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prototype van het Koffertje van de Derde Dinsdag in SOeptember voor het eerst in een
fraaie entourage mochten beschouwen. Twee maal hoorden de aanwezigen een
gedempte knal toen een voorhoofd de vitrine onzacht beroerde.
Dat is het verschil tussen een gewoon voorwerp en een voorwerp dat een bijzondere
betekenis draagt. Zo'n cultuurvoorwerp beschermen en bewaren we.
Dat andere cultuurvoorwerpen minder of zelfs ontoereikend bescherming genieten,
mag wel weer blijken uit de bijdrage van Co Bieze: zelfs gietijzeren grenspalen zijn
niet veilig.
Hoe veilig de staat was in handen van mr. H.E. Koning, blijkt uit het verslag van het
gesprek dat ik met hem had over zijn fungeren bij de Belastingdienst, in de politiek en
later als President van de Algemene Rekenkamer.
Hoe veilig Zeeuws Vlaanderen tussen 1852 en 1919 in handen van de Koninklijke
Marechaussee was, kunt u lezen in de tweede bijdrage van P.J. Feij over zwervers,
dieven en andere wetsovertreders.
Dat ons blad Impost gelezen wordt mag wel blijken uit een kritische ingezonden brief

3016 BB Rott

(verschijning medio mart 20
moet uiterlijk 9

Als een voorwerp bijna tastbaar wordt geexposeerd, krijgen sommigen de nijging het
even vast to pakken, to betasten of zelfs om to voelen hoe zwaar het is. Maar de glasplaat van de vitrine belet je dat wel, zoals enkelen onlangs merkten toen ze het
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die we hierbij ter informatie in de kolommen hebben opgenomen.

En wat er hierin allemaal to lezen valt, hebben we al handig samengevat in de
inhoudsopgave hiernaast.
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Dat leidt mij tot de gebruikelijke wens: veel kijk- en leesplezier.
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maar 'Ich hab' noch eine koffer in Berlin'.

1254
bdmus
bdmuseurff

fax.: 010
e-mail: inf
website:

Het schilderij Vissersschip bij havenhoofd met vuurtoren kan m.i. niet de Ven op de
Andijkerhoek (gemeente Enkhuizen) voorstellen. We zien hier een stukje noordkust.
Voorbij de vuurtoren loopt in werkelijkheid de dijk haaks daarop naar het zuiden tot
Enkhuizen en dat is zeker nog zo'n vijf kilometer, dus 'bij het havenhoofd' staat de
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En wat vindt u ervan, vraagt de redactie in
no. 34 van 2005. Ja, wat vind ik ervan? Als Liesbeth List een lied van Jacques Brel
zingt, blijft het een lied van Brel. En als Hildergart Knef een lied van Marlene Dietrich
zingt, dan blijft het een lied van Marlene, die het al op onnavolgbare wijze in 1930
zong en o.a. daarmee wereldberoemd werd. Het heet ook niet 'Eine Koffer in Berlin",

Parklaan 14-16

tel.:
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;panne de Vin grafische vormgeving
ge grafische dienstverlening

urtoren zeker niet.

e positie waar de schilder zich bevindt kan je alleen maar zee zien en geen
uitstekend deel van het stadje, het deel waar de imposante Zuidertoren staat.
fbeelding niet aan de fantasie van Gruijter (1817-1880) zijn ontsproten? De
Zou
e houten zeewering was n.l., wegens vernieling door de paalworm in 1750,
afgebe
al verva en door een stenen glooiing. Dus voor des schilders tijd.
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Naschrift redactie:
Cgrtservatoi John Vrouwenfelder heeft er van kennisgenomen dar de mogelijke toeschrijving aan vuurtoren
De Ven bij Enkhuizen is to schrappen. Kunstschilders gingen inderdaad met altijd topografisch correct to werk,
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hij voorbeeld ter wille van de compositie. Misschien heeft Willem Gruijter een fantasiewerk met een Zuiderzee's sfeertje, dat hij zo goed kende, gemaakt. Wellicht staat er nog eens iemand op die de plaats herkent.
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Het jaar loopt weer ten einde, onvermijdelijk is de terugblik op het jaar 2005. Wat hebben we als museum gedaan
en deden we het goed? In deze Impost treft u in de
rubriek 'Zomer in het Belasting & Douane Museum' een
beknopt overzicht aan van alle activiteiten. Misschien
heeft u de activiteiten bezocht en heeft u uw oordeel
klaar. Dan ben ilk erg benieuwd naar uw mening.
Om deze activiteiten to bedenken en uit voeren staat een
professionele staf klaar die, deels gesteund door de
Belastingdienst en de Douane Rotterdam, steeds weer
vernieuwend kan werken.

Het museum kent een groot aantal educatieve projecten,
kijkt u via onze nieuwe webnaam www.bdmuseum.nl
naar onze website, dan ziet u de verscheidenheid aan projecten. Een van deze projecten is de inburgeringscursus
'Thuis in Rotterdam'. Een project dat in 2003 tot stand
kwam met medewerking van het Belasting & Douane
Museum, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam
(SKVR), ROC Zadkine, het Havenmuseum, Nationaal
Onderwijsmuseum en Mariniersmuseum. Het doel van
deze les is om mensen die niet in Nederland geboren zijn
een op de praktijkgerichte wijze historische informatie to
gegeven over hun nieuwe vaderland. In november zal
minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie
het museum met een bezoek vereren en deelnemen aan
de cursus.
Gelukkig gaat het goed met het museum. De activiteiten
leveren prima bezoekersaantallen op. Op dit moment
liggen we voor op de bezoekersaantallen van 2004.
Niet alleen individuele bezoekers en groepen weten de
weg naar de Parklaan to vinden, ook de Belastingdienst en
of en toe het bedrijfsleven kennen deze weg en maken
gebruik van de unieke plek die het museum in Rotterdam
to bieden heeft.

Kijken we naar de facilitaire kant van het museum dan is dit
jaar de voormalige diazaal omgetoverd tot een zaal waar
lezingen en vergaderingen kunnen worden gehouden en
waar het publiek geheel zelfstandig een filmprogramma kan
kiezen. Digitalisering van het beeldmateriaal maakte deze
stap mogelijk waardoor de bezoekers meer diversiteit geboden kan worden. De naam van deze multifunctionele
ruimte is gewijzigd in Atrium, vernoemd naar de zolder van
Parklaan 16 waar destijds de studentensocieteit Het Atrium,
de plek waar de studenten van de Rijksbelastingacademie
zich konden verpozen, gevestigd was.

Het museum kent vele facetten. Onlangs werd door de staatssecretaris van Financien J. Wijn het boek "De Vrankrijker's
geschiedenis van de Belastingen" in ontvangst genomen.

Gekleed in Goud
Van 12 november 2005 tot en met 12 maart 2006

zijn twee eeuwen Nederlandse ambtskostuums
to bewonderen op de tentoonstelling 'Gekleed
in Goud' in het Belasting & Douane Museum
to Rotterdam. Het 25-jarig regeringsjubileum
van koningin Beatrix is aanleiding voor het
museum om de eigen collectie ambtskos- 4
tuums in al zijn pracht en praal to vertonen. Het
schitterende kleermakersvak met de veelzijdige
decoratieve borduursteken loopt als een gouden
draad door deze tentoonstelling.
Foto Rob Tiernan

Het ambtskostuum
In het begin van de negentiende eeuw was het voor een hoogwaardigheidsbekleder verplicht om bij het uitoefenen van zijn
ambt in ambtskostuum to verschijnen. De verscheidenheid in
ambtskostuums is door onze vorsten vanaf 1815 vastgesteld.
Het ambtskostuum bevatte per ambtelijk dienstvak en per
rang eigen kenmerken, zoals de kleur van de stof en het
borduursel in goud, zilver of zijde. Het dragen van een ambtskostuum is in Nederland, met uitzondering van dat van de
burgemeester, niet officieel afgeschaft.

De tentoonstelling

Een mooi boek geschreven door mr A.M. Elias, hoofddocent
historische ontwikkeling van het recht aan de Universiteit
Leiden. Hij weet de geschiedenis van de belastingen op een
pakkende en beknopte wijze weer to geven, Een ideaal
cadeau voor Sinterklaas of Kerst en natuurlijk to koop in
onze museumwinkel.
Met de komende tentoonstelling 'Gekleed in Goud, twee
eeuwen Nederlandse ambtskostuums' is het jaar 2005 weer
rond. Ik wens u veel plezier met de komende activiteiten in
het Belasting & Douane Museum.

De tentoonstelling bestaat onder meer uit ambtskostuums en
bijbehorende degens en steken, schilderijen, tekeningen,
prenten, kleermakersattributen en gouddraad. Zeer exclusief
om met eigen ogen to bewonderen is het in 2004 vervaardigde ambtskostuum van de Commissaris van de Koningin
in Friesland de heer Ed Nijpels en het model trouwkostuum
van Z.K.H. Prins Willem-Alexander. Bij de tentoonstelling
verschijnt een publicatie geschreven door de heer mr. C.J.M.
Kramers. Kijk voor de diverse lezingen op de website van het
museum. Een kinderhoek op de tentoonstelling geeft gelegenheid tot het aanraken van deze bijzondere stoffen en
gouden draden.

Rondleidingen 'Kleermaakster Betsy'
Een theatrale rondleiding die de kostuums tot leven brengt op
de tentoonstelling 'Gekleed in Goud'. Kleermaakster Betsy
voert u met verrassende feiten en anekdotes mee in het dagelijks leven van de dragers van de ambtskostuums. Rondleiding
voor groepen tot max. 20 personen €35. Totale duur van de
rondleiding is 30 minuten. Reserveren is noodzakelijk via
info@bdmuseum.nl of 010-4400200.

De eerste 10 boekingen voor de rondleiding
'Kleermaakster Betsy' zijn GRATIS!

Activiteiten Op de agenda 2005 / 2006

Gekleed in Goud - twee eeuwen
Nederlandse ambtskostuums
12 november 2005 tot en met 12 maart 2006

Het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Beatrix is aanleiding voor het museum om de eigen collectie ambtskostuums
in al zijn pracht en praal to vertonen. Het schitterende kleermakersvak met de veelzijdige decoratieve borduursteken
loopt als een gouden draad door deze tentoonstelling. In het
begin van de negentiende eeuw was het voor een hoogwaardigheidsbekleder verplicht om bij het uitoefenen van zijn
ambt in ambtskostuum to verschijnen. Het ambtskostuum
bevatte per ambtelijk dienstvak en per rang eigen kenmerken, zoals de kleur van de stof en het borduursel in goud,
zilver of zijde. Het dragen van een ambtskostuum is in
Nederland, met uitzondering van dat van de burgemeester,
niet officieel afgeschaft.
Houd de website in de gaten voor lezingen die aansluiten b
deze tentoonstelling. Bekijk vanaf november tevens onze website voor informatie over theatrale rondleidingen waarin de
kostuums op bijzondere wijze tot leven komen.

Sinterklaas in zijn douanekantoor
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
uit 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!

Kerstvakantie december 2005
Tijdens de kerstvakantie zijn er voor kinderen verschillende
activiteiten georganiseerd.
26 december 2005
Tweede Kerstdag
Gezellig met de hele familie op stap op Tweede Kerstdag?
Kom dan voor een sfeervolle ontvangst naar het Belasting &
Douane Museum. Zoals de voorgaande jaren zijn er speciaal
voor alle bezoekers, jong en oud, op 26 december leuke
activiteiten georganiseerd in het Belasting & Douane
Museum to Rotterdam.
Tweede Kerstdag
Dialezing Paul Broker
Net als vorig jaar zal dhr. Paul Broker een lezing geven die
aansluit bij het kerstverhaal. Het thema van dit jaar is:
De Heilige Drie Koningen in kunst en cultuur.
World Customs Day
Donderdag 26 januari 2006
Op deze dag staan alle leden van de International
Association of Customs Museums (IACM) stil om 'Een week
uit het leven van een douanier' vast to leggen voor het nageslacht. Het Belasting & Douane Museum toont in een
speciale presentatie originele stukken, zoals beeldmateriaal,
uniformen, werktuigen en namaakproducten. Speciaal voor
kinderen wordt op donderdag 26 januari door een demonstratie een kijkje in het leven van een douanehond getoond.

Voorjaarsvakantie februari 2006
In de voorjaarsvakantie worden diverse activiteiten voor kinderen georganiseerd, zoals de Smokkeltrip en het spannende Douanegame, waarbij je in de huid van een douanier
kruipt en zo snel mogelijk de containers in de Rotterdamse
haven op smokkelwaar controleert.

Rotterdamse Museumnacht
Zaterdag 4 op zondag 5 maart 2006

Kinderworkshop 'Met chocolade borduren'
Woensdag 14 en 21 december 2005

Woensdagmiddag 14 en 20 december van 14 tot 15:30 uur
wordt er een tweetal workshops georganiseerd voor kinderen
van 6 tot 12 jaar. Benieuwd hoe je de kerstman een nieuw
flitsend pak kan geven van chocola. Reserveer dan snel een
plek samen met je vriendjes en vriendinnetjes. De workshop
is gratis. Reserveren is noodzakelijk via info@bdmuseum.nl
of 010-4400200.

De Rotterdamse Museumnacht is enorm populair. Het succes van de Museumnacht is to verklaren door het eenmalige
karakter en het sfeervolle tijdstip 's nachts. Een relatief jong
museumpubliek heeft de kans om in een ander licht een van
de 36 deelnemende culturele instellingen in Rotterdam to
bekijken. De hele nacht kan het publiek genieten van de
tentoonstelling 'Gekleed in Goud' en uiteenlopende activiteiten rondom het thema Goud.

Paaslezing: Paul Broker
maandag 17 april 2006

Een dialezing met als thema: "Het lijdensverhaal van Christus,
volgens Duccio, Giotto en Fra Angelico"
onder voorbehoud.
Tentoonstelling: De Rijwielbelasting
Verwacht april t/m september 2006
In het voorjaar van 2006 zal het museum de tentoonstelling:
"De Rijwielbelasting" presenteren. Deze tentoonstelling toont
naast de geschiedenis van de rijwielbelasting ook de invloed
van de overheid op het dagelijks leven van de burger.
Begin twintigste eeuw was de fiets nauwelijks een algemeen
vervoermiddel geworden of de schatkist lonkte al gretig naar
deze populaire tweewieler.
Met ingang van 1 augustus 1924 werd de rijwielbelasting een
feit en moest iedere fiets goed zichtbaar een metalen plaatje
hebben. De lagere inkomens bleven goedbedoeld buiten
schot. Een gratis plaatje kon bij het belastingkantoor worden
afgehaald. 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.
Een roerige periode waar de tentoonstelling op terugblikt.

Nationaal Museumweekend
Zaterdag 8 t/m zondag 9 april 2006

In het kader van het Nationaal Museumweekend sluit het
Belasting & Douane Museum aan op het landelijke thema
van dit jaar: "De kunst van het weten". Een kijkje achter de
schermen in het Belasting & Douane Museum. Kijk op
www.museumweekend.nl voor meer informatie.

De Oranjeweken
Zondag 30 april t/m zondag 14 mei 2006

Deze week staat het symbool van de Nederlandse Leeuw
centraal in het Belasting & Douane Museum. Er is een
kinderprogramma waarbij de invloeden van de "Oranjes" op
de vaste expositie in het museum tot leven komen. Ook
brengt een verzetsheld een bezoek aan het museum. Hou de
website in de gaten voor meer informatie.

Landelijke Fietsdag
Zaterdag 27 mei 2006, data ondervoorbehoud

Het Belasting & Douane Museum heeft een prachtige fietsroute 'De Kommiezenroute' rond het Rotterdamse havengebied, de Maas en het centrum van Rotterdam. Tijdens de
landelijke fietsdag is deze Kommiezenroute (lengte: 22 km)

gratis of to halen in het museum. De ingrijpende veranderingen die de nog steeds groeiende stad Rotterdam sinds de
vorige eeuw heeft ondergaan zijn tijdens de tocht duidelijk
voelbaar. De kommiezenposten uit het verleden hebben
plaats moeten maken voor de architectonische hoogstanden
die Rotterdam rijk is. Door middel van oude foto's, die in
de routebeschrijving zijn opgenomen, worden deze veranderingen geillustreerd. Na afloop van de fietstocht wordt de
fietser uitgenodigd om in het museumcaf6 'De Pungelaar' of
de tuin van het museum, onder het genot van een gratis
verfrissing, heerlijk uit to rusten.

De zomerconcerten op zondagochtend
In het Belasting & Douane Museum zal in de zomerperiode,
wegens voorgaand succes, een reeks concerten plaatsvinden.
Bij mooi weer zullen deze concerten in de tuin van het
museum plaatsvinden. Mocht het weer niet meewerken, dan
zullen de concerten in het Atrium plaatsvinden. Natuurlijk
hoopt het museum op een hoge opkomst, echter het blijft een
concert met een beperkt aantal zitplaatsen om de exclusiviteit
to bewaren. Het programma wordt binnenkort gepresenteerd,
maar noteert u alvast de volgende data in uw agenda.
Zondag 4 juni, zondag 2 juli en zondag 6 augustus 2006

Jeugd vakantiepaspoort,
juli en augustus 2006

Speciaal voor kinderen met het Jeugd vakantiepaspoort is er
een verrassende speurtocht ontwikkeld. Kom je niet met het
paspoort naar het museum, geen nood, iedereen is welkom
om aan deze speurtocht deel to nemen.
Het Belasting & Douane Museum is in juli en augustus 2006
ook op maandag geopend
Wereldhavendagen
Vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 september 2006
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.
In samenwerking met de Douane zal het museum middenin
het spektakel aanwezig zijn. Wereldhavendagen zijn onderdeel van De Rotterdamse Zomerfestivals. Kijk voor meer
informatie op www.wereldhavendagen.nl

in het Belasting
Zomerconcerten
in het Belasting & Douane Museum

Wereiddierendag in het Belasting & Douane
Museum

Op zondag 5 juni 2005, 11.00 uur ging het eerste concert
uit de serie van drie van start.

Op 5 oktober stonden in het kader van Werelddierendag de
dieren van het Belasting & Douane Museum in de spotlights.
Kinderen en hun ouders werden uitgenodigd om een speciale demonstratie van een speurhond bij to wonen. Tijdens de
demonstratie vertelde de hondenbegeleider allerlei zaken
over de training van de hond en hoe het is om to werken met
een speurhond. Ook werd verteld wat de hond moest opspeuren en hoe hij dat deed. Maar daden zeggen maar dan
woorden. De hond stal dan ook zelf de show door supersnel
al het verstopte materiaal to vinden.

Het vernieuwde Atrium (voorheen de diazaal) was voor het
Duo Macondo; Mikhail Zemtstov, solo-altist (Haags
Residentie Orkest), en gitarist Enno Voorhorst, ingericht
als een intieme concertzaal. Het duo bracht op een
speciale manier de magie van Zuid-Amerika tot leven.

Na afloop van dit kamerconcert stond de koffie in de
serre klaar en kwamen de reactieslos, iedereen had zeer
genoten.
Zondag 3 juli, vond een heel ander concert plaats n.l.
'Het Rotterdam Jazz Trio'. De tuin werd deze keer omgetoverd tot een buiten theater. De belangstelling was groot.
Om 11.00 uur was de ruin goed gevuld met muziek liefhebbers. Kars Veling, piano, bassist Eddy Nielsen en
drummer Rob Winkel vulde de tuin met wervelende cool
jazz uit de jaren 50 en 60. De muziek was betoverend en
de reacties waren enthousiast!
Het laatste concert van deze serie vond plaats op zondag
7 augustus. Deze keer was de eer aan het bekende
DoelenKwartet uit Rotterdam. Dit kwartet bestaat uit:
Frank de Groot, viool, Laurens van Vliet, viool, Karin
Dolman, altviool en Hans Woudenberg, cello. Zij brachten
bekende en minder bekende muziek op eigen wijze ten
gehore in het Atrium. De zaal was volledig gevuld met
enthousiaste muziekliefhebbers!

Het Belasting & Douane Museum midden
in een wereidhaven
Voor het eerst stond het museum gezamenlijk rr
Douane in een stand tijdens de Wereldhavenda!
september 2006. Midden op het demonstratiete
de Doua
de stani
douanel
veel vragen van bezoekers. Het museum ha
van een container die op een kade gesitue
Het decor werd gebruikt als achtergrond bij de historische
objecten. De bezoekers konden hartelijk lachen om de
kleine zakjes 'zwart geld' an enkeling zag pas na uitleg
dathat om muntendrop ging.

En dat was nog niet alles. In het tweede deel van het programma gaf een douanier een interactieve voorlichting over
het werk van de Douane in de Rotterdamse haven met betrekking tot bedreigde diersoorten. Aan de hand van in
beslag genomen huiden, opgezette dieren en ivoren voorwerpen werd uitgelegd hoe douaniers de smokkel van
bedreigde diersoorten tegengaan. Er werd niet alleen
gepraat, er werd ook gevoeld. Met name de huid van de
babybeer en het babyzeehondje stonden erg in de belangstelling. Dieren stonden niet alleen tijdens Werelddierendag
centraal, ook in de herfstvakantie werd veelvuldig gespeurd
naar dierenverhalen. Dit maal werden vragen gesteld over
dieren op schilderijen en voorwerpen, waarbij de voornaamste vraag was wat dieren nou weer met belastingen to maken
hadden. Wilt u het weten? Bezoek dan het Belasting &
Douane Museum!
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Er op uit
op de R'uitmarkt
Op de markt had het museum een
presentatie van een object op reis
gemaakt. In samenwerking met de
rondleiders van het museum werd
het verhaal achter het object tot
leven gebracht. Thema van dit jaar
was de tabakssmokkel 'vroeger en
nu'. Vanwege het mooie weer

waren er veel mensen getuige van alle 'objecten op reis' van
de overige leden van de vereniging Museum Rotterdam die
initiator was van deze dag.
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Wim Boost:
8888 Eendagsvliegjes
32 jaar lang zorgde Wibo voor een cartoon in de Volkskrant.
ledere dag konden de trouwe lezers linksonder een lichtvoetig geestig commentaar op een actuele gebeurtenis aantreffen. Zelf noemde hij die tekeningetjes eendagsvliegjes of
mopjes.
Je stond op, pakte de krant, keek naar het Wibo'tje en je dag
begon met een scheut plezier. Meestal alledaagse gebeurtenissen kregen van hem een absurd trekje; van de negatieve
liet hij al ver voor Cruyff de positieve kant zien en mensen
met macht maakte hij minder bedreigend door een bepaald
aspect zo to vergroten dat ze er wat dwaas uitzagen. Ook de
Belastingdienst ontkwam niet aan zijn spot.
E.J.H. Volkmaars beeldde in Fiscale cartoons en causerieen
(Samson, Alphen a/d Rijn) twee prentjes of met als onderwerp de brand van een belastingkantoor: in Woerden, respectievelijk Enschede. Een ander prentje toont een blozende
botersmokkelaarster in de warme zon. Ze staat voor de balie
van de Douane. Naast haar staan twee koffers waaruit veel
boter is gelopen. Tot haar enkels reikt de boterplas.

Verheugd, verwonderd en een beetje vals neemt de kommies
achter de balie het verschijnsel waar.
Wim Boost (pseud. Wibo), geboren 2 juli 1918 in Breda en
overleden op 1 augustus 2005, schonk het museum in 1995
de originele tekening van de brand van kantoor Woerden.
De toeschouwers op dat schetsje staan tevreden op de
slang, zodat de spuitgast verbaast merkt dat er slechts drie
druppen uit komen, op
de prent van de andere
brand heeft de brandweerman zelf een
knoop in de slang
gelegd, waarna hij
samen met de toeschouwers van de fik
geniet.

De spotprent van de botersmokkel is een schenking van
E.J.H. Volkmaars. Daarnaast bezit het museum nog in fotokopie: 'Fiscale fraude wordt harder aangepakt, met als
onderschrift: We komen even uw boeken controleren.'
In deze tekening zijn een beul met een vuurpot en een
andere persoon op bezoek bij een derde.
Volgens Bart Jungmann (Volkskrant, 9 augustus 2005)
tekende Wibo zes maal per week. En hij citeert Kees Fens
die bij het afscheid van Boost in 1983 schreef dat Wibo niet
een van die 8888 keer een tekening heeft gemaakt over het
niet kunnen maken van een tekening.
Je zou willen dat er nog veel meer Wibo'tjes aangaande
Belasting en Douane boven water kwamen.

Brand in belastingkantoor
(Enschede)

Prototype van het Derde Dinsdag van
Septemberkoffer
De heer H. Gilhuis, typografisch
ontwerper en kunstboekbinder
van de Dienst voor Esthetische
Vormgeving van het Staatsbedrijf
der PTT, ontwierp en vervaardigde ter gelegenheid van het 150jarig bestaan van de voormalige

Staatsdrukkerij deze koffer. Op 14 september 1964 bood de
hoofddirecteur van de Staatsdrukkerij de koffer aan minister
dr. H.J. Witteveen aan.
Mevrouw Gilhuis-Klijn, weduwe van de ontwerper van de
koffer, vond het prototype op zolder en schonk het in 2004
aan het Ministerie van Financien.
De koffer die minister G. Zalm op Prinsjesdag in de Tweede
Kamer draagt is nu 41 jaar oud. De traditie rond de koffer
begon onder minister P. Lieftinck (1945-1952) Naar Brits
voorbeeld nam hij in 1946 in een speciaal rijksbegrotingkoffertje mee. Die koffer was bij een lederzaak in Den Haag
gekocht. De oorspronkelijk geplakte letters werden later op
de koffer geschilderd.

Mevrouw Gilhuis-Klan schuift het
gordinte weg en het prototype van de Koffer komt to voorsch^n

Overdracht
`begrotingskoffer'
Rotterdam, 6 oktober 2005.
Hedenmiddag is het prototype van de 'Koffer van de
Derde Dinsdag in September'
officieel aan het Belasting &
Douane Museum overgedragen. Dit gebeurde in het bijzijn van mevrouw H. GilhuisKlijn, de weduwe van de
ontwerper van de koffer, Henk Gilhuis.
Tijdens de ceremonie was een klein gezelschap getuige van
deze overdracht, o.a. waren aanwezig de oud-ministers
Witteveen, Nelissen en Andriessen, alsmede de heer en
mevrouw Nelemans van het Uyttenhoven-Doyenfonds.
Na een korte openingsspeech van directeur Frans Fox konden
de aanwezigen genieten van een oud radioverslag op grammofoonplaten uit 1950, waarop de stemmen to horen zijn van de
toenmalige minister Lieftinck, geinterviewd door H. Felderhof.
Deze antieke geluidsfragmenten werden verluchtigd door een
PowerPoint presentatie waarop foto's en cartoons over de
Miljoenennota uit vervlogen tijden waren to zien.

Daarna hield drs. J. Postma, oud-secretarisgeneraal van het
Ministerie van Financien een boeiende lezing over de koffer
en de rijksbegroting. Hij liep de geschiedenis door vanaf
A. Gogel, agent van Financien in 1795 (een voorloper van de
minister van Financien). Spreker had het over macht en
onmacht van de rijksbegroting. En hij legde uit hoe deze zich
van een miljoenenrede ontwikkelde tot de Miljoenennota.
Na afloop van deze rede mocht mevrouw Gilhuis de vitrine
waarin het koffertje wordt geexposeerd onthullen. Zij deed
dit met een korte toespraak, eindigend met de woorden:
'We zullen maar zeggen, het tegenovergestelde van 'Poppetje
gezien, kastje dicht'.
De levendige presentatie in de vitrine verleidde enkele aanwezigen ertoe het koffertje even to willen vasthouden.

Pas na een gedempt boem van hun respectievelijke hoofden
tegen de ruit, ontdekten zij dat zelfs koffertjes achter glazen
wanden worden bewaard.

erug F lu ar
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C1<r^`ires<c rrl 0m// a' - (lferrtcne ^ c crz^^rinrr

Ja', zegt hij bij ons afscheid: 'ilk ben een anecdotisch denkend
mens: Tijdens ons gesprek passeerden dan ook vele anecdotes de revue, terwijl de zaken die aan de orde kwamen
vaak ernstig van aard waren.
Ons gesprek begint met zijn bijval voor de kritiek van H.J.
Witteveen in Impost 34 over het plan de onroerende zaak-

Volgens hem is de gewoonte een ambtskostuum to dragen
na de Tweede Wereldoorlog in onbruik geraakt. Te duur met
al dat goudbrokaat. (De aanschaf kwam voor rekening van
de betreffende functionarissen zelf.)
Eerst waren het de ministers die bij plechtige zittingen als de
opening van de Staten-Generaal in plaats van een ambtskostuum een jacquet droegen. In die tijd had alleen Oud nog
wel een ambtskostuum als minister. Maar hij vroeg in een
briefje aan de koningin of hij het daarna nog mocht blijven
dragen. En dat mocht. Oud maakte steeds deel uit van de
commissie van in- en uitgeleide op Prinsjesdag.
In de jaren zeventig besloot het Hof dat de grootofficieren
niet meer in ambtskostuum zouden verschijnen maar in jacquet. Nu dragen slechts enkele categorieen functionarissen
een jacquet zoals bijvoorbeeld de leden van de commissie
van in- en uitgeleide, de ministers en de staatssecretarissen.

belasting (OZB) deels ongedaan to maken. 'Ik was ten tijde

Kostuums op de Rijksbelastingacademie

van de feitelijke invoering van die belasting staatssecretaris
van Binnenlandse zaken. In die tijd waren er nog 950

Na het gymnasium in Groningen ging Koning in 1952 naar de
Rijksbelastingacademie in Rotterdam. Mijn opmerking

gemeenten. Hiervan waren er 160 zogenaamde artikel 12gemeenten. Nu is het aantal gemeenten gehalveerd en

dat ik in een eerder interview had gelezen dat de studenten
van deze academie Poelianen werden genoemd, ontlokte
hem een glimlach: Ja, we hadden het over Poel en het

daarvan zijn er nog maar vijf artikel 12-gemeenten.'

En hij noemt een groot aantal bezwaren zoals een aanzienlijk
verzwakt toezicht van het provinciaal bestuur op de gemeentefinancien tot het ontbreken van een behoorlijk eigen
belastinggebied voor de gemeenten. De uitkeringen uit het
gemeentefonds zullen met een miljard stijgen, maar desondanks kan de opheffing leiden tot grote gevolgen voor de
rijksfinancien als zich bijvoorbeeld weer zoiets voordoet als
destijds bij de aanleg van de IJ-tunnel. Dat nu juist het
gebruikersdeel wordt opgeheven, vindt hij bovendien een
misser. 'Als je iets opheft: nooit dat deel voor de kiezers.'
Ambtskostuums
Een van de aanleidingen voor dit gesprek is de opening van
de nieuwe tentoonstelling Gekleed in goud. H.E. Koning is
gevraagd de openingshandeling to verrichten.

Poelanisme.'

Over de kostuums: 'Van der Poel droeg op 16 oktober, de Dies
Natalis van de RBA 's-morgens zijn hoogleraarstoga.
En 's-avonds was hij in rok. Op hoogtijdagen waren we allemaal in rok. Dan waren we ook 's-morgens in jacquet. Dat
had toch wel een bepaalde sfeer. Op de Dies Natalis van de
academie hield Van der Poel zijn jaarrede.
Surnumerair
Zoals gebruikelijk begon Koning na zijn afstuderen aan een
zwerftijd als surnumerair van 's-Rijksbelastingen met persoonlijke titel adjunct-inspecteur in ambulante dienst. Daarin
nam hij twee jaar de inspectie der Registratie & Successie
Roermond waar. Dat vond hij een heel aardige tijd. Eenmaal
staatssecretaris van Financien werd hij daaraan nog eens

herinnerd bij de aan de orde zijnde reorganisatie van dat
dienstvak. Toen ontving hij een brief met daarin de vraag
van een adjunct-commies over opheffing van Roermond
dan wel Maastricht: 'Staatssecretaris, wilt u zich wel
herinneren dat u hier uw carriere bent begonnen?'

ogenschijnlijk mislukken van de Afvalverwerking Rijnmond.
De Kiltunnel is een toltunnel en daar kwam bijna geen verkeer
door. De gemeenten moesten het tekort ophoesten en daar is
een oplossing voor gevonden. De Afvalverwerking Rijnmond
was eerst bijna niet levensvatbaar. Nu is dat zo'n succes dat
ze elders vestigingen kunnen oprichten.'

De politiek in
Na toetreding tot de VVD in 1962 en een lidmaatschap van
Provinciale Staten van Zuid Holland in 1966 kwam hij na
'De nacht van Schmelzer' in 1966 op de lijst van de Tweede
Kamer. En na vervroegde verkiezingen op 23 februari 1967
veroverde hij een zetel in de Tweede Kamer.

'De meest bijzondere kwestie was die van het nieuwe stadhuis
van Amsterdam. Het kabinet Den Uyl (1973 -1977) wilde

Hij vond het er enig, die eerste periode: 'een gezellige

getreden, kwam in de ministerraad het plan Holzbauer aan de
orde voor een volledig glazen paleis. En dat kostte heel veel

bende'. Na drie maanden kende hij alle 150 leden. Dat
kwam, denkt hij, doordat je geen eigen kamer had. 'Brieven
schrijven deed je in je bankje of in de fractiekamer.
Formeel hadden we daarvoor de schrijfkamer. Maar daar
werd geluncht. Je kon ook in de bibliotheek terecht:

Als het spannend werd, zat iedereen in de rooksalon.
Daar had iedere fractie zijn eigen hoek. Doordat iedereen
bij elkaar zat, was het mogelijk iedereen to leren kennen.'
Toen hij na enige staatssecretariaten in 1991 de Tweede
Kamer van 1989 verliet om naar de Rekenkamer to gaan,
kende hij fang niet alle kamerleden. Na de stemmingen
ging iedereen meteen naar zijn eigen kamer. Contacten
waren er nog alleen met de leden die in de betreffende
commissie zaten.

Binnenlandse zaken
Van zijn eerste periode als kamerlid herinnert hij zich de
hoorzittingen van de commissie voor Binnenlandse zaken
i.v.m. enkele gemeentelijke herindelingen. Die werden ter
plekke gehouden:' We hebben wat rondgereden! Dan weer
deze, dan weer die gemeente: Zuid Beveland, Zeeuws
Vlaanderen enzovoorts. De gemeenten Heeswijk en Dinther
verzochten zelf om samenvoeging, maar het ging mis toen
de regering voorstelde de nieuwe gemeente de naam
Dinther to geven. De oplossing werd gevonden door de
samengevoegde gemeente Heeswijk-Dinther to noemen.

Zijn werk als staatssecretaris op Binnenlandse zaken
(1977 - 1981) vond hij alleraardigst. Je zit daar op het
snijpunt tussen de rijksoverheid en de lagere overheden.
T.a.v. Zuid Holland speelden in die tijd vier dingen een
hoofdrol. De affaire met de gifgrond in Lekkerkerk, de
grootscheepse aanlanding van LPG in de Rotterdamse
haven, het 'faillissement' van de Kiltunnel en het
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samen met Amsterdam dit financiele probleem aanpakken.
Het kwam er op neer dat het Rijk het voor Amsterdam zou
bouwen. Toen inmiddels het kabinet Van Agt 1 was aan-

geld. En dat net na de tweede energiecrisis. Het werd to
energieverspillend gevonden. En dus moesten we Amsterdam
meedelen dat het niet kon.

In de Treves-zaal ontvingen Beelaerts van Blokland van
VROM, de premier en ik als contactpersoon een delegatie uit
Amsterdam. Amsterdam was al voorbereid.
Polak had inmiddels een ander plan dat vervolgens ter tafel
kwam: een schets voor de combinatie van het stadhuis met de
opera, van de architecten Holzbauer, Berghoefs en Dam.' (Dat
plan voor de Stopera is inmiddels vele jaren geleden voltooid.)
'Maar daarmee was het verhaal niet ten einde. De Japanners
waren kwaad want eerder was afgesproken dat de Opera
naast het Okurahotel bij de Oude Rai zou worden gebouwd.
De Japanners vonden de beslissing een aantasting van
die afspraak. Het Japanse bedrijfsleven wilde niet meer investeren. Samen met minister Gijs van Aardenne hebben we
toen directeur Noda van Okura met veel egards ontvangen.
Hij was in het naoorlogse Japan heel belangrijk, o.a. voorzitter
van de Japans-Nederlandse vereniging in Tokyo. En na die
ontvangst heb ik toen een tactvol gesprek met hem kunnen
voeren. Toen is het toch nog in orde gekomen'.

Financien 1982-1989
Uit zijn tijd als staatssecretaris van Financien haalt hij de
opheffing van de WIR aan. Het besluit viel vrij plotseling in
een weekend voor 1 maart. 'Ik heb toen gebeld met de
Staatscourant met de vraag of een extra nummer kon worden
uitgebracht, en dat kon. Volgens de Algemene wet gaat een
besluit namelijk niet eerder in dan na 48 uur of op de derde
dag na publicatie. Een exemplaar hebben we toen op de
televisie getoond. Daarmee was het algemeen bekend.
Dat leidde vervolgens tot heel veel overwerk op de notariskantoren'.
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Rekenkamer 1991-1999
'Bij de Algemene Rekenkamer was een vacature ontstaan
toen president Kordes met pensioen ging. Maar de commissie van de Tweede kamer die de voordracht voor een nieuw
lid moest opstellen was niet tevreden over de kandidaten.
Toen kwamen uit de Tweede Kamer Rudolf de Korte en
Willem Vermeend naar mij met de vraag of ik geen lid wilde
worden. (Overigens staat de benoeming tot President los van
die als lid.)

Ilk heb er een paar dagen over nagedacht. En toen heb ik
gezegd dat ik beschikbaar was. Maar ik wilde ook president
worden. Maar dat had de Tweede Kamer niet in handen.
Ik heb ook niet gesolliciteerd. Wei heb ik alsnog een brief
gestuurd: geen sollicitatie, maar dat ik beschikbaar was.
En met 127 tegen drie stemmen ben ik toen als nr.1 op de
bindende voordracht geplaatst.'
'Ik werd snel als lid benoemd, maar nog niet als president.
De Minister-president heeft mijn benoeming als president
toen in de Ministerraad doorgedrukt. Daarbij heb ik wel
afgesproken dat ik op mijn 65e weg zou gaan. Niet op 1 juli
maar aan het einde van dat jaar.
Tegen mijn afscheid was ik ook ondervoorzitter van de
Europese Rekenkamer. En die zou in februari van het jaar
daarop to Praag bijeen komen. Saskia Stuiveling zei toen dat
het vanzelfsprekend was dat ik daarbij zou zijn. En zij stelde
voor: "Laten we dan in april afscheid nemen. Dan heb je ook
het jaarverslag nog meegemaakt." En zo is het gebeurd,
waarna mij een feestelijk afscheid is bereid waar ik nog met
genoegen aan terug denk.'

HE Koning
(vierde van /inks

gemeld moeten worden. Daar was men er niet in gekend.
Er ontstond flinke deining. De Europese commissie eiste in
eerste instantie dat de subsidie werd terugbetaald. Maar
door het faillissement was er geen geld meer'.
'Bij Philips deed zich iets soortgelijks voor maar dat is door
de Rekenkamer niet onderzocht. De Europese Unie is daar
toch mee akkoord gegaan. Het blijft de vraag of de
Nederlandse regering de juiste weg heeft bewandeld.
Ten tijde van de kwestie van de technolease meende een
secretaris generaal de Rekenkamer de opdracht to kunnen
geven een bepaald rapport to schrijven. Daar hebben we
hartelijk om gelachen. Veel mensen kennen de comptabiliteitswet niet.'
Behalve dat over de technolease, herinnert hij zich nog het
onderzoek in verband met de verwerving van het beroemde
schilderij Boogie Woogie van Piet Mondriaan. 'Minister Zalm
had moeite met onze kritiek dat hij over staatsvermogen had
beschikt zonder instemming van de Staten Generaal. De Staat
had een andere weg moeten kiezen. Dan was de aanschaf
mogelijk geweest overeenkomstig de regels van de wet'.

Veel gereisd
Toen hij naar de Rekenkamer ging, dacht hij achter een
bureau terecht to komen. In plaats daarvan heeft hij veel
gereisd voor de Rekenkamer.
En hij somt op: regelmatig naar Luxemburg voor het
Europees rekenhof, naar het Wereldcongres in Washington
en drie jaar later naar Cairo. En weer later Montevideo als
inrichter van dat congres en als een van de twee vergaderpresidenten, en naar vele andere landen in Zuid- en Noord
Amerika, naar Azie, naar Arabie en Turkije en dat allemaal in
verband met de rekenkamerconferentie.

Belangrijke onderzoeken
Een onderzoek dat hem nog goed voor de geest staat is dat
naar de z.g. technolease van Fokker: 'Fokker ging failliet.
Maar de goedkeuring van de technolease was mogelijk een
verkapte vorm van staatssteun. En die had in Brussel daarom

Museumbestuurder
Gepensioneerd of niet, H.E. Koning ziet niet stil. Hij zit- en zat
in diverse beheersstichtingen en hij maakt deel uit van het
bestuur van ons museum. Hij kent het museum. En hij komt
vaak op de Parklaan. Ook is hij bestuurder geweest van het
Drents Museum, wat hij nog is voor het museum Het land
van Thorn. En hij kan het niet laten to wijzen op een illustere
belatingambtenaar uit het verleden, Petrus Motke. Van hem
staat in dat witte stadje een standbeeld. Motke was
Inspecteur-generaal der accijnzen. Hij had een accijns op
gedistilleerd tot stand gebracht die zeer profijtelijk bleek voor
de industriele ontwikkeling. Die was namelijk gebaseerd op
de hoeveelheid gebruikt meel. En de zuinigheid die daaruit
voortvloeide, leidde tot technologische vooruitgang.
A-1-w/ (rvivi

'En, heb je verder nog puntjes voor de
vergadering?' Daarmee besloot Henk
Gohres onze voorbereiding van de vergaderingen met het dagelijks en algemeen bestuur van de Stichting Belastingmuseum. Van 1990 tot 1997
waren het vertrouwde woorden. Henk tikte bij het uitspreken ervan
even met zijn rechter wijsvinger op het tafelblad om het belang van
zijn vraag to onderstrepen. Zorgvuldigheid stond bij hem hoog in het
vaandel.

Het overlijden van mr Hendrik Arend Gohres op 18 september 2005
was voor de redactie van Impost aanleiding mij to vragen een in
memoriam voor dit markante bestuurslid to schrijven. Ik doe het
graag. Reden is dat ik buitengewoon goede herinneringen bewaar
aan deze man.
Bestuurder nieuwe stiji
Op 11 april 1990 werd Henk secretaris-penningmeester van het
stichtingsbestuur. Hij was in 1984 lid geworden, in een periode waarin hij nog volop actief was binnen de belastingadvieswereld. Zelf was
ik op 1 april van dat jaar begonnen bij het museum. Samen vormden
we als het ware een nieuwe combinatie. Met Henk Gohres deed een
nieuwe stijl van besturen binnen het Belastingmuseum zijn intrede.
Henk was een bestuurder op afstand. Onomwonden stelde hij vast
dat de expertise binnen de organisatie zat, dus dat hij daarvandaan
initiatieven verwachtte. Hij trad coachend op en had belangstelling
voor alles wat er binnen de organisatie omging.
Opvallend was wel dat Henk, die door iedereen bij de voornaam genoemd wilde worden, wel hechtte aan de titel van directeur. Volgens
de statuten van de Stichting Belastingmuseum Prof. Dr Van der Poel
kwam de secretaris-penningmeester deze titel toe.

Relatienetwerk
Dankzij zijn brede relatienetwerk zorgde Henk Gohres voor extra
financiele inkomsten. Zo steunen de Orde van Belastingadviseurs en
de Federatie van Belastingadviseurs beiden sedert jaar en dag het
museum dankzij een initiatief hiertoe van Henk.
Zorg voor anderen
Achter het in eerste instantie wat stijve en houterig ogende voorkomen van Henk ging een man met een groot hart schuil. Dat bleek
onder meer bij de langdurig zieken. Zij konden rekenen op zijn
belangstelling. Zijn agenda stond vol gekriebeld met mensen die hij
met regelmaat belde om to vragen naar hun gezondheid. Ik denk aan
huismeester Piet IJzerman die begin jaren 90 ernstig ziek bleek
to zijn. Samen bezochten Henk Gohres en ik hem thuis in OudBeijerland. Later ging Henk, samen met zijn vrouw Elly, opnieuw op
ziekenbezoek. De rit vanuit Heemstede vond hij Been enkel bezwaar.
Het hoorde er gewoon bij. Samen namen we uiteindelijk ook definitief afscheid van Piet.
Een bijzondere band met Van der Poel
Henk Gohres was een van de studenten van Professor Van der Poel.
Na zijn eindexamen maakte vader Gohres zijn zoon attent op de
Rijksbelastingacademie. Het was een degelijke keuze voor een toekomst met zekerheid. Henk Gohres studeerde tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Het waren vreemde jaren in een stad die door het grote
bombardement zijn hart en de belastinggebouwen aan de Boompjes
was kwijtgeraakt. De Belastingacademie was onder gebracht in enkele
villa's in Kralingen. Hoewel tijdens de studie niet echt een liefhebber
van fiscale geschiedenis, had Henk Gohres toch een sterke persoonlijke band met het museum. Ongetwijfeld had dit to maken met de
verwevenheid met zijn eigen herinneringen.

Afscheid
Na het overlijden van zijn vrouw Elly belandde Henk in een tunnel van
verdriet waaruit hij zich niet bleek to kunnen bevrijden. Zijn verbintenis met het Belasting & Douane Museum was in die tijd voor hem een
troost en afleiding. Zijn vermogen om op het niveau to kunnen blijven
functioneren zoals hij dat altijd had gedaan nam geleidelijk aan af.
Zelf was hij zich dit niet bewust. Uiteindelijk nam Henk in het najaar
van 1996 afscheid als bestuurslid. Op 10 december van dat jaar
boden bestuur en medewerkers van het museum hem een feestelijk
etentje aan. Eindelijk mochten we hem, in aanwezigheid van zijn vier
kinderen met hun partners (en niet to vergeten zijn oudste kleinzoon),
eens in het zonnetje zetten.
Ik heb het genoegen mogen smaken om veel to leren van een in vele
opzichten bijzonder man, die tijdens het laatste hoofdstuk van zijn
maatschappelijke carriere mild kon oordelen en die mij graag liet
Een vernieuwd museum
In de jaren die volgden zijn bergen werk verzet. De belangrijkste was delen in zijn kennis en ervaring. Volmaakt was natuurlijk ook Henk
wel de verbouwing in 1994 waarbij Parklaan 16 werd toegevoegd aan Gohres niet. Herinneringen hebben de neiging bepaalde facetten uit
Parklaan 14. Het museum was een jaar lang gesloten. De verbouwing to vergroten. Ik realiseer me dat ik dat doe met de herinnering die ik
was omvangrijk. Tussen de gebouwen verrees een glazen tussen- meedraag aan Henk Gohres. Dit in memoriam is dus verre van combouw met een lift. De publieksruimten en de opslag voor objecten pleet. Het is echter wel een afspiegeling van de mens Henk zoals ik
in het museumdepot werden volgens professionele museale normen die van 1990 tot 1997 heb meegemaakt en gewaardeerd. Voor het
aangepakt. De permanente expositie presenteerden we op nieuwe Belasting & Douane Museum heeft hij in hoge mate bijgedragen aan
wijze. En telkens was daar op de achtergrond de bescheiden en de ontwikkeling tot een professioneel werkend en op een breed
toegewijde persoon van Henk Gohres. Hij luisterde en dacht mee, gaf publiek gericht museum. Dat zijn allemaal redenen om Henk Gohres
adviezen en, al clan niet onopgemerkt, duwtjes in de goede richting. in dankbare herinnering to bewaren.

Een snelle beslisser
Besluitvaardig was Henk Gohres in hoge mate. In de eerste maanden
na zijn aantreden als secretaris-penningmeester stelde ik voor de
voorzijde van het museum, dat toen nog alleen uit Parklaan 14 bestond, een 'facelift' to geven. Deze wens leefde sterk binnen de
gelederen van het museum. We wilden die zomer zo snel mogelijk de
zichtbaarheid van het museum vergroten. Bij Henk was dit niet tegen
dovemansoren gezegd. Hij overtuigde de beide andere leden van het
dagelijks bestuur, Jaap de Koning en Herman van Lawick, er moeiteloos van dat het benodigde geld er moest komen. En zo begonnen we
met enthousiasme aan onze eerste actie om het museum to professionaliseren. Juist die snelheid van handelen inspireerde niet alleen
mijzelf, maar ook de anderen binnen het museum.

Dieven gaan aan de haal met grenspaal
Dieven hebben grenspaal
184 gejat. Een stukje
historie is weggehaald.'
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Op of omstreeks 17 augustus 2005 werd grenspaal No. 184
gestolen. Een medewerker van het Belgisch natuurreservaat
Het Hageven ontdekte tijdens zijn gebruikelijke rondgang,
dat de paal weg was. Het is onbegrijpelijk, dat er vandalen
zijn die een dergelijk historisch monument niet met rust
kunnen laten. Deze grenspalen die een gewicht hebben van
372 kg kunnen niet anders dan met een kleine vrachtwagen
worden vervoerd, terwijl er dan ook nog enige potige personen aanwezig moeten zijn om een paal met dit gewicht to
tillen. Op 8 augustus 1843 werd er door Nederland en Belgie
een Beschrijvend Proces Verbaal opgesteld, waarin werd
bepaald waar alle grenspalen tussen beide landen moesten
worden geplaatst. Hierbij werd uitgegaan van de reeds bestaande gemeentegrenzen. Van deze gemeentegrenzen werd
op sommige plaatsen afgeweken. Dat gebeurde b.v. als een
van beide landen met een scherpe punt in het andere land
doordrong. In zo'n geval werd er grond geruild. Bij zo'n ruiling werd er goed op gelet dat men geen duim grond teveel
aan de andere partij afstond. Ook paal 184 werd in dit Proces
Verbaal genoemd. Aan de nog aanwezige fundamenten kan

Neerpelt kregen onenigheid over het gebruik van de aan hen
toebehorende gemeenschappelijke gronden. Deze gronden
bieden aan de dorpsbewoners de mogelijkheid om plaggen
to steken voor de potstal, vee to weiden, hout to kappen en
turf to steken. Als men dat op andermans gebied doet dan
is er sprake van broodroof en dat werd natuurlijk niet getolereerd. Een en ander leidde meestal tot vechtpartijen en
als het zo erg werd dat er dorsvlegels en hooivorken aan to
pas kwamen dan werd er door de overheden ingegrepen en
kwamen er zichtbare grensaanduidingen. In dit geval was
dit dus een greppel. In 1807 kwam door een ruffling van het
gebied rond Lommel, Bat tot dat jaar tot de Meierij van
's-Hertogenbosch hoorde, aan het tegenwoordige Belgie.
Nederland kreeg het dorp Luyksgestel terug. Bij deze ruiling
werd de hierboven omschreven greppel de grens tussen
beide landen. Deze situatie bestaat nu nog.

men afleiden dat deze paal sinds 1843 rustig op zijn oor-

In de Telegraaf d.d. 13-09-2005, lazen wij
het volgende artikel: 'gestolen grenspaal

spronkelijke plaats is blijven staan. De nog aanwezige fundering voldoet nog geheel aan de omschrijving zoals het in het
bestek en voorwaarden van 1843 stond. Er werden toen 388
palen gegoten. De ijzergieterij rekende voor dit karwei
f 10.489,50; dat is f 27,03 per stuk. Nu kosten ze € 2000,- per
stuk. Paal No. 184 stond tussen het gehucht Achterste Brug
(nu gemeente Valkenswaard) en het Belgische Neerpelt. Het
toeval wil dat beide landen hier een natuurreservaat hebben
die aan elkaar grenzen. Aan de Nederlandse zijde heet het
"De Plateaux", aan de Belgische zijde "Het Hageven". Men
heeft nu gekozen voor een gezamenlijk beheer, zodat er nu
een grensoverschrijdend natuurreservaat is. In dit gebied
stonden de grenspalen Nos. 184 en 185. De afstand tussen
beide palen is 1500 meter, tussen deze palen loopt een
greppel. Deze is niet meer als zodanig onderhouden, maar is
toch nog zichtbaar in het terrein. Deze greppel is gegraven in
het jaar 1686. De bewoners van de gemeente Lommel (toen
nog behorende bij de Meierij van "s-Hertogenbosch) en

>''0 (4ieze

uit 1843 is terecht'.

Afgelopen weekend werd nummer 184
ontdekt voor de poort van Machinefabriek
Hufema in Maarheeze. De paal lag op
een pallet en bleek verpakt in groen zeil.
Volgens de fabrieksdirecteur Michel
Feijen moeten de daders gebruik hebben
gemaakt van een heftruckje, gezien het
enorme gewicht. De gemeente en politie
zeggen volledig in het duister to tasten
over het motief van de dader.
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Vari^
Processen-Verbaal uit het archief
van de Koninklijke Marechausse

to Aardenburg

(slotdeel)

Zwervers, dieven en andere wetsovertreders
in het grensgebied met Belgie (1852-1919)
Ook in dit vervolg komen feiten en feitjes uit oude processen- verbaal aan de orde uit het archief van de Koninklijke
Marechaussee Brigade Aardenburg. Een bijna kaleidoscopische bloemlezing varierend van fraude met maten en
gewichten tot en met clandestiene sterke drank.

,,^teyT elit,y"ma^A
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In 1875 is er sprake van een overtreding op de herijk: In de
korenmolen was een ijzeren gewicht van 10 kg niet voorzien
met de letter H, bestemd voor Herijk van het jaar 1875.

Ook was een blikken oliemaat van een halve liter niet voorzien met de letter H. Dat betreft een overtreding van een
winkelier. In datzelfde jaar was er een brood-en banketbakker to Aardenburg in overtreding. Deze had op een plank
tussen andere gewigte voorhanden een koperen gewigt van
1 hectogram (1 ons), voorzien van afkeuringsmerk.

Nederlandsche Oncen
Op 3 september 1900 werd in een kruidenierswinkel een
koperen gewicht van 5 Nederlandsche Oncen aangetroffen,
voorzien van een afkeuringsmerk, maar niet van de ijkletter K
van dat jaar voorzien.
Bij een brood-en banketbakker werden een aantal tinnen en
blikken maten aangetroffen die zonder de herijkletter H
waren aangetroffen.

N.B. Het gaat hier om een aantal 'oude' maten:
een halve liter = een halve kan.
= dubbele maatjes of 2 maatjes
2 deciliter
1 deciliter
= 1 maatje
= dubbelvingerhoed of 2 vingerhoeden.
2 centiliter
= een halfmaatje.
5 centiliter
Twee blikken maten stonden in een oliebak.
Gemelde maten zijn door de marechaussee in beslag genomen.

Fraude met (natuur)boter en margarine
Een verbaal uit 1898 gaat over in beslaggenomen boter van
een Belgische uit Maldegem. Op de verpakking of op de
waar zelf kwam geen aanduiding in duidelijke letters voor
van het woord margarine of het woord surrogaat. Er werd een
monster van niet minder dan 50 gram in beslaggenomen en
in een daarvoor bestemd potje gedaan en verzegeld. Die

vrouw heeft niet met haar eigen zegel noch met haar handtekening dit in beslaggenomen monster willen waarmerken.
Zij heeft de vergoeding in geld van het genomen monster
niet verlangd. In enkele kruidenierswinkels deden zich soortgelijke gevallen voor.

Zelfs bij een directeur van een boterfabriek moest een monster in beslaggenomen worden.
En in 1901 werd een grote stenen schaal gevuld met een
grote hoeveelheid boter aangeboden. Er werden zelfs twee
monsters door de dienstdoende Marechaussee meegenomen.
Vanaf 1898 was in toenemende mate sprake van in beslagname van (natuur)boter door de Marechaussee. Het betrof
particulieren, kruideniers e.a. die na de ontwikkeling van
surrogaat/margarine/kunstboter, natuurboter ter verkoping
voorhanden hadden, zonder dat op de verpakking of op de
waren was aangegeven dat het natuurboter betrof.
Tot in de jaren negentig van de 19e eeuw werd in de tabellen
van uitvoer van boter en margarine aanvankelijk geen onderscheid gemaakt tussen die twee. Toen dat eenmaal wel
gebeurde, heeft kennelijk ook de Marechaussee opdracht
gekregen scherp to letten op illegale praktijken. Boter en
margarine lijken uiterlijk op elkaar; het is dan niet voor iedereen even gemakkelijk om eerlijk to blijven en ook niet aan
fraude of smokkelarij mee to doen.
(Zie hiervoor Algemene Geschiedenis der Nederlanden deel 13
pag.283. 1978; over de export van landbouw- en veeteeltproducten.)

Vee
In 1919 wordt melding gemaakt van varkenssmokkelarij.
Volgens getuigen zijn er schoten gevallen op Belgisch grondgebied, bovendien heeft een arrestatie plaatsgevonden.
Twee inwoners van Eede moeten naar het gerechtshof to
Gent op sommatie van de Procureur-Generaal, om gehoord
to worden. Een Belgische varkenskoopman heeft in vereniging met iemand anders het delict gepleegd.

Maatkanne je van 1822 tot
1867 gebruikt door Douane
ambtenaren by ijk werkzaamheden in een distilleerderij

Twee runderen die het eigendom waren van een landbouwer
uit Sluis waren gestolen. De dieven zouden een afsluitingsdraad hebben doorgeknipt. Getuigen wisten to vermelden dat
ze door twee personen, een van voren en de ander erachter
naar de Belgische grens werden gedreven in de richting van
Moerkerke.
Een proces-verbaal van 28 juli 1919 meldt de ontvreemding
van een rund. Het was de bedoeling het naar Belgie in to
voeren. Toevallig werd het teruggevonden. De smokkelende
dief ontkende: 7k heb nimmer in vee gehandeld en gestolen
heb ik er geen!'
Ongedekt vervoer van cacao en chocolade
Dit gebeurde in de Eerste Wereldoorlog. De overtreders zijn
drie Belgen die op 16 augustus 1917 Nederland binnengekomen waren door levensgevaarlijke overklimming der geelectrischeerde draadversperring.
Vlas
Op 12 april 1919 werd een hoeveelheid gezwingeld vlas in
beslaggenomen: uitvoer zonder documenten van gezwingeld
vlas was verboden. Er werd o.a. 70 kg op een kruiwagen aangetroffen.
En in een bedrijf dat zich met de bewerking van vlas bezighield, werd een overtreding geconstateerd van Art. 12 en 13
van de Arbeidswet: een meisje van 15 jaar bleek er werkzaam zonder op de arbeidslijst to staan.

Uitvoer zonder document
Een Belg uit Maldegem wilde op 7 mei 1919 negen flessen
jenever uit ons land naar Belgie uitvoeren. Hij zou ze in
Aardenburg hebben gekocht voor fl. 6,- per stuk. Hij kon evenwe[ geen geldige uit- of doorvoerdocumenten tonen. Toen de
Belg betrapt werd, gingen bij de achtervolging vier van de
flessen verloren. Ze braken toen hij de zak (lessen neergooide.

Op 14 juni 1919 liep een smokkelaar tegen de lamp die 21
kg. kaas zonder document naar Belgie wilde uitvoeren. Een
overtreding van Artikel 2 der Wet van 3 augustus 1914.
En op 11 juli 1919 werd een Belg betrapt op 300 meter van
de Nederlands-Belgische grens. Deze had een handkoffer bij
zich met daarin 2 halve kazen: samen ongeveer 5 kilogram.
Hij kwam met het verhaal dat hij deze kazen in Rotterdam
gekocht had voor zeven gulden en dat deze door hem in
Belgie werden ingevoerd voor eigen consumptie. Hij wist niet
dat uitvoer van kaas zonder geldige documenten verboden
was. 'lk ben niet in het bezit van geldige documenten.' Hii was
ook niet in het bezit van 'een binnenlandsch paspoort' De
kazen werden in beslaggenomen en bleven op de brigade in
bewaring tot nadere beslissing van de Officier van Justitie bij
de Arrondissementsrechtbank to Middelburg.

Provocatie
In diezelfde maand deed zich een merkwaardige provocatie
voor. Een Nederlander naderde op een rijwiel de grens,
komende vanuit Belgie. Hij beyond zich in de 100 meter
grensstrook en de (schild)wacht op ongeveer 50 meter van
de Nederlandse grens. Op 10 meter afstand riep de soldaat:
'Stap of en laat uw pas zien!' Hij reed door ondanks twee
waarschuwingsschoten. De soldaat durfde niet raak to
schieten, hoewel de provocateur zich zeer uitdagend gedroeg
door de pet omhoog to steken en uit to roepen:
'Ik kom nog wel eens terug.' Bij aanhouding beweerde de
arrestant dat hij was doorgereden, nadat hij uit Belgie was
gekomen, waar hij een pas voor zijn rijwiel had aangevraagd.

Vari^
Smokkelzakken
Op 28 juni 1919 werden twee Belgen aangehouden. Die hadden grote zakken, zogenaamde smokkelzakken, in hun jassen
aangebracht. Zij hadden geen enkel document bij zich en
gaven ook geen reden op waarom zij zich aan de grens ophielden.
Zij maakten zich in ieder geval schuldig aan overtreding van
artikel 3 van de Verordening van den Commandant van
Zeeland: Niemand mag zich zonder documenten in het
grensgebied ophouden.
Getuige de processen-verbaal is dit artikel 3 echter herhaaldelijk overtreden.

Zo was een Belgische grensganger op 7 augustus 1919 niet
voorzien van een pas of ander document om langs de doorlaatpost to mogen passeren. Hem was bekend dat hij in het
bezit van een Hollandschen Pas moest zijn, doch was nalatig
gebleven. Hij had evenwel legitimatie bij zich.
Ik merk wel op dat het begrijpelijk is dat er zich in die tijd
incidenten in de buurt van de Nederlands-Belgische grens
voordeden.
Naar mijn mening komt dat omdat in die tijd de verhouding
met Belgie behoorlijk gespannen was. De Geallieerden speelden na de Eerste Wereldoorlog met de gedachte, delen van
Zeeuwsch-Vlaanderen en Limburg door Belgie to laten
annexeren.
Bij mijn onderzoek is het mij opgevallen dat in de maanden
augustus en september van het jaar 1919 een groot aantal
personen werd geverbaliseerd die wel verlof hadden tot verkoop van zwakalcoholische dranken, maar aan wie het niet
vergund was sterke drank to verkopen.
Zo werd in augustus 1919 jenever, bitterextract, Catsbitter en
citroenjenever in beslaggenomen in een tapgelegenheid.
Men doorzocht het hele pand: in de kelder werd zeven liter
brandewijn aangetroffen en een mandfles van ongeveer tien
liter cognac.
De kommiezen konden ruiken en proeven dat het om sterke
drank ging.

De meest gehoorde smoes van deze houders van verlof tot
verkoop van zwakalcoholische dranken was: Ik wist niet dat
ik die drank niet in huis mocht hebben! Slechts in een geval
was de geverbaliseerde zo eerlijk to zeggen dat hij dat deed
om een centje bij to verdienen. Anderen beweerden dat de
sterke drank bedoeld was voor eigen gebruik. Ja, er was zelfs
iemand die beweerde dat de aangetroffen vrij grote hoeveelheid jenever door de dokter, en wel de welbekende Dr. de
Hullu, was voorgeschreven. Natuurlijk had die dokter slechts
een kleine hoeveelheid voorgeschreven, en trok de
Marechaussee zich geen barst aan van de praatjes van de
geverbaliseerde.

Opmerkelijk is het dat zo nu en dan grootscheepse acties
door de Marechaussee werden uitgevoerd, wanneer in een
bepaalde sector meer dan normaal van onregelmatigheden
sprake was.
Dat was het geval bij strafbare feiten met betrekking tot het
IJkwezen, bij de illegale verkoop van (natuur)boter
en nu bij overtreding van de regels van de verkoop van
(ste rke)d ra n k.
Als er sprake was van zaken die uit de hand liepen, wilden de
politiek verantwoordelijken en de leiding van de
Marechaussee, later Rijkspolitie, de gemeentepolitie en de
Douane duidelijk laten zien dat zij hun beste beentje voorzetten en zo nodig streng zouden optreden.

Uit de Boekenhoek
Comptabiliteit in uniform 200 jaar Militaire
administratie 1795-1995 Door: H.L. Zwitzer
Sectie Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht, den haag 1995 ISBN 90-70677-41-5
De Bataafse Republiek van 1795 luidde de
modernisering van de Nederlandse staat in.
Priv6 compagnieen werden afgeschaft en de
voor de Landmacht bestemde gelden moesten voortaan tot op de laatste cent worden
verantwoord. Zo moesten alle inkomsten en
uitgaven voortaan worden verantwoord en
werd het landsbelang uitgangspunt van
financieel beheer. Ook voor het leger had
deze vernieuwing ingrijpende gevolgen. De
militaire administratie, ook in haar hedendaagse vorm, heeft hier haar oorsprong.
Comptabiliteit in uniform, geschreven door de
militairadministrateur en historicus dr H.L.
Zwitzer, biedt inzicht in de ontwikkelingen op
het terrein van de militaire administratie van
1795 tot 1995. In 1795 werd de eerste steen
gelegd voor het gebouw van de militaire
administratie. Inmiddels zijn twee eeuwen
verstreken en is er bijzonder veel veranderd.
Dit boek is een poging deze periode in
hoofdlijnen, en sours in detail, to verduidelijken en belangstelling to wekken voor de
geschiedenis van de militaire administratie.

Een informatief boek over de geschiedenis
van 200 jaar Militaire administratie en is rijk
geillustreerd.
Het boek is to koop in de museumwinkel
voor € 16,70,-. Tegen betaling van € 2,50 aan
portokosten wordt dit bijzondere boek u
toegezonden. Na overmaking van het totaalbedrag van €19,20 op gironummer 322056
t.a.v. Stichting Belastingmuseum Prof. van
der Poel met vermelding 'Compabiliteit in
uniform'.
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