand lag, om de hulpdiensten te
waarschuwen.’

Konden jullie dat niet doen met de mobilofoon?
‘We hadden toen geen communicatie met politie of
brandweer. Maar de politie was zeer snel ter plaatse,
waarna de dokter ook al gauw kwam. Alleen op de
ambulance moesten we een half uur wachten. Toen de
dokter kwam, was de man nog steeds aanspreekbaar,
maar hij raakte steeds verder weg. De dokter zei: “Hij
verdrinkt in zijn bloed, zijn longen lopen vol.” Nog voor
de ambulance kwam, was hij overleden. Intussen was er
nog wel een kapelaan bij geweest om hem te bedienen.’
(de laatste sacramenten toe te dienen, red.)
‘Hoe hij toen zo geraakt kon worden, bleek uit het
onderzoek. Het eerste schot van de karabijn was door
de benzinetank gegaan, het tweede ging door het linker
achterlicht, via de bekleding van de achterbank en de
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Kofferbak van Amerikaanse slee met boterpakketten

Hoe werden jullie daarna opgevangen? Was er toen
al een traumateam?

Door spijkerplank aan flarden gereden autoband

bekleding van de voorbank, door het lichaam van de
bestuurder, door rug en hart, door het stuur, om uiteindelijk in het dashboard te blijven steken, een flinke
ravage.’

Hoe ging het verder?
‘Nog diezelfde avond zijn het hoofd van dienst, het
hoofd van de politie en de officier van justitie gewaarschuwd, die de situatie ter plekke in ogenschouw
namen. Op vordering van de officier is daarna gedurende
drie avonden intensief onderzoek gedaan met reconstructies. We werden herhaaldelijk verhoord. Bij de vraag
naar de vermoedelijke snelheid van de auto schatten wij
afzonderlijk van elkaar: rond de 120 kilometer per uur.
Bij de reconstructie reden we met wisselende snelheden.
De hele Maastrichtse weg was afgezet. Op de vraag “Van
de Put waar stond u toen u het stopteken gaf?”, antwoordde ik: “Ik stond bij de uitrit van de benzinepomp”.
Toen we gingen kijken om de afstand op te nemen, lag
daar mijn sigaartje nog op de trottoirband. Een mooi
bewijs dat ik daar had gestaan. Dat moet toch 100 meter
van de kruising zijn geweest.
Tijdens zo’n actie heb je geen tijd om lang na te denken.
Als je een voorgenomen visitatie wilt uitvoeren en er is
geen medewerking, moet je alles in het werk stellen om
die visitatie door te zetten. Desnoods met geëigende
dwangmiddelen zoals bijvoorbeeld een spijkermat, maar
in dit geval was het een karabijn.’

‘Na die drie avonden ging ons werk eigenlijk gewoon
verder. Een traumateam had je toen niet. Wij hebben
wel gepraat met de collega die het schot had gelost. De
leiding van de dienst vond het natuurlijk een uitermate
tragische gebeurtenis, maar ook dat onze handelwijze
door de wet gedekt was. Er zijn toen ook geen aanpassingen gevolgd in de voorschriften aangaande het noodzakelijk gebruik van geweld.’
‘Maar de familie liet het er niet bij zitten: de gedode
man was een doctorandus van 38 met een vrouw en een
gezin, een baan, een toekomst. Zij vonden dat we hem
uit zijn gezin weggerukt hadden, en dat groot onrecht
was geschied. Ze stelden het Ministerie van Financiën
aansprakelijk in een civiele procedure. Op die zitting
waren wij gedagvaard om gehoord te worden. Toen bleek
dat de omgekomen chauffeur ten tijde van het ongeval
onder invloed van alcohol was. Na aankomst van de
overledene in het ziekenhuis werd dit vastgesteld door
middel van een bloedmonster dat voor de politie was
onderzocht. Hiermee was de grond voor de civiele procedure verdwenen. Hij was ook op de soos geweest en
op weg naar het kasteel. Hij was eerst naar huis gegaan
om geld te halen en had nog tegen zijn vrouw gezegd
dat hij even een afzakkertje ging halen in kasteel Van
Beverbeek.’
‘Nee, we zijn hier niet trots op. Ons werk heeft iemand
het leven gekost. En dat heeft diepe sporen achtergelaten, ook bij ons. De man die de karabijn hanteerde,
heeft er toen voor gekozen de vrije dienst te verlaten.
Hij was ook wat ouder. Ik was toen assistent van ’s
Rijksbelastingen en ging nog een tijd door. Later is het
ons viertal in de vrije dienst gelukt om de eerste grote
illegale alcoholstokerij in St. Oedenrode op te sporen.’
Henk Duym
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Kinder Activiteiten Agenda april tot en met mei 2013

aCTiviTeiten
Meivakantie 27 april t/m 5 mei
Kroon op je werk!
Vanaf 30 april hebben we een koning Willem Alexander
en koningin Maxima. Zouden zij na het inhuldigingsfeest nog wel vakantie hebben? Jij lekker wel. In deze
koninklijke vakantieweek mag je een kroon voor jezelf
maken, of maak je liever een bijzonder kistje voor je
kroonjuwelen?

De minister trakteert
Ben jij binnenkort jarig?
Wil jij een verjaardag om nooit te vergeten? Vier je feestje in het
museum. Als jarige ben jij die dag de minister of de freule. In kleding van vroeger doe je met je vriendjes een speurtocht en kraak
je de code van de schatkist die vol met lekkers zit. Daarna maak
je een mooie waaier of coole tas om mee naar huis te nemen.
Wij van het museum zijn graag van de partij.

Wil je meer weten?
Mail naar:
educatie@bdmuseum.nl

Kantje boord!
Zo heet onze nieuwe zomertentoonstelling, en die gaat
over ... smokkelkleding. Een spannende tentoonstelling
over hoe mensen vroeger (en nog steeds) allerlei spullen
in en onder hun kleren verborgen om stiekem mee te
nemen. Het museum laat dan kledingstukken zien die
vroeger echt gedragen zijn, met aardappelen (!), sigaretten, verboden drankjes en drugs. Wil jij het naadje van
de kous weten? We maken van elk stuk ook een nieuw
exemplaar waarin precies te zien is, waar de spulletjes
verborgen zaten.

Word museuminspecteur!
Het Belasting & Douane Museum is benieuwd
naar jouw mening!

Ben jij een echte speurneus? Zie jij altijd alles als eerste? Vind je
het leuk om het museum mee te helpen nóg leuker voor kinderen
te worden? Meld je dan aan als museuminspecteur! Als je museuWil jij voor deze tentoonstelling iets bijzonders maken?
minspecteur wordt, krijg je van ons twee gratis toegangskaartjes
Kom dan in de meivakantie langs en maak hippe kleren
voor het museum (een voor jezelf en een voor de volwassene die
voor je eigen barbie. Je mag dan natuurlijk iets slims
je komt brengen). Bij binnenkomst krijg je een formulier, een
bedenken om er smokkelkleding van te maken.
pen en een heuse inspecteursbutton. Vervolgens kun je lekker
Ben je niet zo van de poppen? Pimp dan een tas vol
het museum in, op onderzoek uit. Aan het einde lever je jouw
verborgen vakjes en maak hiervan je eigen trendy tas.
bevindingen in bij de balie. Uit alle inspecteursformulieren trekken we aan het einde van het jaar één formulier. Degene die dat
formulier heeft ingeleverd krijgt een speciale verrassing van het
Kijk op onze website op welke dagen ons knutselmuseum!
atelier voor creatieve smokkelaars en kronenvoor
Wil je meedoen? Stuur dan een berichtje aan:
makers geopend is: www.bdmuseum.nl
meer info
educatie@bdmuseum.nl
om je aan te melden!
l
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Zilverwerk
Al heel veel kinderen hebben in het
museum mee geknutseld, op woensdagen,
zondagen en in de kerstvakantie en voorjaarsvakantie. Onze tentoonstelling Een keur aan zilver gaat
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over zilveren voorwerpen en vooral over de kleine
stempeltjes die erin staan om te bewijzen dat het van
echt zilver is. Daarom stond ook ons kinderatelier
helemaal in het teken van zilver.
En wat zijn er mooie dingen gemaakt, kijk maar!

Je weet niet
wat je ziet
Soms kom je in ons museum iets
tegen dat je nooit eerder hebt gezien
en waarvan je niet weet wat het is.

AG ENDA
APRIL
Tentoonstelling Een keur aan zilver
verlengd t/m zondag 14 april
Museumweekend
Zaterdag 6 en zondag april

april/mei
Kinderworkshops in de Meivakantie 26 april t/m 5 mei
Kantje Boord: Smokkelkleren in het klein
Kroon op je werk
Border 26 april t/m 12 mei
Video-installatie van de Vlaamse kunstenaar Hans Op de
Beeck met indringende beelden van mensensmokkel per
vrachtauto.
Actualiteitenkabinet Belast Verleden 26 april t/m 2 juni
Een kleine thema-expositie over de Belastingdienst tijdens
de oorlogsjaren, naar aanleiding van de recente publicatie
Belast Verleden van Prof. dr. P.H.J. Essers.

JUNI
Museumstraat Rotterdam
Zaterdag 1 en zondag 2 juni / zaterdag 8 en zondag 9 juni
Samen met zeven andere Rotterdamse musea doet het
Belasting & Douane Museum mee aan dit project waarbij
bewoners voor één dag museumdirecteur mogen zijn in hun
eigen huis. www.museumstraat.nl

Weet jij wat dit is?
Als jij weet wat dit is, stuur dan je antwoord in een mailbericht naar educatie@bdmuseum.nl met de titel:
Je weet niet wat je ziet.
Onder de beste, gekste of creatiefste inzendingen wordt
een leuk kadootje verloot.
In de volgende Impost wordt het juiste antwoord verklapt
én staat er weer een nieuw voorwerp. In juni heb je dus
weer kans om iets te winnen!

Internationale tentoonstelling IACM
Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de World
Customs Organization, Brussel
juni t/m november
Tentoonstelling Kantje Boord
Medio juni t/m 3 november
Zie voor actuele informatie www.bdmuseum.nl

>

Op de foto van de vorige Impost...
stond een sacchariemeter. Dat is een instrument
voor het bepalen van het suikergehalte. Je kijkt
door het suikermonster naar het licht. Door breking van het licht zie je een waaier van kleuren,
zoals door een caleidoscoop. Aan de kleurschakeringen kan je het suikergehalte aflezen.
Tot en met 14 april 2013
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Nieuwe aanwinst

Parklaan 14-16

info@bdmuseum.nl

3016 BB Rotterdam

www.bdmuseum.nl

