
Belasting Q Douane Museum

I

,dedelingen voor de Vrienden van het Belasting & .Douane Mus
Stichting Geschledenis vin de Overheidstinan l,in Nei



Impost woodt , tlitg door; Ii

Ballasting & Douane Museum en toege-
zonden a an 'alle vrienden an zakelijke
relaties van het museum. Daarnaast
alle leden van de Stichting Geschiede
van de Overheidsfinanc
'erschijning 3x per

Redactie:
Henk Duym, Frx, Ton Nn Kuijen en
Jurma Schut.
Foto's waaronde a na fotograaf
niet is vermeld, en tot collectie van
het museum of z onbekende hand.
ISSN 0929-8193

Bijdragen
illlVkelen, boekNeffiINOMn andere mede-
delingen voor ^

R tie Impos

e redacti

p/a ng &pouaP
Parklaan
3016 BB Rott

nt u zenden

Kopij voor het volge mer
(verschijning augustus 005)
moet uiterlijk 15 mall 2005 binn'

Stichting Vrienden Bel

..PE
3016
Postbankre

erdam
5269909

Stichting Belastingmuseum
'Prof. dr Van der Pool'
Parklaan 14-16

BB Rotten
rekeni

tel.: 0020

fax.: 010 1254
e-mail: inf belastimpo us.nl
website: . belasting- emus.nl

Openingstijden mu
dinsdag U ondag: 11.0 7OO uu'r
ge p maendag
TOEGANG GRATIS

ngeving en realisatie Impost:
LaHage grafische dienstverlening

I

En,
wat vindt u er van?
Impost heeft een radicaal ander uiterlijk gekregen. Museum en

redactie zijn er fier op. Marianne de Vin van DeltaHage ontwierp dit

feest in kleur. Na enkele redactievergaderingen en verschillende

offertes kreeg DeltaHage begin dit jaar de opdracht. We hopen dat

de nieuwe vormgeving de lezer meer kijkplezier, houvast en struc-

tuur biedt. En dat de rubrieken zo beter herkenbaar zijn. Om het in

Marianne's woorden to zeggen: het blad zag er wat stuurloos uit.

Aanvankelijk zou deze inleiding openen met zinspelingen op 'Einen
Koffer in Berlin' zoals ooit bezongen door Hildegard Knef. Want in
dit nummer komt het bekende 'Koffertje Van De Derde Dinsdag
In September' ter sprake terwijl Frans Fox zijn column Hoofdzaken

opent met een situatie in Berlijn. Maar wanneer je tijdschrift zo'n

schitterende gedaanteverwisseling heeft ondergaan, moet je niet

eerst aankomen met Knef's melancholie en Berlijn.

Eerdergenoemd 'Koffertje' is vanaf 1964 een luxe exemplaar van

geitenleer van binnen bekleed met zijde. Een dummy van deze

begrotingsdrager is onlangs aan het ministerie van Financien ge-

schonken en het museum is van plan hier binnenkort enige aan-

dacht aan to wijden. Daarop vooruitlopend besloot de redactie dat

het interessant kon zijn dr H.J. Witteveen to laten interviewen:

hij had als minister van Financien de primeur van dit 'Koffertje'.
Henk Bergman heeft het verslag van dit bijzondere gesprek ge-
schreven en u kunt het in dit nummer lezen.

Door de nieuwe vormgeving heeft u met dit nummer ook een pri-

meur in handen. En het woord primeur roept bij mij altijd gedachten

aan de frisheid van het voorjaar op. Dit voorjaar komt die frisheid

ook van de nieuwe tentoonstelling Accijns op ZEEP - Accijns om

ZEEP. Die tentoonstelling kondigt de redactie met trots aan. En

misschien roepen de namen van de douaneschepen Mantelmeeuw,

Kokmeeuw of Zilvermeeuw gedachten aan zilte zeelucht op of aan

het bruisen van de branding, in werkelijkheid beschrijft het artikel

van Geert Nieman enkele geschonken modellen van die schepen.

Fiscale nostalgie daarentegen kan de lezer vinden in de rubriek

Varia: het verslag van een executoriale verkoop in 1894 in Harlingen.

P.J. Feij vertelt verder over de accijnsfraude in de 17e eeuw in de

stad Arnemuiden. En Co Bieze maakt duidelijk hoe je een grens-

steen stevig kunt plaatsen op een slappe ondergrond.

Kortom: dit nummer biedt de lezer veel variatie en hopelijk veel

kijk- en leesplezier.
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Zittend op een Berlijns terras bij de Kulturbrauerei zag ik op
een muur de tekst: 'Alles van waarde is weerloos' -een
bekende dichtregel van Lucebert- staan. In een stad als
Berlijn waar cultuur 'gemaakt' wordt, cultuur vernietigd
werd en waar de cultuur weer als een phoenix uit zijn as
wist to herrijzen, heeft zo'n regel een extra dimensie.

Maar de regel roept ook vragen op, want het woord 'waar-
de' is immers een subjectief begrip. ledereen heeft namelijk
zijn eigen oordeel over het woord waarde; wat voor de een
waarde heeft, is voor de ander waardeloos. Wat voor de een
financiele waarde heeft, heeft voor de ander juist emotione-
le of materiele waarde!
Cultuur heeft zijn waarde, maar is cultuur in de meeste
ruime zin van het woord ook weerloos? Ik meen van wel:
weersinvloeden, dieven en vandalen liggen op de loer om
het weerloze cultuurgoed to lijf to gaan.

Een van de vele voorbeelden van weerloosheid binnen ons
waardevolle erfgoed zijn de historische gebouwen. Een goe-
de omgang met deze, soms onrendabele, bouwwerken
noopt tot voorzichtigheid, flexibiliteit en durf.
Herbestemming van zulke gebouwen veelal aangepast aan
de wensen van deze tijd, is een uitstekende manier tot

behoud. Gebouwen moeten wel een nuttig gebruik kunnen
dragen en dan niet alleen in de zin van een goede exploi-
tatie maar ook in de vorm van woon - werk en/of recreatief
genot.
Weerloos en soms weerbarstig of wanstaltig erfgoed kan
men niet zomaar met de grond gelijk maken omdat een
herbestemming to moeilijk of to kostbaar is. Een goed
voorbeeld van herbestemming en bescherming zijn de
forten van de Hollandse waterlinie en de Linie van Amster-
dam. Ooit opgezet om het westen van het land to be-
schermen tegen 'den vijand', nu een gebied waar men op
hedendaagse wijze kan werken, wonen en recreeren
zonder geweld to doen aan het object en zijn aanwezigheid
in het landschap. Delen van de Linie worden nu zelfs ge-
bruikt om bij bovenmatige regenval de omringende polders
to inunderen.

Ook de Belastingdienst kent cultureel erfgoed en her-
bestemmingen. Binnen de Belastingdienst heeft het
Belasting & Douane Museum de taak het roerende erfgoed
to beheren, to behouden en toegankelijk to maken voor
een groot publiek. De medewerkers hebben de kennis en
kunde, het is ons specialisme. Wij zijn daar goed in.
We dragen onze kennis over op een ieder die dat vraagt.
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Binnen het monumentale onroerend goed neemt de

Belastingdienst haar verantwoordelijkheid en zoekt naar

herbestemmingen waar dat mogelijk is. Het gebouw van

de voormalige Rijks Belastingacademie in Rotterdam en

het kantoor aan de Delpratsingel in Breda zijn goede

voorbeelden van hergebruik en behoud.

Maar bescherming gaat verder dan enkel en alleen het

bezit van de Belastingdienst of het museum. Wat ooit

onder jurisdictie van de Belastingdienst viel, moet ook

behouden worden. Voorbeelden hiervan zijn de Ballentent

aan de Parkkade, een voormalig douanekantoor en sinds

de jaren 30 een restaurant en de grenspalen aan onze

oost en zuid grens. Onlangs werd ik nog door de heer Co

Bieze gewezen op het feit dat een groot aantal grenspalen

langs onze zuidgrens in een slechte toestand verkeert.

Palen zijn gestolen of in slechte staat. De provincie

Noord-Brabant, deels verantwoordelijk voor het beheer

van deze historische markering, is inmiddels op de hoogte

gebracht van deze staat van onderhoud. Het zou uitermate

zonde zijn als deze historische tekens in het landschap

geheel verloren gaan, niet alleen door de tand des tijds en

slecht onderhoud maar ook omdat het publiek graag een

grenspaal mee naar huis neemt ter versiering van de tuin.

Niet alleen eigenaren of beheerders hebben een rol bij de
instandhouding van het uit onze historie voortkomende
erfgoed, ook het publiek heeft deze verantwoordelijkheid.
Het publiek client voorzichtig om to gaan met ons erfgoed
en niet uit winstbejag of ter meerdere eer en glorie van
zichzelf een stuk erfgoed mee to nemen uit een museum
of van de openbare weg. Moedwillig vernielen is helemaal
uit den boze. Koesteren, beschermen, beheren en behoed-
zaam leren omgaan met ons erfgoed maakt het goed
minder weerloos en laat het zijn waarde naar ieders
oordeel intact. De dichtregel 'alles van waarde is
weerloos', blijft actueel. Een regel die ook tot ons culturele
erfgoed behoort.

Accijns op ZEEP - Accijns om ZEEP

Laatste deel
uit een drieluik over accijnzen
25 februari tot 3 oktober 2005

Het Belasting & Douane Museum startte het jaar 2005 met

een frisse voorjaarstentoonstelling. Deze tentoonstelling

vormt het laatste deel uit een drieluik over accijnzen. Zeep

heeft door de eeuwen heen een ontwikkeling van schoon-

maakmiddel tot toiletartikel doorgemaakt. Maar waarorn

betaalde men belasting op zeep?

Op het gebruik van zeep werd al in 1583 een belasting ge-
heven. Deze hoge belasting werd in 1893 afgeschaft.
Tegenwoordig is de consument alleen 19% BTW verschul-
digd. Harde en zachte zeep zijn de voornaamste zeepsoorten.
Om de zeepproducenten in Nederland to beschermen was
harde zeep bij invoer extra belast met een 'invoerrecht'. Dit
leidde echter tot een omvangrijke zeepsmokkel.

De tentoonstelling geeft antwoord op uw vragen over zeep

aan de hand van ordonnantien, documenten, spotprenten,

affiches en reclamemateriaal van zeep. Daarnaast wordt

ingegaan op zeepproductie, zeepreclame en het persoonlijk

gebruik van zeep. Een decor van een wasserij, wasvrouw en

een oud winkeltje met zeepproducten moet de bezoeker een

levendig beeld geven over de vele toepassingen van zeep.

Want wie maakt er nu schoon zonder zeep?

7rrirs ..7.x- directeur



Activiteiten Op de agenda 2005

Accijns op ZEEP - Accijns om ZEEP

25 februari tot 3 oktober 2005

Het Belasting & Douane Museum startte het jaar 2005 met

een frisse voorjaarstentoonstelling. Deze tentoonstelling

vormt het laatste deel uit een drieluik over accijnzen. Zeep

heeft door de eeuwen heen een ontwikkeling van schoon-

maakmiddel tot toiletartikel doorgemaakt. Op het gebruik

van zeep werd al in 1583 een belasting geheven.

Tegenwoordig betaalt de consument alleen 19% BTW. De

tentoonstelling geeft een historisch overzicht over zeep.

Nationaal Museumweekend

9 en 10 april 2005

In het kader van het Nationaal Museumweekend sluit het
Belasting & Douane Museum aan op het Iandelijke thema van
dit jaar: "De kunst van het bewaren". Een kijkje achter de
schermen in het Belasting & Douane Museum. Hoe wordt
kunst bewaard en waar moeten we de kunst tegen bewaken?
Kijk op www.museumweekend.nl voor meer informatie.

Oranjeweek

30 april tot en met 8 mei 2005

Tijdens deze week staat het symbool van Nederland en zijn
onafhankelijkheid 'de leeuw' centraal. In het museum komt
de leeuw vele malen terug op o.a. de rijkswapenborden. Er is
een kinderprogramma 'Tel de eeeuwen, een spannende
zoektocht waarbij je op hele bijzondere plaatsen in het mu-
seum terechtkomt. Op dinsdag 3 mei rond 14:00 brengt een
verzetsheld, mevrouw B.J. Mulder-Gemmeke speciaal voor
kinderen een bezoek aan het museum. Mevrouw B.J.
Mulder-Gemmeke is geeerd met het Grootkruis in de
Militaire Willemsorde. Hou de website in de gaten voor meer
informatie.

In de zomervakantie!

Het Belasting & Douane Museum is in de zomervakantie in
juli en augustus ook op maandag geopend! Elke eerste zon-
dag in juni en augustus is er een koffieconcert in de tuin van
het museum. Kijk op de website voor meer informatie.

Historische wasvrouw,
diorama op
de tentoonstel ing Zeep

Jeugd Vakantie Paspoort
4 juli tot en met 14 augustus 2005

Speciaal voor het Jeugd Vakantie Paspoort is er een verras-

sende speurtocht ontwikkeld. Soapie de Smokkelaar speelt

een belangrijke rol in een spannend smokkelverhaal. Heb jij

een goede speurneus? VoIg de smokkelgeur van Soapie in het

Belasting & Douane Museum. Doe je niet mee met het Jeugd

Vakantie Paspoort? Dan kan ook jij in juli en augustus naar

het museum komen en vragen naar deze spannende geur-

tocht.

Wereldhavendagen

2, 3 en 4 september 2005

Maak op spectaculaire wijze kennis met de Rotterdamse

haven, de stad en haar bewoners. Een dynamische manier om

kennis to maken met werk, bedrijvigheid en fun in de haven!

Ook dit jaar is het Belasting & Douane Museum weer present.

Wereldhavendagen zijn onderdeel van De Rotterdamse

Zomerfestivals.

Kijk voor meer informatie op www.wereldhavendagen.nl

R'Uitfestival

4 september 2005

De plek om je op de hoogte stellen van alle culturele pro-
gramma's van Rotterdam. Alle culturele instellingen krijgen de
kans zich to presenteren met hun nieuwe programma's. Het



Belasting & Douane Museum zal er ook dit jaar weer bij zijn
op het Schouwburgplein to Rotterdam. Bezoek deze markt!

Open Monumentendag

10 en 11 september 2005

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

Werelddierendag

5 oktober 2005

We weten allemaal natuurlijk dat 4 oktober Dierendag is. Ook
het Belasting & Douane Museum zal de dieren niet vergeten.
Op woensdagmiddag 5 oktober heeft het museum een
interessante kinderactiviteit 'Verboden dieren'. Kinderen krij-
gen uitleg over de faunawet die de smokkel van bedreigde
diersoorten tegengaat.

Nederland in beweging door de
Rijwielbelasting
ovb november 2005

In het najaar van 2005 komt het museum met een nieuwe ex-
positie over de historie van de rijwielbelasting. Deze tentoon-
stelling toont de invloed van de overheid op het dagelijks
leven van de burger. Begin 20ste eeuw was de fiets nauwelijks
een algemeen vervoermiddel geworden of de schatkist Ionkte
al gretig naar deze populaire tweewieler.
Met ingang van 1 augustus 1924 werd de Rijwielbelasting een
felt, iedere fiets moest goed zichtbaar een metalen plaatje
hebben. Voor f 3,- kon het plaatje gekocht worden op het
postkantoor. Later werd het tarief verlaagd tot f 2,50 per jaar.
De lage inkomens bleven goedbedoeld buitenschot. Een gratis
plaatje kon afgehaald worden op het belastingkantoor. Tot
grote schrik van de betrokkene was er een opzichtig gat in
geponst en de tekst "Kosteloos". Hierdoor werd er een grote
kloof geslagen tussen arm en rijk. Deze weinige sociale maat-
regel zorgde voor vele protesten. Maar de overheid hield voet
bij stuk. Douane, politie en marechaussee werden met de uit-
voering en controle belast. Nauwgezet gingen zij aan het werk.

Bekeuringen stroomden binnen, vele fietsen werden in beslag
genomen en verbeurd verklaard. Kortom een hele roerige
periode. Met de tentoonstelling kijken we hierop terug.

Sinterklaas in zijn douane kantoor

20 en 27 november 2005

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

Tweede kerstdag

26 december 2005

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

DE GEVO.GCN VAN DE f.Y wi ELBELASTINO.

J.Braakensiek, de gevolgen van de rijwielbelasting, 1924, tekening.



'Op audientie bij de Sint
Eindelijk was het dan zover. Na een heleboel nachtjes

slapen kwam Sinterklaas persoonlijk toezicht houden op

de invoer van pakjes in het douanekantoor van de Sint.

Dit jaar had Sint voor het eerst een eigen pakjesdepot in

het Belasting & Douane Museum. De kinderen konden

persoonlijk hun verlanglijstje aan de Sint en zijn Piet

vertellen. Samen met een echte Piet werden er grapjes

uitgehaald. Uit voile borst zongen niet alleen de kinderen

maar ook de ouders vrolijke Sinterklaasliedjes. Sommige

kinderen durfden pas na enige tijd een handje peperno-

ten van Piet in ontvangst to nemen. De Sint hoopt dit jaar

weer op een gezellige toeloop van bezoekers en coulantie

bij de douane op invoer van zijn cadeaus.

1-"workshops

Tijdens de wisseltentoonstelling "Een schat aan feesten rond
kerstmis" konden kinderen zich op creatief gebied helemaal
laten gaan. De workshops "adventskalender maken" en
"chocolade gieten" werden goed bezocht.
Tijdens de workshop "adventskalender maken" op 8 decem-
ber 2004, ontwierpen kinderen hun eigen kalender met
diverse materialen. Het resultant mocht er zijn en zowel

ouders als kinderen gingen met een waar kunstwerk naar

huis. De workshop "kerstversiering van chocolade maken"

was zo in trek, dat er in de kerstvakantie een extra workshop

werd aangeboden. Op drie woensdagmiddagen in de

december kregen kinderen hun eigen zakje met vloeibare

chocolade, waarmee overheerlijke kerstballen, kerstengelen

en kerstkransjes werden ontworpen. Terwijl de chocolade in

de tuin afkoelde, vertelden medewerkers van de

Belevingsbibliotheek Rotterdam een kerstverhaal aan de

jeugdige bezoekers. Na het verhaal was de chocolade-

versiering klaar om ingepakt to worden en in mum van tijd

was de Pungelaar omgebouwd tot chocolaterie.



Lezingen
Kunsthistorica Eugenie Boer verzorgde een dialezing over
het ontstaan en alle gebruiken rond Sinterklaas. Vanwege
het bezoek van de echte Sinterklaas aan het Belasting &
Douane Museum werd de lezing in de Zweedse Kerk ge-
houden. Het humoristische verhaal van mevrouw Boer en de
prachtige entourage zorgde voor een geslaagde middag.
Paul Broker gaf een lezing met als titel: "Symboliek in de
kunst rondom de geboorte van Christus". Aan de hand van
dia's van kunstwerken werden diverse symbolen onder de
loep genomen. Het leverde een middag op met veel gelach
en discussie. De lezing werd druk bezocht en na afloop kon
onder het genot van een drankje gezellig worden nagepraat.

Kerstvakantie
Op tweede kerstdag was het museum open voor publiek.
Veel bezoekers bezochten de kersttentoonstelling en luister-
den naar de sfeervolle muziek van het Rotterdam Jazz Trio
onder het genot van gluhwein en chocolademelk. In de
diazaal was wederom het Romeins belastingkantoor to
bezichtigen waar Jozef en Maria hun bezittingen lieten
registreren. In deze zaal maakten kinderen hun eigen kerst-
wens of ontwierpen een kerst 3-d bril om de spannende
winterspeurtocht op to lossen.
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W Gruijter
Vissersschip b^ havenhoofd
met vuurtoren,
79e eeuw,olieverf op paneel,

Vuur-, ton- en bakengeld
Eind vorig jaar is het museum eindelijk verrijkt met een mooi

object in het kader van het verzamelgebied "Vuur-, ton- en

bakengeld". Het is een olieverf op een paneeltje van 22,7 x

34 cm en toont een boot op weg naar een haven. De schil-

der is de Amsterdammer Willem Gruijter Jr. ( 1817-1880),

een leerling van H. Koekkoek. Hij was gespecialiseerd in

rivier- en zeegezichten met schepen. Van deze kunstenaar

bezit het museum reeds een mooie sepiatekening van een

douanehuisje in het IJ bij het veerhoofd van Schellingwoude.

Heffingen
Schippers moesten eeuwenlang onder diverse benamingen
heffingen (retributies) voldoen voor het bevaren van zee-
gaten. Deze heffingen waren bestemd voor de bouw en het
in bedrijf houden van vuurtorens (vuurgeld) en het aan-
brengen van markeringen in vaargeulen (tonnegeld of paal-
geld). Ze zijn enigszins to vergelijken met de tegenwoordige
havengelden die eigenaren van schepen moeten betalen ter
bestrijding van de kosten van havenbeheer zoals bijvoor-
beeld het uitdiepen van vaargeulen en het onderhoud van
kades. Als bewijs van betaling voor een bepaald jaar werd
o.a. gebruik gemaakt van een loden penning in verband

met de vochtgevoeligheid van een papieren kwitantie.
De aankoop van een dergelijke penning, waarop een ton
met ketting en ankersteen is afgebeeld, afgegeven door
Enkhuizen, is in Impost 25 van april 2002 besproken.
Penningen met daarop afgebeeld een vuurtoren waren reeds
jaren in het museum aanwezig. Medio 19e eeuw verdwenen
de vuur-, ton- en bakengelden.

Vuurtorens
De stad Brielle bezat al in 1280 het Caap- en Vierboetrecht.
Capen waren houten vuurbakens, vuurboeten waren de
huisjes voor de bakenstokers, die elke avond het vuur moes-
ten ontsteken. Brielle bezit nog de, ter vervanging van een
houten caap, in 1630 gebouwde stenen vuurtoren. Deze
heeft onlangs een grote restauratie ondergaan. Soms had
een kerktoren ook de functie van vuurtoren. Op de afgeplat-
te toren werd dan een kolenvuur gestookt. Voor dat doel
werd in 1552 in Goedereede de toren verwijderd. De kerk-
toren van Westkapelle heeft ook al eeuwen een dubbel-
functie. Hoewel er in de 18e eeuw vuurbakens verschenen
met olielampen in een lantaarn werden nog veel vuurbakens
tot het begin van de 19e eeuw gestookt met kolenvuur.



De laatste kolenvuren hebben respectievelijk to Schokland
(1843) en Schiermonnikoog (1851) gebrand. De elektrifica-
tie van de vuurtorens kwam in het eerste kwart van de
20e eeuw tot stand.

Twee elementen
Het aangekochte zeegezichtje bevat twee elementen in
relatie met de hiervoor geschetste geschiedenissen. Een
(vissers-?)boot vaart naar de monding van een haven. De
havenhoofden zijn afgezet met palissaden. Op de wal staat
een stenen vuurtoren waarschijnlijk voorzien van olielampen
in een lantaarn. Op de kop van het linkerhavenhoofd staat
een paal met een vuurkorf of olielamp. Op de voorgrond
drijft, als onderdeel van de betonning, een houten ton (boei)
in het water. Vaag is to zien dat hij met kettingen aan een
ankersteen is bevestigd. De tonnen werden aan bakboord-
zijde zwart geverfd en aan stuurboordzijde wit. Ze dienden
om de vaargeul aan to wijzen.

Enkhuizen
De vuurtoren is mogelijk de uit 1700 stammende vierkante
stenen toren De Ven op de Dijkhoek ten noorden van
Enkhuizen. Vanaf de bouw in 1700 werd deze toren verlicht
door olielampen in een lantaarn. In 1820 werd de verlichting
gemoderniseerd door het plaatsen van een olielamp
samengesteld uit koperen tuitlampen. Een soortgelijke toren
heeft op Marken (aanvankelijk met een kolenvuur) en bij
Durgerdam (Hoek van 't IJ) gestaan. De twee laatsgenoem-
den werden vervangen respectievelijk in 1839 en 1893.
Samen vormden ze oorspronkelijk de drie "Suyderzeese Vuur
Bakens". De toeschrijving aan Enkhuizen is mede gebaseerd
op het feit dat de kunstenaar Willem Gruijter zijn onderwer-
pen zocht rond de voormalige Zuiderzee. Met deze aankoop
heeft het museum een pareltje aan de collectie toegevoegd.

Conservator

Het jaar 2004, waarin ik afscheid nam van het Belasting &
Douane Museum, ligt alweer achter ons. Graag wil ik met
dit stukje in Impost alle mensen, in het bijzonder bestuur,
medewerkers en vrijwilligers, hartelijk bedanken voor alle
blijken van waardering die ik bij mijn afscheid mocht ont-
vangen.

De beslissing om na 14 jaar mijn geluk elders to zoeken,
nam ik na rijp beraad. Het is immers moeilijk afscheid to
nemen van een werkkring waar je het naar je zin hebt.
Toch moet een mens of en toe een nieuwe uitdaging
zoeken. Het afscheid deed dus wel een beetje pijn, maar
tegelijkertijd heb ik reacties ervaren die ontroerend zijn.
Dat maakt het geheel tot een mooie herinnering.
Ik hoop er nog lange tijd van na to genieten. De leuke en
mooie cadeaus die ik kreeg dragen daar zeker toe bij.
Ik denk dan onder andere aan een prachtige tamme
kastanje die de tuin in de recreatiewoning in de
Achterhoek siert en aan het beeld van de hand van
Joeki Simak, mijn lerares beeldhouwen. Dat kunstwerk
kocht ik met het geld dat ik van velen van u ontving.
De helft van dat bedrag (€ 440.-) is overgemaakt naar
Artsen zonder grenzen'.
De mogelijkheid die mij is geboden om zelf een tentoon-
stelling samen to stellen over de periode waarin ik bij het
museum werkte en die resulteerde in 'Verleidelijk beleid.
Belasting & Douane Museum 1990 - 2004' heb ik met
enthousiasme benut. Het was heerlijk nu eens zelf een
expositie in to richten. Tijdens de voorbereiding kon ik
mijn tijd bij het museum nog eens de revue laten passe-
ren. Dat was een goede voorbereiding op de toekomst!
Als Vriend van het museum lees ik inmiddels
Impost.
Zo blijf ik op de hoogte van de wederwaar-
digheden van een instelling die mij na aan
het hart ligt. Maar dan wel op afstand!
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Een bijzondere collectie is die van

de scheepsmodellen. Naar aanleiding van

enkele restauraties schreef conservator

Geert Nieman het volgende versiag.

Bijzonder zijn de recente aanwinsten en een

opdracht om een scheepsmodel to maken.

Scheepsmodellen

In het afgelopen jaar werden kleine restauraties aan de

bestaande scheepsmodellen (Sinnighe Damste, Zeemeeuw,

Zeevalk en Albatros) door de restaurator van het Maritiem

Museum to Rotterdam uitgevoerd. Schoongemaakt en voor-

zien van nieuwe kunststof kappen kregen deze "oude

scheepsmodellen" tevens een nieuwe locatie in het depot.

In het kader van vernieuwing (1998 - 2005) van de douane-

vloot werden de nodige grote schepen to water gelaten.

Zeearend en Visarend zijn kustwachtschepen en beide

voorzien van het kustwachtlogo op de romp. Deze Stan

Patrols 4207 hebben een lengte van bijna 43 meter.

Voortstuwing geschiedt middels 2x een Caterpillar motor

met een vermogen van 4176 bkw. Snel en uiterst modern

ingericht verrichten zij hun taken buitengaats. Ook op de
Zeeuwse stromen kwam een nieuw schip de Jan van Gent
en op Waddenzee werd de Stormmeeuw geintroduceerd.
Beide schepen werden specifiek voor deze wateren ont-
worpen. Het laatste schip heeft betrekkelijk weinig diepgang
en kan gemakkelijk droogvallen. De Mantelmeeuw en
Kokmeeuw werden in de vaart genomen in Rotterdam en
Amsterdam. Deze doen primair hun taken in de havens en
omringende wateren. Alle schepen werden ontwikkeld bij
Damen Shipyards to Gorinchem op bestaande Stan Patrols
casco's.
Ontwikkeling en realisatie werden begeleidt door Henk

Graafland en de respectievelijke bemanningen van

Belastingdienst/Douane. Voor een aantal van deze scheeps-

modellen zorgde de voormalige directeur Douane Nederland

de heer mr Jan Lunneker.

Het museum ontving uit handen van de voorzitter van het

management team Douane Rotterdam de heer mr Ton

Groenendijk, het scheepsmodel van de Mantelmeeuw (lig-

plaats Rotterdam). In dezelfde reeks werd het model van de

Kokmeeuw (ligplaats Amsterdam) aan het museum geschon-

ken. Het laatste schip voor de Douane Rotterdam, de

Zilvermeeuw, zal medio dit jaar in de vaart komen.

Aan Cor Hardonk, restaurator en bouwer van schaalmodel-

len, werd opdracht verleend om een scheepsmodel to maken

van het ms Argus. Dit schip werd gebouwd in 1879 bij

scheepsbouwer Leen Smit to Kinderdijk. Via Impost zullen we

u op de hoogte houden over de voortgang van dit project.

< "','/. Conservator
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le wiebeltax
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Hij was namens de VVD twee keer minister van Financien: in

het kabinet-Marijnen van 1963 tot 1965 en in het kabinet-

De Jong van 1967 tot 1971. Evenzovele malen was hij lid van

zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Na z'n vertrek uit de

Nederlandse politiek werd hij in 1973 president van het

Internationaal Monetair Fonds in Washington. dr Hendrik

Johannes Witteveen (1921): een econoom met spirituele

belangstelling, getuige onder meer zijn boek Soefisme en

economie.

Hij was al eens eerder voor het ministerschap gevraagd
voordat hij in juli 1963 toetrad tot het kabinet-Marijnen.
'Dat was in 1959, toen ik nog hoogleraar was aan de
Economische Hogeschool Rotterdam en ook lid van de
Eerste Kamer. Maar toen wilde uiteindelijk Zijlstra de post
hebben en zijn partij, de AR, drukte dat door. Vier jaar later
gebeurde het dus toch. De formatie van het kabinet-
Marijnen verliep moeizaam, vooral vanwege economische
problemen. Er waren spanningen op de arbeidsmarkt, die
later in 1963 tot een loonexplosie leidden. Overal wilde men
opeens meer verdienen. Gevolg was dat de inflatie sterk
opliep. In dat economisch klimaat begon ik als minister van
Financien. Geen gemakkelijke start.'

Maar anderhalf jaar
Ook in de jaren zestig was er tussen minister en staats-

secretaris al de werkverdeling waarbij de staatssecretaris

primair verantwoordelijk was voor belastingen. In het

kabinet-Marijnen was dat de partijloze Van den Berge. Ten

voortreffelijke man, die het liberale beleid volop steunde.

Belangrijk voor de VVD was het invoeren van een inflatie-

correctie. Dat is toen niet gelukt, omdat het kabinet al na

anderhalf jaar uit elkaar viel als gevolg van grote menings-

verschillen over de vraag of er in Nederland commerciele

televisie moest komen.'
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In die korte periode wisten de vakministers Witteveen overi-
gens wel to vinden. We hadden Bogaers op
Volkshuisvesting, die het als z'n heilige missie zag om zoveel
mogelijk huizen to bouwen. Hij kon zich beroepen op het
regeringsprogramma, dat de woningbouw een eerste priori-
teit noemde. En op Sociale Zaken zat Veldkamp, die bezig
was de verzorgingsstaat verder op to tuigen. Ja, er werd
hard aan me getrokken.'

Nacht van Schmelzer
Na het kabinet-Marijnen kwam het kabinet-Cals, waarvan de
VVD geen deel uitmaakte. Witteveen werd lid van de Tweede
Kamer. Bij de begrotingsbehandelingen in 1965 introduceer-
de zijn partij een nieuwigheid: een tegenbegroting. 'Ilk was
daar nauw bij betrokken, maar Joekes presenteerde het
geheel in de Kamer. We hebben daarmee toes een trend
ingezet die tot op de dag van vandaag wordt gevolgd.
Als Kamerlid maakte Witteveen in 1966 de meest fascineren-
de nacht in de Nederlandse politiek mee, waarover later
boeken en zelfs een toneelstuk zijn geschreven: de nacht
van Schmelzer. Aanleiding was de tegenbegroting die de
VVD had ingediend als alternatief voor de officiele begroting
van minister Vondeling. We waren het helemaal oneens met
zijn beleid en onze bezwaren leefden ook bij delen van de
KVP-, AR- en CHU-fractie. Ik heb toen namens de VVD een
- in vriendelijke taal opgestelde - motie ingediend die om
een ander begrotingsbeleid vroeg. Schmelzer, de KVP-
fractieleider, wilde niet dat onze motie als eerste in stem-
ming kwam en diende daarom zelf ook een motie in. Die was
zo mogelijk nog vriendelijker opgesteld, maar vroeg toch ook
om een herziening van het beleid. Cals en Vondeling waren
des duivels en spraken hun "onaanvaardbaar" uit over de
KVP-motie. Er volgde de hele nacht koortsachtig politiek

overleg in de Kamer, maar uit-
eindelijk werd de motie aan-
genomen. Dat was het einde
van het kabinet-Cats:

Kabinet-De Jong
Na het tussenkabinet -Zijlstra

trad in april 1967 het kabinet-De Jong
aan. Witteveen werd opnieuw minister van Financien.

'Het was vanaf het begin veel meer een eenheid dan het

kabinet-Marijnen. Dat blijkt ook wel uit het feit dat we elkaar

nu, ruim dertig jaar later, nog maandelijks ontmoeten voor

een lunch. De Jong was een goed leider. We hebben dan

ook de hele rit van vier jaar volbracht. Daarin is op fiscaal
gebied nogal wat tot stand gebracht. Grapperhaus was als
staatssecretaris heel actief. Belangrijk natuurlijk was de
invoering van de BTW in 1969, die nu al jaren onze grootste
belastingbron is. Verder kwam de inflatiecorrectie er nu wel,
ondanks nogal wat tegenstand uit met name de AR-hoek. Ik
moest op een gegeven moment zelfs namens het kabinet het
"onaanvaardbaar" laten horen om Biesheuvel in het gareel to
krijgen. Dat was een mooie overwinning voor de VVD, want
die inflatiecorrectie was voor ons echt een belangrijk punt.
Witteveen loodste ook de zogenoemde wiebeltax door de
Tweede en Eerste Kamer. 'Wie die naam bedacht heeft weet
ik niet meer, maar het was een instrument om conjunctuur-
politiek to bedrijven - waarvan ik altijd een sterk voorstander
ben geweest. De minister van Financien kon - uiteraard met
instemming van het kabinet - bepaalde belastingen met een
zeker percentage verhogen of verlagen. Het parlement
mocht pas achteraf zijn goed -of afkeuring uitspreken. Ik
heb in 1971 ook daadwerkelijk van mijn bevoegdheid
gebruikgemaakt. Het ging toen om belastingverhogingen,
bedoeld om de oververhitte economie wat of to koelen.
Onder mijn opvolger Nelissen zijn de verhogingen weer
ongedaan gemaakt. Daarna is de wiebeltax nooit meer
gebruikt. Jammer, want het was een effectief instrument
voor conjunctuurpolitiek.'
Als andere maatregelen om de onstuimige groei van de
economie of to remmen werden vervroegde afschrijving op
activa en de investeringsaftrek opgeschort. Een algemene
loonstop doorvoeren Iukte echter niet: daartegen bestond
teveel weerstand.

Soefisme
Hendrik Witteveen groeide op met de soefi-beweging, een
van de oudste mystieke tradities ter wereld. Vertrekpunt is
de opvatting dat de grote religies in de kern gelijk zijn. Op
die overtuiging is een wereldbeeld gebouwd dat geestelijke
groei en werelds succes met elkaar verbindt. Het soefisme
ziet succes in de wereld zelfs als een weg die naar geeste-
lijke ontwikkeling leidt. 'Maatschappelijk actief zijn is ten-
slotte de reden waarom we bestaan,' verduidelijkt Witteveen.
'lets opbouwen, iets scheppen, een doel bereiken. Zelfs als
dat doel materieel is, is dat van belang voor je geestelijke
ontwikkeling. Maar heb je een doel bereikt, blijf dan niet
stilstaan. Want laten we eerlijk zijn: materiele doelstellingen
stellen meestal teleur. Uiteindelijk zit in het geestelijke ideaal
alles besloten wat je verlangt.'



Hij heeft in de loop der jaren heel wat opgetrokken wenk-
brauwen gezien van mensen die zich afvroegen of de combi-
natie van economie en mystiek wel kan. 'Ten onrechte wordt
er vaak vanuit gegaan dat mystiek soft is. Dat is niet
zo, integendeel juist. Het soefisme leert je om
afstand to nemen, om je niet vast to bijten in een of
enkele materiele zaken. Ik ben ermee opgegroeid;
op zondag gingen we altijd naar de erediensten. Het
is voor mij een onuitputtelijke bron van steun en
inspiratie:

Het koffertje
Onvermijdelijke taak van elke minister van Financien is het
op de derde dinsdag van september aanbieden van de rijks-
begroting en Miljoenennota aan de Tweede Kamer. De
papieren (althans een deel daarvan) worden vervoerd in het
bekende koffertje. Die traditie is begonnen in 1947, toen
minister Lieftinck de eerste rijksbegroting van na de Tweede
Wereldoorlog in stijl wilde aanbieden. Hij liet een van zijn
ambtenaren bij leerhandel Van den Broek op de Laan van
Meerdervoort voor (omgerekend naar toen) € 1,70 een
koffertje kopen. Witteveen, die er in 1963 mee naar de
Kamer moest, herinnert het zich als 'een klein bruin ding,
waar maar weinig in kon'. Het staat nu in het Belasting &
Douane Museum.
In 1964 stelde de Staatsdrukkerij ter gelegenheid van haar
150-jarig bestaan een nieuw koffertje ter beschikking.
Witteveen was de eerste minister die het mocht gebruiken.
Het was veel groter dan het tot dan gebruikte exemplaar.
En het was ook een mooier koffertje, gemaakt van geitenleer
en van binnen bekleed met een soort blauwe zijde. Op de
zijkant staan in vergulde letters de tekst "Derde dinsdag in
september" en het Nederlandse wapen.
Waar het koffertje stond als het niet gebruikt werd kan
Witteveen zich niet herinneren. 'Ongetwijfeld ergens op het
ministerie, maar waar precies weet ik niet meer. Het kwam
gewoon elk jaar weer tevoorschijn als de derde dinsdag
naderde. Nee, daar kwam niet veel ceremonieel bij kijken.
Ik heb het ook niet officieel overgedragen aan mijn twee
opvolgers. Maar het wordt nog steeds gebruikt.'
Pas als de derde dinsdag van september voorbij was kon
Witteveen op vakantie. 'Ik was dan maanden met de begro-
ting bezig geweest. Dat begun al in januari met het opstellen
van de streefcijfers. In de maanden daarop had ik overleg
met de verschillende ministers, die natuurlijk zonder uitzon-
dering vonden dat ze to weinig kregen. Met sommigen

kwam je er onderling wel uit, maar anderen
hielden hun poot stijf en dan werd het een

zaak voor de ministerraad. Maar goed, als de
Tweede Kamer de stukken had dan kneep ik er gauw een
dag of tien tussenuit. Die tijd hadden ze wel nodig om alles
to lezen en to doorgronden.'

Twee maatregelen
Hij heeft de jaarlijkse rijksbegroting en alles wat eraan vast-
zat nog jaren gevolgd, ook nadat hij teruggekeerd was uit
Washington. Inmiddels is het minder geworden, maar de
ontwikkeling van de wereldeconomie boeit hem nog steeds.
Als hij nu minister van Financien was zou hij in elk geval
twee maatregelen nemen. 'Ik zou direct het plan om de
onroerend zaakbelasting deels of to schaffen ongedaan
maken. Nee, het feit dat het een VVD-idee is maakt me
niets uit: het is gewoon een verkeerd plan. Wij hebben die
belasting indertijd ingevoerd om gemeenten de mogelijk-
heid to geven hun uitgaven tegen hun eigen belastingen of
to wegen. De gemeentefinancien dreigden to ontsporen en
er kwamen steeds meer zogenoemde artikel 12-gemeenten.
Sinds de invoering van de OZB doen de gemeenten het op
financieel gebied veel beter en het zou echt zonde zijn die
lijn to doorbreken:
Zijn tweede punt is macro-economisch. 'Ik vind het jammer
dat er geen anticyclisch begrotingsbeleid wordt gevoerd.
We zitten nu met de gebakken peren omdat we in goede
tijden ondanks een beheerst begrotingsbeleid toch geen
reserves hebben kunnen vormen. We kunnen ook moeilijk
anticyclisch to werk gaan, want we hebben onszelf vast-
gesnoerd in het Stabiliteitspact. Het ironische van de
situatie is dat de Amerikanen in feite een Keynesiaans
beleid voeren, al is dat met structurele en niet met tijdelijke
conjuncturele maatregelen. Dat hadden wij ook op de juiste
manier moeten doen:
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Co Bieze, Eindhoven, Grensstenen op een slappe ondergrond, foto, 2004

Grensstenen
op een slappe ondergrond
In de eerste helft van de 19e eeuw werden onze lands-

grenzen, zoals we die nu nog kennen, voor het eerst in

traktaten met onze buurlanden Belgie en Duitsland vast-

gesteld. Er werden hier en daar om praktische redenen na

de vaststelling kleine correcties aangebracht, maar deze

hebben weinig invloed op de grootte van ons grondgebied

gehad.

De brandverzekering
Ik had op die maandagmorgen een lichte druk op de maag.

Op zichzelf is dit niets nieuws, want ik heb iedere maandag-

morgen enige moeite mijn levenstempo bij de woelige

werkelijkheid aan to passen.

Meestal verman ik mij, maar ditmaal verzuchtte ik kleintjes
tegen mijn vrouw: "Ilk heb zo'n voorgevoel, dat er een deur-
waarder komt vandaag:"
Daarna stapte ik onzeker de buitenwereld in, wat mij overi-
gens niet verhinderde twee opdrachten voor artikelen in de
wacht to slepen, nog wel met een klinkklaar voorschot.
In de namiddag wandelde ik weer geheel getroost door de
toch nog meegevallen realiteit naar huis, een runderrollade
onder de arm en een bloemetje in de hand.
Aan de kapstok zag ik dat schoonma met de tantes op
bezoek waren.

Na het vaststellen van verdragen moesten de grenzen zicht-
baar worden gemaakt door middel van grensstenen of grens-
palen. Het plaatsen van deze aanduidingen verschafte weinig
moeilijkheden in streken met een stevige ondergrond. De
meeste grensaanduidingen staan op stevige zandgrond.
Men kon dan volstaan met een fundering van klinkers, waar-
op de steen werd ingemetseld.
Anders is het, wanneer de grens dwars door een veengebied

loopt. Als we de kaart van de provincies Groningen en

Drente bekijken, lijkt het, alsof de grens grotendeels langs

een liniaal getrokken is. Dat komt, omdat daar het

Bourtanger moeras liep, dat zich op sommige plaatsen met

een breedte van 30 a 40 km, uitstrekte van ongeveer

Bellingwolde (in Groningen) tot ten zuiden van Schoonebeek

(in Drente). Dit moeras liep tot in het in Duitsland gelegen

Graafschap Bentheim. Het was slechts via een paar zand-

ruggen to doorkruisen. Deze zandruggen werden "tangen"

genoemd. Dit woord vinden we nu nog terug in de naam van

het zeer bezienswaardige vestingstadje Bourtange. Het veen

had een diepte van drie tot vijf meter.

Als men hier een grenssteen zou plaatsen, dan was deze
steen in zeer korte tijd weggezakt tot op de onder het veen
bevindende zandlaag. Daarom werden hier bijzondere
voorzieningen getroffen. Er werden eikenhouten palen in de

Mijn vrouw wenkte mij in de keuken en vroeg fluisterend:
"Wist je dat van die deurwaarder?"
"Welke deurwaarder?" vroeg ik, argeloos met de bloemen

wuivend.

"Ze kwamen met drie man sterk!" zei mijn vrouw.

"Grote genade!" zei ik en maakte een vluchtbeweging.

"Wat trok schoonmoe voor een gezicht!"

"Die heeft er niets van geweten!" zei mijn vrouw.
"Hoe is dat mogelijk?" steunde ik.
"Ik heb tegen het drietal gezegd, dat ik ze onmogelijk boven
kon laten, waar de gehele familie op bezoek zat.
Ze kwamen beslag leggen."
"Dan hebben ze je zeker uitgelachen," zei ik sceptisch.
"Neen,"zei mijn vrouw verontwaardigd. "De heren pleegden
overleg en tenslotte zei een van hen, dat hij mee naar boven
zou gaan als agent van de brandverzekering."



grond aangebracht, die zo lang waren, dat ze 30 cm in de
vaste zandbodem kwamen to staan. Hierop werd een eiken-
houten vloer gelegd, waarop de steen kon worden geplaatst.
Om de steen werd een sokkel gemetseld van klinkers, waarin
de Steen stevig verankerd stond. Een dergelijke situatie
doet zich o.m voor bij de hulpsteen No. 160.1, aan de grens

bij Zwartemeer (gemeente Emmen). Hier was de veenlaag

3,80 m hoog, zodat hier palen van ruim 4 meterlang moesten

worden geplaatst.

Bijgaande foto laat niet alleen de ongerepte natuur zien,
maar ook de constructie van de fundering, Het onderliggende
zand is kennelijk weggewaaid, weggespoeld, of door vossen
weg gegraven. Deze steen is to bereiken vanaf de weg
tussen Schoonebeek en de Duitse grens. Dan langs de grens
1500 meter wandelen in noordelijke richting. Hoewel het
Bourtanger moeras nagenoeg geheel is gecultiveerd, en men
er erg veel bouwland en weiland aantreft, komt men op ver-
schillende stukken nog ongerepte natuur tegen.

0,0

"Die man is een genie," zei ik bewonderend.
"Hij speelde zijn rol prachtig,"zei mijn vrouw. "Nadat hij alles
opgeschreven had zei hij nog heel vriendelijk, dat wij volgen-
de week de polis toegezonden zouden krijgen'
"En zijn kornuiten," vroeg ik.
"Die hebben beneden in de gang gewacht, verdekt opgesteld!"
"Meesterlijke regie!" prees ik mijn vrouw bewonderend.
Ze schikte de bloemen in een vacs en als een onbewolkt
echtpaar schreden wij naar de zitkamer waar ons bezoek
thee dronk.
De ontvangst door schoonma en de tantes was niet slechts
hartelijk, er klonk een noot van warme waardering in door.
"Dit vind ik nu zo'n rustig idee!" zei schoonma statig, "dat
jullie nu eindelijk tegen brand verzekerd zijn!"
Op dat moment kreeg ik bijna het gevoel of mijn vrouw zich
toch op een aparte wijze een brandverzekering had laten
aansmeren. ^^rrfrrrss <<rrirs
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De executoriale verkoping
der roerende goederen van
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De Muiderpoort to Amsterdam, illustratie uit Sprokkelingen in Nederland

door Mr A.loosjes

Een anoniem verslag uit 1894 vertelt op welke subversieve
wijze Tjeerd Stienstra de executoriale verkoping van zijn
inbeslaggenomen goederen trachtte to frustreren.
Stienstra was uiterst beleefd tegen de deurwaarder en de
ambtenaren L. Kuiper, F ten Cate en H. Smith. Na de
beschrijving van de goederen werd Stienstra's echtgenote
aangesteld als bewaarster van de goederen. De in beslag-
name vond plaats op 26 november 1894. De verkoop werd
bepaald op woensdag 5 december 1894.

Na de registratie werd een afschrift van het procesverbaal
van beslag den 28ste November aan den geexecuteerde
beteekend. Den 30sten November werd door aanplakking
van biljetten, houdende aankondiging van den verkoop,
aan het voornemen der Administratie bekendheid gege-
ven.



(Het blijkt dus gewenscht tevoren met het Hoofd der

Politie to overleggen omtrent den verkoopdag.)

Inmiddels was, vooral van de zijde der politie, de even

wenselijkheid geuit om de verkooping op een anderen dan

den bepaalden dag to houden; men vreesde dat op den

St-Nicolaas, tevens marktdag, alhier de door de executo-

riale verkooping verwachte groote toevloed van socialisten

der politie to veel moeite zoude geven om de orde to

handhaven. Stienstra was reeds begonnen allerwege in

den omtrek zijne partijgenooten tot overkomst aan to spo-

ren. Op grond van een en ander verzocht de executant de

1 December 1894 op ongezegeld papier en zonder

tuschenkomst van een procureur aan de Rechtbank dat de

verkoop mocht plaats hebben op vrijdag den 14 December

1894.

(Deze verstrekking werd gratis verstrekt; de Griffie had

echter betaling kunnen vorderen. (Zie art. 23 van het

Tarief van Justitiekosten en Salarissen in burgerlijke zaken

Stbl. 1843 no. 38.)

Bij vonnis van denzelfden dag stond de Rechtbank dat

verzoek in zooverre toe, dat zij beval, dat de termijn bin-

nen welken de verkoop moest zijn tot stand gebracht, met

acht dagen werd verlengd. Mondeling gaf de President

den deurwaarder to kennen dat de Rechtbank niet de

bevoegdheid had een bepaalden dag aan to wijzen; de

executant kon then naar goedvinden stellen en wijzigen

mits zorgende dat de verkoop binnen den (nu verlengden)

termijn geschiedde en aan de voorschriften omtrent de

aanplakking en afkondiging werd voldaan. Dit vonnis werd

aan Stienstra, aan zijne vrouw (bewaardster) en aan den

gemeente-ontvanger medegedeeld bij exploot van den

deurwaarder van den 5de December 1894 waarbij tevens

werd aangezegd dat de verkoop nu op 14 December zou

plaats hebben; ook aan den gemeente-ontvanger wijl deze

den 1 December oppositie tegen de afgifte der kooppen-

ningen had laten beteekenen ter verzekering van door

Stienstra verschuldigde gemeentelijke hoofdelijke omslag;

die oppositie was aan den Rijksontvanger (als executant)

en aan den deurwaarder die het beslag had gelegd betee-

kend door dezen laatste zelf, in diens hoedanigheid als

deurwaarder der plaatselijke belastingdienst; de wet ver-

zet er zich niet tegen, dat een deurwaarder een exploit

aan zichzelven beteekent. Het uitstel was geheim gehou-

den tot den morgen van een eerst bepaalden verkoopdag.

De toegestroomde socialisten waren natuurlijk woedend;

dat zij nu een vergeefsche reis hadden gemaakt, sommigen

uit Leeuwarden; Aschen en Amsterdam, velen uit t'Bildt en

meer naburige gemeenten. Zij trokken evenwel zonder wan-

ordelijkheden langzamerhand weder naar huis, nadat eerst

nog een drietal hunner bij den Ontvanger een eisch tot ver-

goeding van reis- en verblijfkosten had laten hooren(!) De

aanwezigheid van eenige marechaussees werkte stellig kal-

meerend op de hartstochten.

(Minstens drie dagen voor eene executoriale verkooping
geeft de Ontvanger hieraan den Heer Inspecteur kennis
opdat zoo nodig aan den Commandant der marechaussees
assistentie kan worden gevraagd)
Den vorigen avond waren deze niet weinig opgewekt in eene
vergadering in het Volksgebouw waar Reens en anderen het
woord voerden. Toen de deurwaarder den 5 den December
des morgens to ruim 9 ure ten huize van Stienstra kennis
ging geven; dat de verkooping werd uitgesteld, beyond hij
daar dat zoowel boven als beneden bijna alle ruimte door
Stienstra's vrienden en vriendinnen was bezet. Te tien ure,
het uur waarop de verkooping zou aanvangen, ware dus stel-
lig voor niemand nog plaats to vinden geweest.
De executie zou dus groot gevaar geloopen hebben to mis-

lukken. En het lag wel eenigszins voor de hand, dat op den

nader vastgestelden dag de stroom van Stienstra's volgelin-

gen nog sterker zou worden. Daarom drong de deurwaarder

er op aan, evenals hij reeds voor de inbeslagneming de erven

schriftelijk van then maatregel had geopperd, om alsnog aan

de Rechtbank to verzoeken een andere plaats van verkoop to

bepalen; het Dagelijksch Bestuur van Harlingen stelde de

Gymnastiekschool daartoe beschikbaar. De Ontvanger diende

nu den 17 den December een request aan de Rechtbank in,

in denzelfden vorm als dat waarbij werd verzocht een ande-

ren dag voor den verkoop to bevelen; en hierop werd den

volgenden dag wedergunstig beschikt. Derhalve kon bij de

aanplakking, die nog opnieuw moest plaatsvinden, dadelijk

hiervan op de biljetten melding worden gemaakt. Deze aan-

plakking geschiedde 10 den December en ook de medede-

ling bij exploit der beschikking van de Rechtbank aan den

geexecuteerde, de bewaarder en den opposant van de aan-

plakking werd, evenals den eersten keer, aan den voet van

het proces-verbaal van inbeslagneming eene aantekening

gesteld en deze wederom geregistreerd. Den 13 den

December werd door den Stadsomroeper den volken verkon-

digd, dat den volgenden dag de verkooping zoude plaatsheb-

ben. Dat rondbellen toch is to Harlingen bij vrijwillige ver-



Onbekende schilder kantoor van een belastingontvanger,
17e eeuw, olieverf op linnen



kooping gebruikelijk en de Heer Rijksadvocaat oordeelde, dat
onder afkondiging, ook to verstaan is het door den
Stadsomroeper laten omroepen. Dat omroepen geschiedde
des morgens voor den aanvang der verkooping nogmaals.
Van beide verrichtingen werd weder (66n) aantekening op
het proces-verbaal van beslag gesteld en deze geregistreerd.
Zoo naderde het voor den verkoop vastgestelde tijdstip. Doch
eerst moesten de goederen naar het aangewezen lokaal wor-
den overgebracht. Uit eene overweging in het hiervoren
bedoelde vonnis van 8 December 1894 blijkt, dat het recht
om de in beslaggenomen goederen naar het door de
Rechtbank aangewezen lokaal over to brengen ligt opgeslo-
ten in de bepaling dat de verkoop op die plaats zal geschie-
den. De Heer Rijksadvocaat was mede van dat gevoelen en

Onbekende meester, La Saisse, de deurwaarder legt beslag,

79e eeuw, lithografie

adviseerde verder, dat de executant daartoe zelf het meest
geschikte tijdstip kiest. Die overbrenging nu kon niet tot het
laatste oogenblik, den morgen van den verkoopdag, worden
verschoven: dan toch zoude zij door Stienstra's partij genoot-
en, die zijn huis gevuld zouden hebben, uiterst moeilijk
gemaakt worden.

Doch dat die overbrenging ook op een ander tijdstip niet
zonder tegenstand van de zijde des geexecuteerden zoude
gebeuren bleek spoedig. Toen de deurwaarder zich daartoe
den 13den December, des namiddags to twee ure, met vier
werklieden, Jacob Jekel, Barend Drijer, Geert Nielsen en
Sjouke van der Lei, naar het huis van Stienstra begaf vond hij
de deur gesloten en werd hem namens Stienstra door zeke-



ren Abraham Soep to kennen gegeven dat men hem niet
zoude toelaten de goederen to vervoeren omdat vrouw
Stienstra bewaarster was en zoude blijven tot den volgende
morgen tien uur als wanneer de goederen beschikbaar zou-
den zijn. Daar aan den herhaalden eisch des deurwaarders
om to worden toegelaten niet werd voldaan keerde deze
terug om de hulp der politie in to roepen ten einde des
noods met behulp van den sterken arm, naar binnen to gaan.
Een groote menigte yolks had zich in de straat en den
omtrek verzameld en een toespraak, inmiddels door genoem-
den Soep tot die menigte gehouden leidde er toe dat men
door luide geschreeuw en getier van weinig ingenomenheid
met het voornemen van den deurwaarder en zijn helpers
blijk gaf. De Burgemeester oordeelde het derhalve gerade de
politie zooveel mogelijk to versterken en behalve de reeds
aangekomen zes Rijksveldwachters werd nu om marechaus-
sees en meer Rijkspolitie getelegrafeerd.
(In soortgelijk geval is het gewenscht steeds tijdig eene
machtiging to vragen om ook buiten de door de wet (art. 15
Wetb. v. Burg. Rv.) bepaalde uren exploten en tenuitvoerleg-
ging van het dwangbevel to mogen doen).
Daar de deurwaarder vreesde tengevolge het oponthoud na
niet meer voor vijf uur met de overbrenging der goederen
gereed to zullen komen verzocht hij per telegram van den
president der Rechtbank verlof om ook na dat uur met die
overbrenging to kunnen doorgaan. Daarna begaf hij zich met
eenige politieagenten op nieuw naar de woning van de
geexecuteerde. Hier werd hij weder door Soep ontvangen,
die verklaarde niemand binnen to zullen laten of het moest
zijn over zijn lijk". Van een oogenblik dat Soep naar binnen
zoude gaan en de deur onmiddellijk achter zich sluiten
maakte de deurwaarder gebruik naar binnen to vallen
gevolgd door de noodige politie en de vorengenoemde werk-
lieden. Stienstra, zijn vrouw en eenige vrienden trachtten nog
wel de deur voor hen to sluiten doch moesten voor de over-
macht wijken. Nu verklaarde de deurwaarder aan
de bewaarster het doel zijner komst en verlangde van haar
daartoe mede to werken. Zooals de deurwaarder to voren wel
vermoedde weigerde zij en werd daarom als bewaarster ont-
slagen; twee der assisteerende, werklieden werden als nieu-
we bewaarders aangesteld; de bewaarster bleef natuurlijk
verantwoordelijk totdat al de in beslag genomen goederen;
de voor het ontslag en de aanstelling vereischte processen-
verbaal waren bij voorbaat door den deurwaarder medege-

bracht. Thans begon de overbrenging en had ongestoord
plaats; de politie binnenshuis bleef daar ter bescherming van
den deurwaarder en zijn mannen; buiten zorgde
Rijksveldwacht en middelerwijl arriveerende marechaussee
dat de straat ruim gehouden werd en in de school werden de
goederen door de beschikbare belastingambtenaren ontvan-
gen en gerangschikt. De vreeselijkste bedreigingen werden
door de in Stienstra's lokaal aanwezige socialisten geuit
tegen de mannen van het gezag in het algemeen en heftig
werd uitgevaren tegen den deurwaarder; vooral toen hij de
portretten van Stienstra en Domela Nieuwenhuis van de
wand liet nemen; toen werd Abraham Soep zelfs zoodanig
opgewonden; dat men meende hem van woede de zullen
zien stikken; op datzelfde ogenblijk viel een der agenten van
de politie een revolver voor de voeten, welke later bleek met
vijf scherpe patronen to zijn geladen en uit de jas van den
door zijne zenuwen over meesterden Abraham Soep to zijn
gerold; het wapen werd in beslag genomen en tegen den
drager proces-verbaal opgemaakt, hetwelk tengevolge heeft
gehad dat Soep tot f 50.- boete of 20 dagen hechtenis ver-
oordeeld werd. Toen het vijf uur geworden was werd de over-
brenging gestaakt doch het terrein ruim gehouden in
afwachting dat het verlof aan den President der Rechtbank
mocht komen. Eindelijk to half zes kwam dat verlof telegra-
fisch en uitvoerbaar voor de registratie; zoodat onmiddellijk
de nog resteerende goederen konden worden vervoerd. Te
half zeven was dit werk volbracht.
En zoo liep deze executie in het voordeel der Administratie of
door de doeltreffende maatregelen; die men genomen had;
en ten spijt en tot schade der anti-belastinggezinden, die
zich in hun toeleg om het doel der executie to verijdelen
zagen bedrogen en hun pas opgegane zon reeds weder
moesten zien ondergaan.
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In nummer 33 namen we het verhaal op dat

P.J. Feij optekende over de illegale praktij-

ken van Willem Pietersz en zijn huisvrouw.

Nu vervolgen wij zijn relaas met een reeks

over knoeierijen met bier en wijn. Weer is

de plaats van handeling de kleine stad

Arnemuiden. Het is rond 1600.

De 'dobbele stuver': een gewestelijke
(oorlogs)belasting op 'elcke tonne bier'
Deze belasting, in 1599 geheven als een soort oorlogsbelas-
ting, gold volgens de magi-straat van Arnemuiden alleen
voor de tappers.
De 'schamele gemeente' en de soldaten dienden daarvan uit-

gesloten to worden. Het betreft vooral de 'cleyne inbrouwen

bieren'. Die bieren verdienden eigenlijk die naam niet: 'meer

wesende verdorven water dan bier ende alleenlyck wesende

tot dienste ende gerieve van dalderscamelste gemeent'.

De pachter moet alsnog restitutie geven 'opdat daermede

tclagen ende criellen onder de schamele gemeent daerse

wesende gestilt mach wesen ende blijven'.

Een aantal voorbeelden/pogingen
om de excysen to 'ontduiken'
en/of de prijzen op to drijven.
Sommige tappers deden o.a. in het jaar 1599 halve 'ocx-

hoofdden' wijn op 'boven de ordinaris groote'. Deze zoge-

noemde Toscaanse halve okshoofden bevatten veel meer

dan 50 stoopen. Deze maten mochten alleen voor wijnen

afkomstig uit Toscane (Italie) gebruikt worden. Als je de

wens koesterde om de belastingen to ontduiken, was het

handig deze maten ook voor andere vaak duurdere wijnen to

hanteren. De belastinggaarders/excijsenaars hadden dat

natuurlijk al heel snel door.

Deze brutale ontduiking werd bestraft met een boete van
25 gulden (nu bijna 3000 gulden ofwel bijna 1370 Euro),
verbeurdverklaring en aangifte bij de baljuw.
Vaak probeerden zoetelaars, die soldaten uiteraard tegen

betaling, voorzagen van hun natje en droogje, onder de

prijzen van de plaatselijke tappers to gaan 'zitten', door niet

alleen soldaten, maar ook anderen die dat wensten liefst een

groot aantal tapjes uit to slijten zonder dat er 'excijs' over be-

taald was. Daar kwam natuurlijk ook een verbod op.

De stad stimuleerde de vestiging van een of meer 'bierstal-
len', waar de burgers diverse soorten bieren konden kopen.
Er dienden meer 'cleijne' dan 'swaere' bieren aangeboden to
worden, want niet veel burgers konden het zich permitteren
Iswaer' bier to drinken. Dat bier zou nu meer dan 15 gulden
per liter kosten (bijna 7 Euro).
Zo werd voorkomen dat er een tekort aan bier kwam. Men

sloeg hiermee drie vliegen in een klap: de prijzen werden

gedrukt,er kwam meer belastinggeld binnen,en de klachten

over gebrek aan bieren verdwenen.

Met scheepsbieren werd o.a. in 1594 enorm gefraudeerd.

Dagelijks gingen grote hoeveelheden van dat bier regelrecht

van de brouwerij naar de grote schepen. De excijsenaar en

de contreleurder kwamen dat niet to weten, want de ladingen

werden niet langs het 'Accijnshuijsken' gesluisd om deze aan

to geven en een geleidebiljet to ontvangen. Tegen deze prak-

tijken werd ook streng opgetreden. De namen van de bier-

werckers die dat werk deden, werden op een speciale 'rolle'

geschreven met een rooster van de beurten, zodat de verant-

woordelijken gestraft konden worden.

De brouwers werden ook verantwoordelijk gesteld voor wat

hun meesterknechten 'misdeden', b.v. als zij 'vergaten' een of

meer 'brouwe' op to schrijven en aan to geven. De brouwers

werden in dat geval bestraft met een boete van twee ponden,

maar werden niet als 'meineedich' beschouwd, wat een veel

hogere straf zou betekenen.

Om de bierwerckers to behoeden voor onderbetaling, waar-
door zij mogelijk geneigd zouden zijn om 'frauduleus' to
handelen, werden de lonen enigszins verhoogd en vast-
gesteld: voor iedere ton twee stuivers; voor ieder half vat
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een stuiver en voor een 'kinneke' een halve

stuiver.

Steven Dirricxz. en Cornelis Cornelisz. in de
Roode Leeu, bezaten beide (1590) als bier-
stekers een of meer bierschepen. Ze werkten
samen, maakten geheime afspraken en
gaven o.a. kortingen aan brouwerijen met de
bedoeling een behoorlijke vinger in de pap
to hebben met betrekking tot de hoogte van
de prijzen en de hoeveelheid bieren die aan-
geboden werd. Als de prijzen wegens een
bepaald tekort to hoog werden, liepen de
belasting-inkomsten duidelijk terug.

In vergelijking met andere steden van
Walcheren waren vooral de prijzen van de
Icleijne Inbrouwe Bieren' to hoog. De prijs
van een vat van dat bier moest lager liggen
dan een daalder (f.1.50).
Met het oog hierop werden er door het stads-
bestuur maximumprijzen ingesteld.
Ook weigerde de excijsenaar aan de boven-

genoemde Cornelis Cornelisz. toe to staan

zijn 'swaere' bieren vanuit zijn bierschip over

to brengen naar de stad en ze daar op to

slaan.

Deze weigert op zijn beurt die bieren in zijn

bierschip op to slaan. Waarom? We vermoe-

den dat bieren vanuit het bierschip minder

gemakkelijk legaal of illegaal verhandeld

zouden kunnen worden.

De kleine Parmantig
zou Drank Goliath verslaan.
Een stinger in z^n handjes,

een natte spons er aan.

Het vette drankzwn grinnikt:
"Wou Brammetje m# plagen P
't Zijn allemaal geen David's,
Die lange stingers dragen!"

5 Stadsresoluties van Arnemuiden nrs 15 +16

7595-7606
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