
 

 

Fiod avant la lettre 

 

 

In het achttiende-eeuwse Delftse fraudeonderzoek gaat een 

team van pachters op pad met deurwaarders, hoofdofficie-

ren of de schout. Van der Kemp de Jonge werkt soms  

samen met zijn vader, Jacobus van der Kemp sr, maar ook 

vormt hij meer dan eens met Kroonevelt een team.  

Als Van der Kemp in 1702 pachter is van wijnen en bieren 

over Delftland en als zodanig Joost Willemszn Sprenckhuij-

sen onder Rijswijk thuis betrapt op fraude met accijnzen, int 

Kroonevelt ter plekke de obligatie en schrijft het ontvangst-

bewijs. Dat Sprenckhuijsen fraudeert, is helder: het kraantje 

van het Truweel zit in een van de biervaten in zijn kelder. 

De man betert zijn leven daarna echter niet, want later in 

datzelfde jaar is het opnieuw raak. De knecht van Sprenck-

huijsen zet het nu zelfs op een lopen en klautert over een 

muur om zich aan het onderzoek te onttrekken.  

Na Kroonevelts overlijden in 1708 gaat het laatste pachter-

schap op zijn vrouw, Catharina Schravelaar, over.  

Haar mannelijke vertegenwoordiger hoort bij het team dat 

op 17 mei 1708 om 1.00 uur ‘s nachts op pad gaat en op de 

Voldersgracht een verlaten bootje met vier oxhoofden 

Franse wijn in beslag neemt.  

 

Historie inning accijnzen 

Het collecteurschap van imposten vond telkens voor een 

bepaalde periode en voor bepaalde producten plaats. De 

echtgenoten van de collecteurs waren net als hun man  

gebonden aan de voorwaarden en moesten het werk  

overnemen als hun man onverhoopt zou overlijden.  

De belastingpachters stelden zich van te voren in een  

veiling bij opbod garant voor een bepaalde opbrengst van  

de belastingen. Die beloofde opbrengst moesten zij zien  

terug te halen bij de inning en daar liefst nog wat aan over-

houden. Bij de bestrijding van fraude hebben de pachters 

dus groot belang. Vaak worden daarbij premies aan  

verklikkers uitgeloofd. Deze geprivatiseerde belasting- 

heffing, vooral op consumptiegoederen, was bij de 

bevolking en ondernemers bijzonder impopulair. Halver-

wege de 18e eeuw zijn er in diverse Hollandse steden 

hevige belastingoproeren geweest waarbij bij menig 

belastingpachter het meubilair in de gracht belandt.  

Met name in Amsterdam gaat het er in 1748 heftig aan toe. 

Ook in Leiden kwam het tot gewelddadigheden.  

In Delft moeten enkele conculega’s van Van der Kemp 

haastig de stad verlaten. (Zie Koornmarkt 41 en Koorn-

markt 93)  

Naar aanleiding daarvan is in 1749 ook in Delft het stelsel 

van verpachting van deze belastingen enige tijd afgeschaft 

en vervangen door een ‘impost’ die geïnd wordt door  

collecteurs die door de overheid worden gecontroleerd.  

Anonieme prent van het pachters 

oproer in Amsterdam in 1748.  

Rijksmuseum. 
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Prent Rijksmuseum 

 

 


