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200-jarig jubileum
Dit jaar viert de Belastingdienst zijn 200-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan opent
minister van Financien drs. G. Zalm op dinsdag 14 november de tentoonstelling
Van Gogel tot Zalm, 200 jaar Belastingdienst. Historicus Tom Pfeil, gespecialiseerd in

de geschiedenis van de Nederlandse overheidsfinancien, schetst in zijn boeiende bij-

drage 'Eenpaerlick ende op eenen voet' het belang van het streven naar eenheid van

beleid en uitvoering voor de ontwikkeling van de Nederlandse Belastingdienst.

Volgens Pfeil was dit cruciaal voor een van de belangrijkste doelstellingen van de

Belastingdienst: zo veel mogelijk belastingplichtigen vrijwillig hun fiscale verplichtingen

laten voldoen. De eenheid van beleid en uitvoering was dan ook de peiler waarop de

geloofwaardigheid van de Belastingdienst rustte.

In deze Impost blikken we verder terug op een boeiende lente en zomer 2006, waarin
de tentoonstelling Loden Last. Fietsbelasting 7924-1941 een groot aantal bezoekers
trok. Tijdens de zomervakantie galmden dagelijks de kinderstemmen van vele enthou-
siaste houders van het Jeugdvakantiepaspoort door het museum. Samen met hun
ouders of grootouders bezochten zij de tentoonstelling, maakten de nieuwe speur-
tochten en griezelden in de Smokkeltrip. De klassieke klanken van viool, barok cello,
klavecimbel en piano vulden tot drie keer toe de gangen van het museum tijdens
de zomerconcerten. Zo druk was het, dat de 12.500ste bezoeker het museum al op

8 augustus betrad; veel eerder dan verwacht. De begeleider van een groep kinderen

van de naschoolse opvang ging met een splinternieuwe Batavus fiets naar huis, en

het Familiehuis Daniel den Hoed kreeg een paarse Batavus Diva geschonken voor

eigen gebruik.

Ook is er ruim aandacht voor toekomstige exposities van heel andere aard. Zo opent
begin 2007 een moderne tentoonstelling bijzondere luchtfoto's van grensgebieden in
Nederland door de kunstenaar Gerco de Ruijter. In mei 2007 opent Douane to water,
een vergeten dienst. Aanleiding is de publicatie van een prachtig gelliustreerd boek
over dat onderwerp door Geert Nieman en Anne-Marieke van Schaik.

Verder in Impost een grappig relaas over de beruchte smokkelaar 'Klaveren Vrouwke'

door Co Bieze. Cor Overkamp was zo vriendelijk om een samenvatting van zijn nieuwe

boek Halt! Douane! to schrijven, over de dagelijkse belevenissen van de douanier. En

onze redacteur Henk Duym haalt grappige herinneringen op aan zijn ervaringen met

de antiekspecialist en oud-conservator van het Belasting & Douane Museum, P.A.
van de Kamp.

OEGANG GRATIS
Al met al een zeer gevarieerde aflevering van Impost, waarmee de redactie
u veel plezier toewenst.

de Redactie

Openingstijden museum:
dinsdag t/m zondag: 11.00 - 17.00 uur
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Als ik van mijn middelbare school naar de in Den Haag welbekende me-

vrouw Saeys' huiswerkcursus fietste, kwam ik steevast langs de
Alexander Gogelweg. Een prachtige straat in de Haagse ambassadewijk.
Voor mij -destijds- een naam zonder betekenis: jaartallen en verdere per-
soonlijke gegevens ontbraken namelijk op het blauwe straatnaambordje.

Nu 25 jaar later hoor ik zijn naam wederom en sta ik opeens oog in oog
met deze man van formaat die zijn sporen in de Nederlandse geschiede-
nis verdiend heeft. De man die in opdracht van koning Lodewijk
Napoleon een uniform belastingstelsel ontwierp en dit implementeerde
met als gevolg, het einde van de uiteenlopende stelsels aan provinciale
belastingen.

Maar Gogel was meer clan alleen architect van een nationale AA I! ^ 0 ^j1
Belastingdienst. Izaac Jan Alexander Gogel, geboren op
10 december 1765 to Vught, was een veelzijdig man. Zo was hij onder

andere agent van Financien en later minister van Financien, directeur van

de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen to Haarlem, eigenaar
van een blauwselfabriek in Overveen en initiatiefnemer van de in 1798
opgerichte Nationale Kunstgalerij in Huis ten Bosch de voorloper van
het Rijksmuseum. Oud werd hij niet, op 13 juli 1821 stierf hij waarna hij
werd bijgezet in het graf van zijn schoonfamilie to Hillegrom. Gogel liet
veel documenten na, een zilveren servies (nu in het Rijksmuseum) en een
marmeren grafvaas. Deze vaas is, als overblijfsel van zijn graf, nog to be-
wonderen in de Hervormde of St. Maartenskerk to Hillegom.
Een man van belang dus en toch vergeten? Ja, vergeten!
In Nederland staan historisch relevante personen niet in de schijnwer-
pers of op een voetstuk. Dit geldt ook voor Gogel. Bij het grote publiek is
hij niet bekend. Zelfs een straatnaambordje haalt hem niet uit de anoni-

in onze nieuwe tentoonstelling 'Van Gogel tot Zalm, 200 jaar Kneuterd^k Den Haag. tot 7975 het ministerie van

miteit! Het Belasting & Douane Museum wil dit veranderen en zet hem,

Belastingdienst', in de schijnwerpers. We hebben hem een podium gege-

ven met zicht op zijn navolgers en op u, de belastingbetaler! Wellicht een

opmaat voor een standbeeld in Den Haag? Nu maar hopen dat niet ie-

dereen een standbeeld opeist. Onze 'wall of fame' met de bewindslieden

van de afgelopen 200 jaar geeft enige genoegdoening voor hen die een

beetje vergeten zijn.

'Van Gogel tot Zalm, 200 jaar Belastingdienst'!! Kom kijken, beste
museumvrienden, naar een stuk Nederlandse geschiedenis waar ook u
en uw voorouders, een steen(tje) aan hebben bijgedragen!
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Van Gogel tot
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In 1806 trad een nieuw belastingstelsel in werking. De eerste

minister van Financien Isaac Jan Alexander Gogel (1765-1821)

is verantwoordelijk voor deze belangrijke belastinghervorming.

De wetswijzigingen van Gogel hebben tot in de twintigste

eeuw hun sporen achter gelaten.

De invoering in 1806 van zijn algemene belastingstelsel be-
tekende niet alleen het einde van de provinciale belastingen
en -belastingorganisaties, maar ook de oprichting van de
Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst is dus dit
jaar twee eeuwen oud!
Dit jubileum is voor het museum aanleiding om aan die

tweehonderdjarige geschiedenis aandacht to schenken met

een tentoonstelling. Deze tentoonstelling begint met een

administratie die gebaseerd is op het gebruik van papier,

ganzenveer en inkt en eindigt met de computer en elektro-

nische belastingaangifte in 2006.

Voormalige staatssecretaris van Financien en huidige minister
van Economische Zaken, Joop Wijn leidt de bezoeker in
woord en beeld rond langs 200 jaar belastinggeschiedenis.
Directeur-generaal Belastingdienst Jenny Thunnissen
schetst een beeld van de Belastingdienst nu en in de naaste
toekomst.

De tentoonstelling is opgebouwd uit 5 perioden en laat de
ontwikkeling van de Dienst zien aan de hand van voorwerpen,
beeldmateriaal en filmpjes. Met grote stappen lopen we door
de geschiedenis en staan stil bij belangrijke gebeurtenissen
die veelal nu nog merkbaar zijn in de huidige maatschappij.
De eerste periode loopt van 1795 - 1813. Tijdens deze periode
verandert de staatkunde van het land en wordt het algemene
belastingstelsel van Alexander Gogel ingevoerd.

Tussen 1813 en 1847 is de staatkundige situatie wederom

veranderd, Nederland is een koninkrijk geworden onder

koning Willem I. Het opperbestuur van de geldmiddelen

berust bij het centrale bestuursorgaan, de Kroon. Dit zijn het

staatshoofd en de ministers. Een periode waar de administra-

tieve organisatie van de Belastingdienst voor een groot deel
werd opgebouwd door Jean Henri Appelius: rechtsgeleerde,
volksvertegenwoordiger, staatsraad en minister van
Financien. Hij krijgt bekendheid door zijn bemoeienissen met

de herzieningen van het belastingstelsel in 1816, 1819 en

1821, waarbij hij sterk rekening houdt met de belangen van

zowel de Zuidelijke als de Noordelijke Nederlanden.

In de tweede helft van de 19e eeuw, dat is dan de derde
periode van 1848-1893, wint het principe 'belasting betalen
naar draagkracht' terrein. In het regeringsprogramma van
Thorbecke staat herziening van de financien voorop. Hij
bepleit o.a. de afschaffing van de gemeentelijke accijnzen.
Er wordt gedacht aan een inkomstenbelasting en een ver-
beterde regeling van de gemeentefinancien.

In 1892 en 1893 lukt het de minister van Financien Pierson,

in navolging van Pruisen en Engeland, een inkomstenbelas-

ting ingevoerd to krijgen. Het is een gesplitste inkomsten-

belasting, neergelegd in twee wetten:

- de vermogensbelastingwet van 1892, waarbij de vermogens-
inkomsten fictief op 4 procent worden gesteld en

- de bedrijfsbelastingwet van 1893 op inkomsten uit beroep
of bedrijf en anderen inkomsten dan uit vermogen.

De periode 1893-1940 kent wederom de nodige veranderin-
gen en verfijningen van het belastingstelsel. In het begin van
de 20e eeuw groeit het verlangen naar een verbeterde in-
komstenbelasting. Onder minister van financien Treub komt
de eerste echte, niet gesplitste, inkomstenbelasting tot stand.
De aanslag wordt geregeld naar het totale zuivere inkomen
dat in het lopende jaar naar verwachting zal worden genoten.
Omdat de fiscus uitgaat van de bij het begin van het jaar be-
staande bronnen, spreekt men van een bronnenstelsel. Later



Spaanse geldkist utt de tad
van Piet Nei, 77e eeuw Volgens overlevering
is deze geldkist afkomstig van de Zilvervloot (invnr BDM 00548).

blijkt dat aan het einde van het jaar door de fiscus teveel

correcties uitgevoerd moeten worden. Zo worden eind jaren

30 lannen ontwikkeld om belastin to heffen naar het zo-p g

genaamde reele stelsel.

V, Uiteindelijk wordt in 1941 een nieuwe inkomstenbelasting
ingevoerd, gebaseerd op het in het verleden genoten in-
komen. Het bezwaar dat de belasting moet worden betaald

lang nadat het inkomen is genoten, wordt weggenomen

door een stelsel van voorlopige aanslagen en voorheffingen

als loonbelasting en dividendbelasting. Bovendien wordt

rekening gehouden met bepaalde uitgaven In 1934 wordt.

een algemene verbruiksbelasting in de vorm van een om-

.J

zetbelasting ingevoerd.

Tot 1940 zorgen belastingen voor een sluitende rijksbegro-

ting. Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw krijgt de

overheid andere financiele behoeften, maar ook nieuwe

financiele taken.

De overheid is belast met de voorzieningen voor sociale
zekerheid en sociale bijstand, met de ontwikkeling van een
toenemende reeks van collectieve voorzieningen en met de
zorg voor een evenwichtige spreiding en bevordering van
werkgelegenheid, welvaart en welzijn.
Naast de laatste ingrijpende veranderingen in het belasting-

stelsel, als gevolg van de Wet inkomstenbelasting 2001, met

zijn boxenstelsel, van minister Zalm en staatssecretaris

Vermeend, heeft de Belastingdienst er in 2005 en 2006,

onder staatssecretaris Wijn een nieuwe taak bij gekregen:

geld uitkeren. De nieuwe dienst Toeslagen keert drie in-

komensafhankelijke toeslagen uit: de tegemoetkoming

kinderopvang, de huurtoeslag en de zorgtoeslag.

Dat de Belastingdienst na 200 jaar niet alleen maar belas-
tingen heft en geld int, maar nu ook geld gaat uitkeren, is
waarschijnlijk de grootste verandering in de belasting-
geschiedenis. Zo eindigt de laatste periode dit jaar, 2006!
Het jaar waarin de Belastingdienst 200 jaar bestaat.

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door finan-
ciele steun van de Stichting Uyttenhooven-Doyenfonds.

Zaken Joop Wijn en diiecteur-generaal
Belastingdienst Jenny Thunnissen z n in woord en beeld aanwezig op de

tentoonstelling.

Tentoonstelling Van Gogel tot Zalm, 200 jaar
Belastingdienst
15 november 2006 tot 28 januari 2007

V..; J. Sam J:.4 ._.a.J._. A... J'r_J.,-
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Kneuterd ik to Den Haag gezien naar lange Voorhout, prent circa
1777 Tot 1975 was dit de zetel van her ministerie van Financien.

In 1806 trad voor het gehele land een nieuw belasting-

stelsel in werking. De eerste minister van Financien

Alexander Gogel (1765-1821) was verantwoordelijk voor

die belangrijke belastinghervorming. Gogel wordt nu

gezien als een knap financieel bestuurder. De invoering

van zijn algemene belastingstelsel betekende de op-

richting van de Nederlandse Belastingdienst. Die dienst

is in 2006 twee eeuwen oud; aanleiding om aan die twee-

honderdjarige geschiedenis aandacht to schenken met

een tentoonstelling.

Nieuw museumspel:
`Bellastinkje en de Geldwolf
Naar aanleiding van de tentoonstelling Van Gogel tot
Zalm, 200 jaar Belastingdienst wordt een nieuw museum-
spel gepresenteerd: Bellastinkje en de Geldwolf. In dit spel
wordt het begrip 'belasting' op speelse wijze aangereikt
aan de groepen 7 en 8 van de basisschool. De kinderen
kruipen in de huid van de belastingbetaler en belastingin-
ner, waardoor ze aan den lijve ondervinden wat belasting
is en wat het betekent als er wel of geen belasting-
systeem bestaat.



Lezingen rond Alexander Gogel
Op zondag 19 november om 14.00 uur wordt een tweetal

lezingen gegeven rond Alexander Gogel. De toegang is

gratis. Graag van to voren reserveren op telefoonnummer

010-4400200.

De lezingen worden gegeven door:

De heer drs. J.K.T. Postma: 'Isaac Jan Alexander Gogel (1765-
1821): de spin in het bestuurlijke web. Financieel expert, uni-
taristisch ideoloog en gedreven politicus',
en
mevrouw M. van Leeuwen-Canneman:
Ten vriendschap in het teken van 's Lands financien.
Briefwisseling tussen Isaac Jan Alexander Gogel en Elias
Canneman'.

Nieuwe Fietsroute
In het kader van de tentoonstelling Loden Last. Fietsbelasting
1924-1941 heeft het Belasting & Douane Museum een nieu-
we fietsroute gemaakt. Deze rijk geillustreerde fietsroute, met
uitgebreide historische toelichting, voert u langs de doua-

neposten van weleer in het
Rotterdamse havengebied: het
werkterrein van de douaniers. Al
fietsend langs de mooiste plekjes
van Rotterdam kunt u leuke
anekdotes lezen over dit histori-
sche gebied en wordt u gewezen
op de moderne architectuur van
het hedendaagse 'Manhattan
aan de Maas'.
De fietsroute kost € 2,- per
stuk.

Kerst

In de kerstperiode is het museum sfeervol versierd en wordt

geheel volgens traditie op Tweede Kerstdag chocolademelk

en gliihwein geschonken onder de klanken van gezellige

kerstmuziek.

Kijk op www.bdmuseum.nl voor meer informatie.

Tentoonstelling Grenzen
Foto's van Gerco de Ruijter
17 februari tot 25 maart 2007

De Rotterdamse beeldend kunstenaar en fotograaf Gerco de

Ruijter (Vianen, 1961) brengt het Hollandse grenslandschap

met behulp van een vlieger in kaart. Zijn panoramische

beelden met haarscherpe details tonen duidelijk herkenbare

grenslandschappen, maar ogen tegelijkertijd enigszins

abstract. In opdracht van het Belasting & Douane Museum

fotografeerde hij grensgebieden in Nederland, met een

schitterend resultaat.

Tentoonstelling Douane to water, een vergeten dienst
26 april t/m 28 oktober 2007

De tentoonstelling geeft u een beeld van de geschiedenis van de Nederlandse Douane to

water. Van stoomschepen, roeivaartuigen en zeilschepen tot ultra moderne schepen die de

Nederlandse kust bewaken tegen smokkelaars en ander ongewenst bezoek. Een radiokamer,

videobeelden, scheepsmodellen, schilderijen en andere voorwerpen nemen u mee naar een

voor velen onbekende kant van de Douane. Educatieve programma's, een boek met prachtige

foto's en de geschiedenis van deze dienst omlijsten deze eenmalige tentoonstelling.



Belasting, wat is dat? Geef daar maar eens antwoord

op! Volwassenen hebben all moeite genoeg om het uit

to leggen, hoe onbegrijpelijk moet zo'n abstract begrip

dan well niet voor kinderen zijn? Met het nieuwe

museumspel 'Bellastinkje en de Geldwolf' wordt het

begrip 'belasting' op speelse wijze aangereikt aan

de groepen 7 en 8 van de basisschool. De kinderen

kruipen in de huid van de belastingbetaler en

belastinginner, waardoor ze aan den Iijve ondervinden

wat belasting is en wat het betekent als er well of geen

belastingsysteem bestaat.

In plaats van een lijfelijk aanwezige spelleider wordt het spel

geleid door een presentatie op dvd. De film 'Bellastinkje en

de Geldwolf' vertelt het verhaal van een stadje met

Geldwolven die enkel voor zichzelf zorgen en aan zichzelf
denken. Tot het moment dat ze er achter komen dat in een
samenleving gemeenschappelijke voorzieningen nodig zijn,
die door de gemeenschap zullen moeten worden betaald.
Bellastinkje verschijnt als een goede fee met haar (nog lege)
schatkist en komt met een voorstel.

In de film geven de hoofdrolspelers de kinderen opdrachten
en dagen hen uit met oplossingen to komen. De kinderen
spelen op een grote maquette van 'Luilekkerstad' met drie-
dimensionale voorwerpen het spel mee van 'leuke dingen
kopen en aan jezelf denken' tot het betalen van belasting en

Gouden en Zilveren Rijwielplaatje
1941-1942

Ter gelegenheid van het verschijnen van het boekje Over de
loden last van het koperen fietsplaatje en de tentoonstelling
Loden Last heeft de Stichting Het Nederlandsche
Rijwielbelastingplaatje bijzondere fietsplaatjes laten maken
bij de Nederlandse Munt in Utrecht. Met gebruikmaking van
de authentieke stempel is het rijwielbelastingplaatje 1941-
1942 in Zilver en Goud geperst.

Gouden rijwielplaatje 1941-1942 (genummerd 1-25):

€ 575,- per stuk (bestelnr. J - 58514)

Zilveren rijwielplaatje 1941-1942 (genummerd 1-350):

€ 95,- per stuk (bestelnr. J - 925)

Set van Zilveren en Gouden rijwielplaatje 1941-1942:

€ 603,- setprijs



het maken van keuzes voor allerlei gemeenschappelijke
voorzieningen. Tussen de bedrijven door duiken zij in de
belastinggeschiedenis en speuren in het museum naar
vroegere vormen van belasting. Zo komen ze er achter
hoe je op een eerlijke manier belasting kunt heffen en
dat belasting betalen de betaler ook lets oplevert.
Aanleiding om het nieuwe spel nu to introduceren is de
opening van de tentoonstelling Van Gogel tot Zalm, 200
jaar belastingdienst. Wie weet slaagt het Belasting &
Douane Museum erin om na 200 jaar een generatie
belastingbetalers to creeren die zonder mopperen de
belastingaanslag voldoet?!

Francesca Estourgie

Deze zeer unieke en genummerde rijwielplaatjes, geleverd
met wettig gedeponeerd waarborgteken en voorzien van
een echtheidscertificaat, zijn verkrijgbaar door het be-
treffende bedrag over to maken op rek. nr. 9439448 van
Stichting Het Nederlandsche Rijwielbelastingplaatje,
Leimuiden.

Meer informatie? Bel 0172-509139 of email info@rijwiel-

plaatje.nl of kijk op www.rijwielplaatje.nl

Over de loden last
van het

koperen fietsplaatje Over de loden last van het
koperen fietsplaatje
De Nederlandse rijwielbelasting

1924-1947 door Ferdinand

Grapperhaus, Deventer, 2005.

Prijs: € 14,50.

van het museum!
Het bestuur van de Stichting Vrienden van het

Belastingmuseum wil zijn Vrienden actiever betrekken

bij het museum. Actiever in die zin, dat vanaf 2007

een jaarlijkse Vriendendag georganiseerd wordt waar

Vrienden elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen

nemen van bepaalde facetten uit de Nederlandse

belastinggeschiedenis. Voortaan krijgt u jaarlijks

een Vriendenkaart met diverse voordelen.

In deze Impost treft u de nieuwe Vriendenfolder aan.

Wellicht dat u nog geen Vriend bent of dat u een familielid

of kennis Vriend wilt maken van onze stichting, dat kan via

deze folder. Mocht u geen folder aantreffen in deze

Impost, belt u dan naar het museum of vraag een of meer

folders aan op info@bdmuseum.nl.

De Vrienden voordelen op een rijtje:

De bijdrage om Vriend to worden bedraagt € 12,50 per
persoon per jaar. U krijgt hiervoor:
• de speciale Vriendenkaart
• 1x per jaar een Vriendendag
• korting op artikelen in de museumwinkel
• korting bij museumactiviteiten

(lezingen, workshops, concerten)
• het blad 'Impost'

Als bedrijf kunt u zich ook aanmelden voor minimaal
€ 1500,= per jaar. U ontvangt dan:
• de speciale Vriendenkaart voor u en uw medewerkers

met de voordelen die deze kaart biedt, aangevuld met;
• naam en toenaam van uw bedrijf in het jaarverslag

(als u dat wilt)
• vermelding van uw bedrijf (als u dat wilt) op de website
• korting bij locatiehuur

Namens het bestuur, F. Fox

N



Terugblik op de lente en zomer van 2006
in het museum

I 2.500ste
bezoeker!
Op 8 augustus passeerde de 12.500ste

bezoeker van 2006 de drempel van het

museum. De frima Batavus had voor de

tentoonstelling LODEN LAST

Fietsbelasting 1924-1942 twee fietsen

beschikbaar gesteld. Een fiets zou gaan

naar de 12.500ste bezoeker en de andere

fiets was bestemd voor een goed doel.

Lennaert Klinkspoor uit Zoetermeer was

de gelukkige bezoeker, het Familiehuis

Daniel den Hoed in Rotterdam was het

gelukkige goede doel.

Directeur Frans Fox met winnaar Ronald Klinkspoor

Lennaert Klinkspoor is groepsleider bij de naschoolse opvang

'Kidsclub Voorweg'. Als activiteit voor de zomervakantie be-

zocht hij met 'zijn' groep kinderen het Belasting & Douane

Museum. Groot was zijn verbazing toen hij werd ontvangen

door directeur Frans Fox met bloemen en het bericht dat hij

een prachtige Batavus herenfiets mee naar huis mocht ne-

men. De kinderen werden getrakteerd op een drankje en een

zakje zwart geld.

Op 30 augustus kreeg het Familiehuis Daniel den Hoed de
andere fiets uit handen van directeur Frans Fox. En wat voor
een fiets: een paarse Batavus Diva!
Het Familiehuis Daniel den Hoed biedt onderdak aan familie-

leden en naasten van patienten van hetaangrenzende

Erasmus MC-Daniel den Hoed, een van de twee top-

oncologische instituten in Nederland. Behalve kamers biedt

het huis rust en opvang voor deze mensen, die een moeilijke

tijd doormaken. De fietsen staan ter beschikking aan de

gasten, die ermee naar de centrumlocatie van Erasmus MC

fietsen, er boodschappen mee doen, de stad verkennen of

de natuur in gaan. Kortom: een zeer welkome gift waar het

Familiehuis mee gezien kan worden!

Met de 12.500ste bezoeker al vroeg in de maand augustus is
het beoogde totale aantal bezoekers van het Belasting &
Douane Museum voor medio 2006 ruimschoots bereikt.

Directeur Frans Fox met directeur Suzanne Tummers van het Familiehuis
Daniel den Hoed (foto: Jacco Huissen, Rotterdam)



van LODEN LAST
Fietsbelasting 1924-1941 op 19 april 2006

Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd op

19 april 2006 de tentoonstelling Loden Last.

Fietsbelasting 1924-1941 geopend in het

Atrium van het museum. Onder grote belang-

stelling van vele genodigden overhandigde

prof. dr. F. Grapperhaus aan prof. mr. A.A.M.

van Agt het eerste exemplaar van de tweede

druk van zijn boekje, Over de loden last van

het koperen fietsplaatje. De Nederlandse

rijwielbelasting 1924-1941.

De heer Grapperhaus legde in een humoristische toespraak
onder meer uit waarom nu pas het eerste exemplaar van
de tweede druk werd aangeboden en waarom clan wel aan
de heer Van Agt. Het eerste was het gevolg van sponsor-
afspraken. Een bekende rijwielfabriek is namelijk van plan
bij ieder verkocht exemplaar van zijn topmodel zo'n boekje
aan de koper to schenken. Dit voornemen gevoegd bij de
afname van een flinke oplage door een adviesbureau, zorgde
reeds voor een voltekende eerste druk van 5000 exemplaren.
Terwijl spreker zich afvroeg in een filosofische kip-ei stelling
of de bekendheid van Van Agt als fietser to danken was aan
zijn bekendheid als politicus, of dat het omgekeerde het
geval was, was het idee bij hem gerezen Van Agt to vragen
het bijzondere eerste exemplaar to aanvaarden bij de
opening van de tentoonstelling.

Het idee om een boekje aan de gehate Rijwielbelasting to

wijden zou bij Grapperhaus zijn opgekomen tijdens een

Nachtmis. Zijn gedachten waren afgedwaald naar de ver-

gankelijkheid. En daarbij herinnerde hij zich hoe in zijn jeugd

de aanschaf van het fietsplaatje toch ook voor vreugde

zorgde. In stralende koperkleur schitterde het nieuw in de

zomerzon. Maar bij het verstrijken van het jaar werd het

steeds doffer en kleurloos zodat het niet alleen zijn geldig-

heid verloor, maar haast erger nog, ook zijn glans.

De heer A.A.M. van Agt houdt in het bijzijn van de heer F. Grapperhaus het boekje

Over de loden last van het koperen fietsplaatje ten coop (19 april 2006).

Glunderend nam de beroemde wielrennende (ex-) politicus

het boekje in ontvangst om to vervolgen met een humoris-

tische openingstoespraak waarin de kritiek op de politiek in

verleden en heden niet werd gespaard, maar die toch vooral

een apotheose vormde op het vervoermiddel De Fiets. Van

Agt kon niet nalaten deze belasting een foute en overbodige

belasting to noemen: de schatkist had het geld niet nodig,

de controle was to kostbaar en intensief en de uitwerking

was voor minvermogenden stigmatiserend. Zijn zang op de

kwaliteit van de fiets voerde echter de boventoon. Waar hij

de auto als een vloek voor milieu en maatschappij zag, was

de fiets het vervoermiddel waarmee je overal kunt komen,

dat de lichamelijke conditie bevordert en de geest gezond

houdt.

Henk Duym

De heer Van Agt op de fiets in

de tentoonstelling Loden Last
(19 april2006).



Terugblik op de lente en zomer van 2006
in het museum

0

Lezing De Vrouw

De lezing De vrouw op de fiets door drs. Annemarie
Opmeer trok grote belangstelling. De lezing werd gehou-
den naar aanleiding van de tentoonstelling Loden Last.
Fietsbelasting 1924-1941. Annemarie Opmeer studeerde
of met een doctoraalscriptie over de betekenis van het
fietsen voor de emancipatie van Nederlandse vrouwen tot
1940. Tijdens de lezing op 3 september vertelde ze op
boeiende wijze, aangevuld met leuke oude foto's, hoe
vrouwen, na aanvankelijk maatschappelijk verzet, lang-
zaam maar zeker in Nederland de fiets veroverden.

Markante fietser:
Ties Odijk

Ties Odijk uit Wassenaar, 71 jaar oud, fietst iedere dag zo'n
80 kilometer. Veel? 'Nee, joh, zegt hij, 'ik draai er mijn pedaal
niet voor om'! 'Er zijn wel eens dagen dat ik tegen mijzelf
zeg: "vandaag ga ik niet fietsen" maar...tegen een uur of
twaalf trekt die fiets toch weer.
Ik ben zeer geinteresseerd in fietsplaatjes en wist dat de

wisseltentoonstelling Loden Last bijna ten einde was dus

moest het er maar eens van komen. Vandaar dat ik nu in het

Belasting & Douane Museum to gast ben', zegt de heer Odijk

vrolijk. Na zo'n half uur de expositie to hebben bekeken en

een boekje over fietsplaatjes to hebben gekocht wuiven wij

de heer Odijk vrolijk uit. Net nadat de heer Odijk met zijn

fiets de hoek omgaat, zegt mijn collega: 'oh... meneer is zijn

boekje vergeten'!

Maar na een week of twee zien wij de heer Odijk weer terug
en onmiddellijk refereert hij aan zijn betaalde boekje dat hij
14 dagen geleden vergeten was. Natuurlijk nodigen wij hem
uit voor een kopje koffie om de dubbele kilometers van het
vergeten boekje goed to maken. Tijdens de koffie komt een
leuk verhaal los. Tijdens zijn eerste bezoek aan het museum
heeft de heer Odijk een foto van het '3e dinsdag koffertje'
gemaakt. Deze foto heeft hij op de computer bewerkt en
hierna op een oud koffertje dat hij nog had, geplakt.
Jazeker... u raadt het all Tijdens 'Prinsjesdag' heeft hij het
bewuste koffertje voor zijn raam gezet en had tot zijn plezier
heel veel bekijks! Na dit verhaal en het vergeten boekje ste-
vig in de handen van de heer Odijk to hebben gedrukt, wui-
ven wij hem onder de wens 'tot ziens' uit.

IoKe van der lirientl-Vernaan



Net als vorig jaar kon men deze zomer in het museum

genieten van een drietal klassieke concerten op zondag.

Op Pinksterzondag 4 juni vond het eerste concert plaats.

De bekende violiste Vera Laporeva en de virtuoze celliste

Xiaojia Xu speelden in het Atrium muziek van bekende

componisten waaronder Beethoven, Bizet, Mozart en

Schuman.

Op zondag 9 juli brachten de cellist Fred Edelen en de

klaveciniste Christina Scott Edelen, onder de naam Duo

Edelen, muziek uit de Italiaanse Barok ten gehore, uitge-

voerd op barok cello en 18de-eeuws klavecimbel.

De serie werd afgesloten op zondag 20 augustus met
pianomuziek van W.A. Mozart (1756-1791) door de jonge
solopianiste Chie Hierai.

Zowel de bijzondere kwaliteit van de getalenteerde
muzikanten, als de uitstekende akoestiek van het Atrium,
zorgden voor drie heerlijke muzikale zondagen. In 2007
worden de zondagsconcerten gecontinueerd.

Leslie Schwartz

Links pianiste Chie Hierai en onder

het Duo Edelen.

Het Belasting Vijfje:
200 jaar belasting in dienst van de samenleving
In 2006 bestaat de Nederlandse Belastingdienst 200 jaar. Speciaal
daarom slaat de Koninklijke Nederlandse Munt, in opdracht van
het ministerie van Financien, een zilveren herdenkingsmunt: het
Belasting Vijfje.

Wettig betaalmiddel
Het Belasting Vijfje is een nieuw wettig betaalmiddel. Met deze

herdenkingsmunt kan men in heel Nederland betalen en/of hem

verzamelen natuurlijk. Het Belasting Vijfje is vanaf 15 november

verkrijgbaar op het Postkantoor. Men hoeft de munt niet to

kopen; men ruilt namelijk 5 euro voor 5 euro. Zolang de voorraad

strekt, want de munt wordt in een gelimiteerde oplage uitge-

bracht.

Het ontwerp
Ontwerper Hennie Bouwe: "De positieve kant van 200 jaar
Belastingdienst heb ik willen visualiseren met een munt-in-een-
munt. Hiermee symboliseer ik een kern die staat voor 200 jaar
belasting in dienst van onze samenleving. De voorzijde bevat een
weergave van een muntje uit 2006, de zijde met Hare Majesteit
Koningin Beatrix. De keerzijde bevat een weergave van een munt-
je uit 1806. Zodoende wordt de muntgeschiedenis van 200 jaar
Belastingdienst aangegeven".

Hennie Bouwe is ontwerper bij APS Advertising. Van zijn hand is
het promotiemateriaal rond de tentoonstelling. APS Advertising
werkt voor de Koninklijke Nederlandse
Munt en begeleid de promotie rond
de tentoonstelling Van Gogel tot
Zalm, 200 jaar Belastingdienst.
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Tweehonderd jaar Belastingdienst

Sinds 1806 is het heffen en innen van de

rijksbelastingen opgedragen aan een in-

stantie: de Nederlandse Belastingdienst.

Bij de uitvoering van de fiscale wet- en

regelgeving Iaat de tweehonderdjarige

Belastingdienst zich van oudsher leiden

door het fundamentele uitgangspunt van de

rechtsgelijkheid: gelijke gevallen worden

gelijk behandeld. Dit streven naar eenheid

van beleid en uitvoering is de rode draad in

de geschiedenis van de Nederlandse

Belastingdienst.

De voorgestane eenheid van beleid en uitvoering is cruciaal
voor het welslagen van een andere hoofddoelstelling van de
Belastingdienst: het bevorderen dat zoveel mogelijk belas-
tingplichtigen vrijwillig aan hun fiscale verplichtingen vol-
doen. De eenheid van beleid en uitvoering is voor de
Belastingdienst dan ook de peiler waarop zijn geloofwaar-
digheid rust.

Het Algemeen Stelsel van 1806

Welbeschouwd is de Belastingdienst zelf een product van

het streven naar eenheid van beleid en uitvoering. In 1806

treedt immers voor het eerst in Nederland een stelsel van al-

gemene belastingen in werking. De toenmalige minister van

Financien Alexander Gogel, de bedenker van het Algemeen

Stelsel, wil de heffing en inning van deze algemene belastin-

gen opdragen aan een centraal aangestuurde en nationaal

opererende belastingdienst. Deze nationale Belastingdienst

moet er voor zorgen dat zijn stelsel van algemene belastin-

gen in alle uithoeken van het land gelijkvormig wordt in-

gevoerd. Eenheid van beleid en uitvoering, ook toen al.

Unie van Utrecht
Met het van kracht worden van het Algemeen Stelsel van

1806 gaat een tang gekoesterde wens in vervulling, die

teruggaat tot de Unie van Utrecht van 1579. Deze geboorte-

akte van de Nederlandse staat schrijft immers voor dat de

gezamenlijke lasten van de zeven opstandige gewesten

moeten worden gefinancierd met landelijke belastingen, die

eenpaerlick ende op eenen voet behoren to worden geheven.

Deze bepaling blijft onder de Republiek der Verenigde

Nederlanden (1581-1795) echter een dode letter. De zelf-

standige gewesten en steden zijn niet bereid om hun fiscale

autonomie op to geven. Van een uniforme belastingheffing is

voor 1806 dan ook geen sprake. Geen eenheid van beleid en

uitvoering.

Staatsregeling van 1798
In 1798 maakt de federale staatsvorm van de oude Republiek

plaats voor de nationale eenheidsstaat van de Bataafse

Republiek. De Bataafse politici willen in principe een einde

maken aan de ongelijkmatige belastingheffing, die in hun

ogen tot een onrechtvaardige verdeling van de lasten leidt

tussen regio's, steden, dorpen en burgers. Daartoe kondigt

de Staatsregeling van 1798, de eerste grondwet van

Nederland, een nieuw stelsel van algemene belastingen at,

met als oogmerk dat '(..) alle de belastingen en ieder der-

zelven, zoo veel moogelijk, geevenredigd zijn aan het be-

trekkelijk vermogen der Ingezetenen, en opgemaakt uit de

vergelijking van derzelver bezittingen, inkomsten, en beken-

de verteringen.'

Gelijkmatige heffing
Uiteindelijk duurt het dus tot 1806 voordat het streven naar
meer eenheid van beleid en uitvoering op fiscaal terrein
gestalte krijgt in de vorm van een algemeen belastingstelsel
en een nationale belastingdienst. Sedertdien gelden in alle
provincies, steden en dorpen dezelfde belastingen, die op
dezelfde voet en tegen dezelfde tarieven worden geheven.



De overgave van de sleutels van de stad Amsterdam aan Napoleon,

9 okotober 1811.

Alexander Gogel (1765-1821), intendant-generaal van het Keizerrijk

Frankrijk voor de financien en schatkist in Holland, is afgebeeld als de

eerste figuur in ambtskostuum met sjerp, rechts naast het paard.

Litographie uit 1860/61 naar een schilderij van ca. 1811-1812 van

Mattheus I. van Bree (1773-1839), nu in het Amsterdams Historisch

Museum.

Om een gelijkmatige heffing to verzekeren, krijgt de
Belastingdienst van het begin of aan enkele organisatie-
kenmerken die hij vandaag de dag nog heeft. In de eerste
plaats loopt de besluitvorming van boven naar beneden, dat
wil zeggen van de centrale regering via het gedelegeerde
bestuur in de provincies naar de ondergeschikte ambtenaren
in de districten, steden en dorpen. Daarentegen loopt het
afleggen van rekening en verantwoording van onder naar
boven, dat wil zeggen van de lagere ambtenaren naar de
hogere ambtenaren en via hen uiteindelijk weer naar het
ministerie van Financien in Den Haag. Dit hierarchische
systeem van toezicht, visitatie en goedkeuring is niet alleen
bedoeld om het proces van belastingheffing bestuurlijk to
beheersen, maar vooral ook om de nationale belastingwetten
eenpaerlick ende op eenen voet uit to kunnen voeren.

Met dat doel, en dat is het tweede kenmerk, wordt er een in-
spectieapparaat opgericht om het toezicht op de ontvangers
to versterken, die indertijd zowel heffings- als inningstaken
uitvoeren. De inspecteur of controleur staat dus boven de
ontvanger, hetgeen ook al in Holland voor 1795 het geval
was. Bij deze opzet van de belastingorganisatie ontwaren we
het beginsel van de scheiding tussen het vaststellen en het
invorderen van de belastingschuld. Ook tegenwoordig be-
staat dit onderscheid tussen inspecteur en ontvanger nog,
waarbij de inspecteur belast is met het vaststellen van de
belastingschuld (aanslagregeling) en de ontvanger met het
invorderen van de belastingschuld.

Van toezichthouder tot aanslagregelaar
Het streven naar eenheid van beleid en uitvoering heeft op

den duur ook de positie van de belastinginspecteur veran-

derd en versterkt. Aanvankelijk is hij meer toezichthouder

dan aanslagregelaar. Hij controleert of de administratie van

de geldmiddelen op de ontvangkantoren in orde is, of de

belastingambtenaren volgens de voorschriften werken en

of de belastingen volgens de wetten en regels worden ge-

heven.

De positie van de inspecteur bij de aanslagregeling wordt

vooral bepaald door het fenomeen dat de burgerij tot in de

twintigste eeuw nauw bij het vaststellen van de belasting-

schuld is betrokken. Zo wordt de personele belasting van

oudsher vastgesteld door de inspecteur in samenwerking

met het gemeentelijke college van zetters, waarvan de

burgermeester ambtshalve de voorzitter is. Deze zetters zijn

ook betrokken bij de classificatie van belastingplichtigen

voor de patentbelasting en bij de regeling van de grond-

belasting. De gedachte achter deze colleges is dat zij de

burger beschermen tegen de macht en mogelijke willekeur

van de fiscus, omdat zij meer op de hoogte zijn van de plaat-

selijke en persoonlijke omstandigheden van de belasting-

schuldige. Hoe dit ook zij, de betrokkenheid van de burgerij

bij het aanslagregelende werk heeft natuurlijk wel afbreuk

gedaan aan de eenheid van beleid en uitvoering. Naarmate

de Belastingdienst echter over meer kennis, informatie en

controlebevoegdheden beschikt, zien we dat de (maatschap-

pelijke) behoefte aan niet-professionele bijstand afneemt en

13
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dat de positie van de inspecteur ten opzichte van de belas-
tingplichtige sterker wordt. Een vergelijkbare ontwikkeling
kent de rechtspraak in belastingzaken. Ook daar heeft een
geleidelijke verschuiving plaatsgevonden van een leken-
rechtspraak naar een rechtspraak door professionele en on-
afhankelijke ambtenaren van de rechterlijke macht.

Het omslagpunt in de ontwikkeling van het inspecteursambt
ligt bij de invoering van de Wet op de inkomstenbelasting
1914, die op zichzelf een meer billijke verdeling van de fas-
ten moest bewerkstelligen. Deze wet schrapt het college van
zetters uit de aanslagregeling. In plaats daarvan komen
schattingscommissies voor de vaststelling van de kleine aan-
slagen en commissies van aanslag voor de grotere posten.
Van beide commissies is de inspecteur ambtshalve de voor-
zitter en worden de leden benoemd door de Gemeenteraad
of door Gedeputeerde Staten. De fiscus heeft niettemin de
doorslaggevende stem, want de directeur van de belastingen
is bevoegd om de besluiten van de commissies over het op-
leggen of het bedrag van een aanslag to vernietigen en de
inspecteur tot het vaststellen van de aanslag to machtigen.
De medewerking van de burgerij bij de aanslagregeling is
daarmee tamelijk nutteloos geworden. De commissies van
aanslag worden dan ook in 1927 opgeheven, terwijl de
schattingscommissies in 1935 het veld moeten ruimen.
Alleen de inspecteur blijft over. Hij is de enige autoriteit ge-
worden aan wie de aanslagregeling is opgedragen. En in die
hoedanigheid is hij bij uitstek de hoofdambtenaar die in zijn
doen en laten het streven van de Belastingdienst naar een-

'Patent tot het dragen van haarpoeder; No. 117 dd. 7 januari 1807

Afgegeven door de commissaris uit de Raad, over de ophef van

het patentrecht to Amsterdam, ten laste van M.J. Machielse; bedrag

6 gulden en 12 stuivers met Klein Zegel van 1806 ten bedrage van

5 gulden (inv.nr. BDM 01077).

heid van beleid en uitvoering moet belichamen. Een leidraad
voor zijn handelen vormt daarbij de uitdijende jurisprudentie.

Professional iseri ng
In de loop van de twintigste eeuw nemen de omvang en
zwaarte toe van de werkzaamheden die aan het inspecteurs-
ambt zijn verbonden. Hiervoor zijn diverse redenen aan to
geven, zoals: de steeds complexer wordende samenleving,
waarmee de fiscus to maken heeft; de toenemende ingewik-
keldheid en instrumentalisering van de belastingheffing; de
enorme groei van het aantal belastingaanslagen; de gestaag
toenemende jurisprudentie; de complexiteit van nieuwe
juridische constructies en het toenemend aantal bijzondere
regelingen en uitvoeringsvoorschriften. Behalve kennis van
het fiscale recht vereist de uitvoering van de belastingwetten
dan ook steeds meer kennis op boekhoudkundig en bedrijfs-
economisch terrein. Daarbij komt nog dat de belastingin-
specteur meer en meer tegenspel krijgt van accountants en
belastingconsulenten, die de belastingplichtige met raad en
daad terzijde staan.
Deze ontwikkelingen hebben de aanstoot gegeven tot een
verdere professionalisering van het inspecteurscorps. Dit
heeft zich onder meer vertaald in de oprichting van ge-
specialiseerde (wetenschappelijke) beroepsopleidingen, ho-
gere benoemingseisen en een stortvloed aan vakliteratuur.
Een mijlpaal in deze ontwikkeling is ongetwijfeld de stichting
geweest van de Rijksbelastingacademie in 1939, waaraan de
naam van prof. dr. J. van der Poel onlosmakelijk is verbonden.



Maier, ca, 7800. Papier en hout Waaiers vielen

als luxe artikel onder de zegelbelasting op objecten

van handel en weelde die minister van Financien

Alexander Gogel in 1805 invoerde. (inv.nr. BDM 18323).

Automatisering, dienstverlening en
voorlichting
Zonder deze professionalisering van het inspecteursambt zou
het streven naar eenheid van beleid en uitvoering weinig om
het lijf hebben gehad. Natuurlijk hebben ook andere factoren
(indirect) invloed uitgeoefend op de kwaliteit van het aan-
slagregelende werk. Denk bijvoorbeeld aan de huisvesting,
die voor 1960 nogal to wensen overlaat, de organisatie van
de werkzaamheden op de kantoren en de rechtspositionele
voorwaarden. De laatste jaren vragen vooral het niveau en de
kwaliteit van de automatisering om aandacht, want daarmee
hangt het (geautomatiseerd) kunnen selecteren van risico-
volle posten voor de klantbehandeling - mede aan de hand
van risicoprofielen - nauw samen. Van een geheel andere
orde zijn dienstverlening en voorlichting, die de laatste
decennia aan betekenis gewonnen hebben. Ook dat zijn
instrumenten om de eenheid van beleid en uitvoering to
bevorderen.

Kennisgroepen rechtstoepassing
Een recente ontwikkeling zijn de zogenoemde kennisgroepen
rechtstoepassing bij de Belastingdienst. Deze kennisgroepen
houden zich bezig met het beantwoorden van rechtsvragen,
het signaleren van risico's bij de rechtstoepassing en het
adviseren bij de invoering van nieuwe wet- en regelgeving.
Zij bewaken dus de eenheid van beleid en uitvoering in de
rechtstoepassing, ofwel bij de uitleg van het belastingrecht.
Ook dragen zij bij aan de totstandkoming van een landelijk
vergelijkbare aanpak van vergelijkbare belastingplichtigen.

Tegen deze achtergrond geldt sinds
1 januari 2003 bij de Belastingdienst het

uitgangspunt dat een ingenomen stand-
punt van een belastingdienstmedewerker

jov (de behandelend inspecteur) in beginsel van
toepassing is op elke andere belastingplichtige die

in dezelfde omstandigheden verkeert. Dit vereist
uiteraard een zorgvuldige procedure. Te dien einde moet

de inspecteur eerst een advies aanvragen bij de des-
betreffende kennisgroep, alvorens hij een standpunt in-

neemt bij de individuele beantwoording van een rechtsvraag.
Dit advies is bindend voor wat betreft de beleidsmatig ge-
toetste uitleg van het recht. De beoordeling van specifieke
feiten en omstandigheden blijft voorbehouden aan de
inspecteur.

Eenheid van beleid en uitvoering is een doelstelling die in de
weerbarstige praktijk van alledag vermoedelijk nooit helemaal
voor de voile honderd procent gerealiseerd kan worden.
Daarvoor zijn de maatschappelijke omstandigheden to in-
gewikkeld. Bovendien veranderen onze waarden en normen
voortdurend, ook ten aanzien van de belastingheffing. En ten
siotte blijft de toepassing van het recht en het vaststellen van
aansragen mensenwerk, niettegenstaande de huidige massa-
le (geautomatiseerde) afdoening van posten.
Zo bezien vraagt de eenheid van beleid en uitvoering om
permanente aandacht, waarbij de Belastingdienst - maar ook
de wetgever - zich steeds rekenschap moet geven van de
veranderende maatschappelijke omstandigheden en opvat-
tingen. Wat dit betreft staat de Belastingdienst anno 2006
voor dezelfde opdracht als de Belastingdienst van 1806. Ook
hier geldt dus het adagium van Tancredi, een van de hoofd-
personen uit de beroemde roman De Tijgerkat van G. Tomasi
Di Lampedusa: "Als we willen dat alles blijft zoals het is,
moet alles anders worden".

Tom Pfeil
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Grenzen in het landschap
De foto's van Gerco de Ruijter

Sinds 1993 fotografeert Gerco de Ruijter

(1961) het Nederlandse landschap met een

camera die aan een vlieger hangt. In op-

dracht van het Belasting & Douane

Museum bracht hij grenzen op verschillen-

de Iocaties aan de Nederlandse landsgrens

in beeld: grenzen in het land maar ook de

veelzijdige grenzen van land en water.

Van 10 februari tot 8 april 2007 zal de

tentoonstelling Grenzen. Foto's van Gerco

de Ruijter to zien zijn.

Op het eerste gezicht ogen De Ruijters foto's abstract:

vlakken van licht en donker op vierkante of langwerpige

vormen, vaak in series van hetzelfde formaat. Pas na even

turen, maken de ogen de omslag: je ziet een landschap

loodrecht van boven, vanuit een gezichtspunt dat anders is

dan je ooit met eigen ogen zou kunnen zien. Geen horizon,

geen mensen, niets dat je houvast geeft. Het perspectief is

verwarrend, maar de beelden zijn haarscherp. Het zijn

luchtfoto's, maar tegelijkertijd close-ups van het landschap.

Schilderachtige schoonheid overheerst.

Vliegeren voor de kunst
Vliegeren heeft Gerco de Ruijter altijd in het bloed gezeten.

Zijn grootvader, timmerman van beroep, was zeer bedreven

in het maken van eenvoudige en functionele vliegers voor

zijn kleinzoon. Als kleine jongen ging De Ruijter elke zomer

naar de camping in Bakkum, waarnaast een vliegerterrein

lag. Opa's vlieger was altijd perfect, ging zonder probleem

recht omhoog en bleef daar; hij hoefde er niets voor to doen.

Vliegeren bleef altijd een vorm van ontspanning, een hobby.

De Ruijter is opgeleid tot fotograaf aan de School voor

Fotografie in Den Haag. Hij maakte foto's voor reisreportages,

maar schilderde en tekende daarbij ook. Enkele jaren later

werd hij aangenomen op de Academie voor Beeldende

Kunsten in Rotterdam, waar hij zich richtte op de schilder-

kunst. Hij schilderde abstracte doeken, waarbij hij uitging

van de werkelijkheid: zijn ervaring als fotograaf diende als in-

spiratie. De ontspanning die De Ruijter zocht in het vliegeren

gaf hem opeens het idee om aan de vlieger een camera to

hangen om het landschap to fotograferen. De foto's die hij

produceerde toonden een treffende gelijkenis met wat hij

probeerde to schilderen: structuren, zonder een onder of

bovenkant. Eerst probeerde De Ruijter de foto's to gebruiken

voor zijn schilderijen, maar al gauw ging hij helemaal over op

de fotografie. In 1993 studeerde hij of met een serie zwart-

wit foto"s op klein formaat (12 x 12 cm) en won de

Drempelprijs van de stad Rotterdam.

De kunst van het vliegeren
In het begin werkte De Ruijter met zelfgemaakte vliegers

waaraan hij een wegwerpcamera hing; een stadium dat hij

al lang voorbij is. De forse vliegers die hij tegenwoordig ge-

bruikt laat hij speciaal voor dit doel ontwerpen en bouwen,



Foto Gerco de Ruijter:
natuurgebied Het Zwin,
grens Zeeland (Nederland)
met Vlaanderen (Belgie).

en hij maakt gebruik van zeer geavanceerde analoge came-

ra's. De Ruijter trekt regelmatig door het Hollandse land-

schap, op zoek naar een geschikte locatie. Na nauwkeurig de

plek to hebben gekozen die hij wil fotograferen, laat hij zijn

vlieger op met daar aan een katrol en een dubbele lijn. Op

ongeveer 20 meter zet hij de vlieger vast met een grond-

schroef. Langs de lijn hijst de fotograaf een camera omhoog

met een tijdsklokje, gevat in een lichte aluminium buis, waar-

na hij de lijn weer laat vieren tot zo'n 100, soms 170 meter

hoog.

De Ruijter bedient de ontspanknop vanaf de grond, terwijl de
camera zelf hoog in de lucht onder de vlieger gemonteerd is.
De lens is loodrecht naar beneden gericht. Hij heeft geen
controle over het beeldkader of de belichting; de uitkomst
van de foto is onvoorspelbaar. Juist dit is onderdeel van het
proces. De Ruijter kan de plek kiezen die hij wil vastleggen,
de juiste weeromstandigheid afwachten, en de hoogte be-
palen, maar precies hoe de foto eruit ziet weet hij pas als hij
is ontwikkeld. In zijn foto's ontbreekt de horizon waardoor ze
een ongekende dimensie krijgen. Het werken met licht en
schaduw geeft de structuur van het landschap meer relief en
versterkt de suggestie van abstractie.

Series
Lange tijd werkte Gerco uitsluitend in vierkant formaat, waar-
door het onmogelijk is een richting to geven aan de hoek
waarin je kijkt. Vanaf 1999 ging hij ook met grotere, lang-
werpige formaten werken, die hij afwisselde met de kleine
vierkante vormen. Sinds kort werkt hij echter ook met een
panorama camera, waardoor de foto landschappelijker wordt.
Hij geeft nu de voorkeur aan lets meer afwisseling van for-
maat in een tentoonstelling, waardoor er een spel ontstaat
met de kijkafstand van de kijker.

aangeven waar de natuur ophoudt en de mens zijn stempel

op het landschap drukt, fascineren hem. Vorig jaar maakte

De Ruijter in de Verenigde Staten in New Mexico voor het

project 'Cross References' foto's op zijn kenmerkende manier,

met behulp van een vlieger, maar nu ook met heliumballon.

Het opvallende verschil met werken in het Hollandse land-

schap vond hij het geheel ontbreken van de gecultiveerde

delen, van tekenen van menselijke ingreep. Terwijl het

Nederlandse landschap, het belangrijkste onderwerp in zijn

foto's, toch wel tot in het extreme getekend is door de mens:

geometrische vlakken overheersen, die zijn gevormd door de

aanleg van rechte sloten, van dijken, en door het planten van

rechte lijnen bomen. Het contrast met de onbeinvloedbare

Hollandse kustlijn is dan des to groter.

De opdracht
Toen conservator Wim van Es de MKgalerie bezocht in
Rotterdam, werd hij gegrepen door de sterke abstracte lijnen
en vormen in de haarscherpe foto's van Gerco de Ruijter. Hij
gaf de kunstenaar de opdracht om in een tiental opnamen de
grens to fotograferen, waarbij zowel het abstracte begrip
grens en grenslijn als herkenbare grenselementen zichtbaar
moesten zijn. Want wat is de grens meer dan een denkbeel-
dige lijn, slechts gemarkeerd door grenspalen? Voor Gerco
de Ruijter is het een uitdaging om binnen deze opdracht op
zoek to gaan naar de vorm die hem eigen is als kunstenaar.
In zijn foto's wil hij een duidelijk herkenbaar beeld van de
grens presenteren, en tegelijkertijd zijn visie van de schoon-
heid die inherent in het landschap aanwezig is omvormen
naar een beeld dat wij kunnen herkennen en waarderen.
Het resultaat van zijn tocht langs de grens zal to zien zijn in

Grensgebieden
Het landschap, de natuur, is altijd al het uitgangspunt ge-
weest voor de kunst van De Ruijter. Duidelijk beinvloed door
zijn vader, die bioloog was, reist de fotograaf door heel
Nederland, op zoek naar karakteristieke landschappen. Al
zijn zijn foto's haarscherp en zeer gedetailleerd, nooit is het
zijn bedoeling geweest om het Nederlandse landschap to
documenteren; het landschap client slechts het doel van
vorm to geven aan zijn persoonlijke visie.
Afscheidingen in het landschap, grenzen tussen land en
water, tussen zand en grasland en dergelijke boeiden De
Ruijter al langer. Maar ook de begrenzingen die de cultive-
ring van het landschap met zich meebrengt, de grenzen die

Foto Gerco de Ruijter: grens-
gebied Groningen (Nederland)
met Nedersaksen (Duitsland).

een tentoonstelling die in

februari zal openen.

Bovendien wordt een aantal

foto's vervolgens opgenomen

in de collectie van het

Belasting & Douane

Museum. Het project is

mede mogelijk gemaakt

door financiele steun van de

Stichting Uyttenhooven-

Doyenfonds.

Leslie Schwartz



Voorafgaand aan de tentoonstelling Douane to

water, een vergeten dienst (voorjaar 2007)

verschijnt het gelijknamige boek. Een nieuw boek

met een overzicht van douanevaartuigen vanaf

1800. Daarnaast geeft het boek de geschiedenis

weer van de 'dienst van de douane' vanaf 1586

tot heden. Tijdens het onderzoek in o.a. archieven,

jaarboekjes en in onze eigen Bibliotheek voor

Fiscale Geschiedenis ontdekten de schrijvers

wonderlijke zaken. Een paar van deze voorbeelden

willen we u niet onthouden. Hierbij alvast een

voorproefje van een keuze uit de vele onderwerpen

die in de publicatie Douane to water, een vergeten

dienst aan de orde zullen komen.

Leven aan boord
Ten tijde van de Bataafse Republiek kregen bemannings-

leden aan boord van de douane-recherchevaartuigen een

gulden per persoon per dag als maaltijdvergoeding. Dit

bedrag gold alleen als het schip in de vaart was. Als de

bemanning ziek was, werd op kosten van het rijk de

dokter of chirurgijn besteld. Ook genees- en andere

hulpmiddelen werden vergoed. Eventuele zieken werden

vervangen door manschappen, die door het rijk werden

benoemd en betaald.

De douanevaartuigen moesten functioneel zijn, zodat de

bemanning zijn taken naar behoren kon uitvoeren. Zij

kregen maaltijden en er was slaapgelegenheid aan boord,

maar meer ook niet. Dit was ook aan het eind van de 19de

eeuw nog zo. Op het ministerie werd bij de aanbesteding

scherp op de kosten gelet. Zo verzocht de minister met

betrekking tot een nieuw Fries jacht in aanbouw: 'een

nauwkeurige begrooting van kosten voor dat vaartuig,

waarin alles wat naar weelde zweemt zorgvuldig moet

worden vermeden.'

De inspecteur, de kapitein en de ambtenaar hadden door-

gaans een eigen hut, de rest van de bemanning deelde

een verblijf. Al voor de Eerste Wereldoorlog was er in de

Zeemeeuw een badkamer met ligbad en we aan boord. Dit

comfort werd in de meeste Nederlandse huizen pas na de

Tweede Wereldoorlog standaard.

De douaniers waren niet bijzonder geliefd bij het scheeps-
volk. In Delfzijl moesten zij soms lang wachten voordat zij
weer naar de wal werden geroeid. Vooral als er een boete
was uitgedeeld, was de animo niet bijzonder groot. De
minister van Financien gaf daarom toestemming een eigen
vlet voor de klaringsdienst aan to schaffen. Hierdoor konden
de visiteurs hun functie ongehinderd uitoefenen.
De weerstand die de douanemensen ondervonden in hun
dagelijkse werk zal wel hebben gezorgd voor onderlinge
saamhorigheid. Aan boord werd een strakke hierarchie
gehandhaafd, omdat de discipline in zo'n kleine leefgemeen-
schap makkelijk verslapte. De hogere beambten en de



kapitein gebruikten hun maaltijden in een aparte ruimte en

als dat niet mogelijk was, aten zij op een ander tijdstip dan

de bemanning in de kombuis.

Toch was de discipline niet altijd toereikend. Misschien
waren de opvarenden van Vaartuig nr 1 gedemotiveerd
geraakt door de flagrante smokkel waartegen zij machteloos
stonden, misschien was de bemanning altijd al weinig actief.
Feit is dat de provinciale inspecteur J. Goossen had aange-
kondigd mee to varen op het schip. Hij zou zich in Holwerd
melden op 25 juni 1880. De inspecteur was echter vertraagd
en kwam een dag later. Het recherchevaartuig lag 800 meter
uit de kust en hoe de kustwachter ook seinde en het to hoop
gelopen yolk joelde, niemand kwam aan dek. Ofwel het
schip was verlaten of de bemanning lag to slapen. Goossen
kon Been roeiboot krijgen en moest onverrichter zake
terugkeren. Hij stelde in zijn verslag voor de dienst in het
noorderkwartier maar op to heffen. Dat is echter niet ge-
beurd.

De Argus
In 1887 werd het stoomschip de Argus door W. Toewater (de
toenmalige provinciaal - inspecteur) bij resolutie van het
ministerie van Financien aanbesteed bij L. Smit en Zoon,
scheepsbouwmeester to Kinderdijk, gemeente Nieuw -
Lekkerkerk. Het betrof een stoomboot van 22.90 meter lang
en 4.60 meter breed en met een diepgang achter van 2.20
meter en een motorvermogen van 25 pk nominaal. De corre-
spondentie tussen de diverse partijen was uitgebreid en zeer
intensief. De hoofd-ingenieur der Marine hield toezicht op
de bouw en het departement van Oorlog zag toe op de be-
wapening.
Toewater schreef, bijzonder subtiel en in fraaie bewoordin-
gen, aan de minister van Financien dat de naam Argus, naar
Argus Panoptus uit de Griekse mythologie (de honderd-
ogige), niet ongepast zou zijn vanwege de toekomstige
taken van het schip. Toewater was voorzichtig en vroeg in
diezelfde brief aan de minister of hij wellicht een andere
naam zou weten. De minister vond de naam Argus echter
prima! En..... laten we eerlijk zijn: de naam Argus was bij-
zonder toepasselijk.
En dan was er nog het secreet. Moest dit in het voorste of
achterste compartiment komen? In eerste instantie besloot
men dat de achterkajuit bij schipper, machinist en matrozen
de meest geschikte plek was. Na de nodige correspondentie
werd ook een privaat in de voorkajuit geplaatst. Het zal u
niet vreemd in de oren klinken dat beide kajuiten verschil-

lende interieurs met inhoud hadden zoals: lampen, kussens,
glaswerk, kachels of potten en pannen.
U ziet het: in die dagen was men behoorlijk druk met naam
en toilet. Om nog maar to zwijgen over de bewapening die
via de secretaris-generaal uiteindelijk uit Maastricht kwam.

De ellende met de Zeemeeuw
In de zomer van 1913 was de minister zo ver dat hij akkoord
ging met de bouw van een nieuwe Zeemeeuw. Aan de nieu-
we Zeemeeuw werd wel een eis van een goede zeewaardig-
heid gesteld: bij achtervolgingen moest het schip namelijk
ook op de Noordzee kunnen varen.
Het ging echter zo goed met de scheepsbouw dat de meeste

werven bedankten voor de eer, zij hadden genoeg werk op

de helling staan. Uiteindelijk was de N.V. Stoombootreederij,

voorheen J. en A. van der Schuijt, bereid het contract aan to

gaan. Het nieuwe recherchevaartuig zou gebouwd worden

met een gegarandeerde snelheid van 12 Engelse zeemijlen.

Helaas werd de nieuwe Zeemeeuw to laat opgeleverd en

haalde slechts 10,96 Engelse zeemijlen bij de proefvaart.

Het schip had ook nog eens een grotere diepgang dan con-
tractueel was vastgesteld, zodat niet alle wateren bevaren
konden worden. Met deze tekortkomingen werd de nieuwe
Zeemeeuw geweigerd. Intussen was de oude Zeemeeuw af-
gekeurd, dus er moest wel een oplossing komen. De staat
stelde toen voor de Zeemeeuw drie jaar to huren. Mocht zich
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een koper voor de Zeemeeuw melden, dan zou de Prins

Hendrik de plaats innemen. De Prins Hendrik was weliswaar

minder geschikt, maar de secretaris-generaal van Financien

wilde de rederij Van der Schuijt een uitweg bieden.

Bovendien verwachtte de secretaris-generaal niet dat zich

een koper zou melden voor een schip dat geheel naar de

vereisten van de recherchedienst was gebouwd. Intussen

werd de werf aan het contract gehouden een douaneboot to

bouwen die minimaal 12 Engelse zeemijlen kon varen.

Vanzelfsprekend protesteerden de gebroeders Van der

Schuijt hiertegen. Er zou een nieuw bestek moeten worden

gemaakt, want de oude tekeningen waren duidelijk onge-

schikt gebleken. Bovendien waren de materiaalkosten en het

arbeidsloon in verband met de Eerste Wereldoorlog enorm

gestegen. De bouw van een nieuw schip zou daardoor vele

malen duurder zijn dan aanvankelijk berekend was. De rede-

rij was niet bereid een dergelijk verliesgevend project aan to

gaan, maar verplichtte zich bij een eventueel vredesakkoord

met de bouw to beginnen. Ondertussen was er toch een

koper gevonden en werd de Zeemeeuw verkocht naar Italie

en met ingang van januari 1916 door De Prins Hendrik ver-

vangen. De vrede tussen Groot-Brittannie en het Duitse Rijk

werd getekend op 28 juni 1919. De heren Van der Schuijt

waren koortsachtig op zoek naar een bestaande boot, die

aan de eisen van de recherchedienst voldeed. Het lukte

niet en uiteindelijk kwam de rederij in juli 1921 met een

compromis: zij stelde voor om een nieuw schip ter waarde

van f 339.000 to bouwen voor f 270.000. De landsadvocaat

adviseerde de directeur-generaal van Financien het voorstel

maar to accepteren. De rechter zou oordelen dat de rederij

slechts tot nieuwbouw naar een op dat moment redelijke

prijs kon worden verplicht. Een expert was van mening dat

de geeiste snelheid en diepgang met de opgegeven afmetin-

gen onmogelijk waren. De firma Van der Schuijt werd dus

bevrijd van de verplichting tot nieuwbouw. Toevallig was de

Zeemeeuw in 1920 weer op de markt gekomen. De schipper

van de Prins Hendrik had nog altijd heimwee naar de in 1915

opgeleverde Zeemeeuw die toch eigenlijk wel had voldaan.

Op 14 september 1921 werd de Zeemeeuw gekocht op voor-

waarde dat de huurverhoging voor de Prins Hendrik over

1919, 1920 en 1921 ongedaan werd gemaakt en dat de

Zeemeeuw weer in de staat van oplevering werd gebracht.

De rederij liet een kapitein met de toepasselijke naam

Weltevreden de boot terug naar Nederland varen. De ellende

voor het bedrijf was nog niet over, want bij aankomst in Den

Helder werd door de inspecteur wandluis aangetroffen. Al

het houtwerk moest worden gesloopt en verbrand.

Vervolgens keurde de expert van de Scheepvaartinspectie de

condensor af. Het rijk huurde de Prins Hendrik gratis vanaf de

beoogde oplevertijd van de Zeemeeuw. Deze oplevertijd

schoof steeds verder op. In februari 1922 overleed een van

de broers Van der Schuijt. Het is niet bekend of zijn dood het

directe gevolg was van de perikelen rond de Zeemeeuw,

maar het zal duidelijk zijn dat deze opstapeling van proble-

men iedere ondernemer tot wanhoop zou drijven. Het faillis-

sement van de firma was op handen, toch werd de

Zeemeeuw in september 1922 opgeleverd. De directeur-

generaal accepteerde het schip nu wel, ondanks enkele

mankementen. Bij de eindafrekening werd een boete af-

getrokken, omdat het schip de afgesproken snelheid niet

haalde en er vrachtkosten gemaakt waren voor een giet-

stalen schroef ter vervanging van de inferieure gietijzeren

schroef.

Internationale klassenstrijd
Ook vlak na de Tweede Wereldoorlog waren er nog wel eens

akkefietjes bij de Belgische grens. De inspecteur Invoer en

Accijnzen uit Terneuzen was van mening dat deviezenfraude

via de Schelde voor grootindustrielen met een jacht zeer ver-

leidelijk was, vooral als de Douane geen visitatierecht had.

De directeur to Breda vond dat de leden van de Yachting

Club Antwerpen zo min mogelijk moesten worden lastig ge-

vallen. De directe aanleiding voor verscherpte instructies was

dat 'dienstkloppers' van de douanepost Bath alle Belgische

en Franse franken aan boord van een Belgisch jacht in be-

slag hadden genomen. Het jacht was van Antwerpen naar

Oostende gevaren en op de terugweg gevisiteerd door de

Nederlandse Douane. Wellicht was hier ook sprake van 'klas-

senstrijd' tussen de directeur en de inspecteur. Uitkomst was

dat de ambtenaren slechts bij bijzondere vermoedens van

fraude mochten optreden. Voor het overige moesten zij zich

beperken tot 'maatregelen ter voorkoming van onregelmatig-

heden op de wal of andere vaartuigen'.



Isaerikelen

KLAVEREN VROUWKE

De aanhef van dit artikel doet mogelijk

vermoeden, dat we het over een kaartspel

hebben. Dit is echter niet het geval. Het

gaat hier over een droevig voorval met een

smokkelaar die in de Eerste Wereldoorlog

onder de bijnaam Klaveren Vrouwke in het

westelijke gedeelte van de provincie Noord

Brabant overbekend was.

De `strontpaal'
Het verhaal speelt zich of op een gedeelte van onze zuid-

grens, tussen de gietijzeren grenspalen met de nummers 238

en 239. Tussen deze palen staan drie hulp- of tussenstenen.

De rijksgrens is hier tevens de grens tussen de gemeenten

Rucphen (NL) en Essen (B). De hulpsteen, die het dichtst bij

paal nummer 239 staat, bevindt zich op een locatie die be-

kend staat als de Raaiberg. Dit is al eeuwenlang een berucht

gebied, want reeds in de Middeleeuwen stonden hier galg en

rad, en werden er diverse

misdadigers op de meest

gruwelijke wijze gemarteld

en om het leven gebracht.

Tot in de achttiende eeuw

werden hier diverse execu-

ties verricht. Het is dan ook

lang een afgelegen gebied

geweest, waar na de af-

paling van de Belgisch-

Nederlandse grens veel

gesmokkeld werd.

Regelmatig patrouilleerden

aan beide zijden van de

grens douaneambtenaren.

Als deze ambtenaren tij-

dens hun lange diensten

eens uit de broek moesten,

deden ze dat bij voorkeur

De originele grenspa

A 40

him

bij de hierboven omschreven hulpsteen. Deze steen wordt
dan nog steeds 'de strontpaal genoemd.

Klaveren Vrouwke
Klaveren Vrouwke was een berucht smokkelaar. Hij werd op
20 september 1878 to Hoeven geboren. Hij handelde in kaas,
waarmee hij fangs de deuren ging. Omdat zijn woonplaats
nabij de grens met Belgie lag, was het tevens erg verleidelijk
om to smokkelen. Als smokkelaar was hij de douaneambte-
naren meestal to slim af. Toch is hij eens veroordeeld: hij
kreeg 10 september 1915 'de linie'. Dit betekende, dat hij
verbannen werd achter de Waterlinie en dat het hem verbo-
den was om zich in de provincie Noord Brabant to bevinden.
Klaveren Vrouwke lapte dit verbod aan zijn laars. Hij vestigde
zich in een hut op Belgisch grondgebied, die zodanig was
gelegen, dat hij de bewegingen van Douane en militairen aan
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gelegd. Internationaal gezien is dit incident nog goed afge-

lopen. Belgie was immers door Duitsiand bezet, en als een

Nederlands militair Belgie onder vuur nam, was dat een zeer

ernstige schending van de door Nederland gedurende de

periode 1914 - 1918 gevoerde neutraliteit. In bovengenoemde

hulpsteen, de zgn. 'strontpaal', kraste een Nederlandse

militair, met zijn bajonet, een kruis en de initialen van deze

beruchte smokkelaar: K.V (Klaveren Vrouwke).

de Nederlandse kant van de grens goed in het oog kon
houden. Hij bleef vanuit deze hut regelmatig Nederlands
grondgebied bezoeken, en zijn smokkelactiviteiten zette hij
gewoon voort. Als hij op Nederlands gebied kwam, ver-
momde hij zich als priester, non, vrouw in verwachting, enz.
Een zeer bijzondere stunt van hem was, toen hij verkleed als
officier, vergezeld door vier als soldaat verklede maten, alien
to paard, de wacht bij de grens ging inspecteren. Toen de
wacht zich keurig had opgesteld, gaven de smokkelaars de
paarden de sporen en galoppeerden Belgie binnen. Op
allerlei manieren provoceerde Klaveren Vrouwke de douane-
ambtenaren en de militaire wachtposten. Toen hij zich op
5 mei 1916 weer eens vertoonde, op Belgisch gebied, voor

een Nederlandse militaire wachtpost, werd hij echter door

een militair dood geschoten. IJlings werd het stoffelijke over-

schot naar Nederlands gebied gesleept, en onder een dekzeil

Spoorloos
Deze steen heeft er zo jaren gestaan, maar in maart 1973
was deze spoorloos verdwenen. Cafehouder Kamiel van
Velthoven uit het naburige Horendonk liet een nieuwe paal
van cement vervaardigen, die hij op dezelfde plek van de
verdwenen hulppaal terugplaatste. Algemeen werd aange-
nomen, dat de oorspronkelijke 'strontpaal' ergens in Noord-
Brabant in de tuin van een familielid van Klaveren Vrouwke
stond. Dit gevoel werd versterkt, omdat er in de tijd dat de
27 me zendertjes veelvuldig in gebruik waren, in deze streek
een zender in de lucht was, die zich de Klavernest noemde.
Als men contact had gehad met een zender, dan was het de
gewoonte, om over de post een herinneringskaartje to sturen.
Elke zendamateur had zo zijn eigen tekening op dat kaartje
staan. De zender Klavernest had als kenmerkende tekening
onder meer een grenspaal, met daarachter een mens die
neergeschoten werd.

De strontpaal terug
In Essen (B) was er inmiddels een comite ontstaan dat zich
inzette om de oorspronkelijke steen weer terug to vinden.
Dit Iukte en in overleg met de zeer oude kleinkinderen van
Klaveren Vrouwke, werd de steen weer op zijn oude plaats
teruggezet. Dit gebeurde op 6 mei 2006, juist 90 jaar na de
dood van de smokkelaar Klaveren Vrouwke.
Zoals dat in Belgie gebruikelijk is, maakte men van de her-

plaatsing een volksfeest. Na een officiele ontvangst in Essen,

gingen alle aanwezigen met een toeristentreintje naar de

standplaats, waar de oude strontpaal door de burgemeesters

van Essen en Rucphen, onthuld werd. Zo is dus een oude

hulpsteen, waarbij veel smokkelverhalen horen, na jaren ver-

dwenen to zijn, weer op zijn oude plaats teruggebracht.

Co Bieze



Verzegelen van een vrachtwagen door Cor Overkamp (Jaartal onbekend).

HALT! DOUANE!
Recente boeken over de Douane zijn er vrijwel niet, tijd om
lets nieuws op de boekenmarkt to brengen: het boek Halt!
Douane! van auteur Cor Overkamp verscheen onlangs. Het
eerste exemplaar werd op 21 september door Cor aangebo-
den aan de minister van Financien drs. G. Zalm. Auteur Cor
Overkamp was, tot aan zijn pensioen ruim een jaar geleden,
douaneman met hart en ziel. In Halt! Douane! schrijft hij de
manier waarop hij de Douane heeft meegemaakt in de diver-
se fases van zijn 42-jarige loopbaan. In een groot aantal
anekdotes vertrouwde hij zijn belevenissen in en over de
Nederlandse Douane aan het papier toe.

Het begint in de Rotterdamse haven, zoals die was vanaf mei

1963 tot circa 1973. Daar liepen toen al zo'n 1000 douaniers

rond voor het toezicht op het internationale goederenverkeer.

Een groot havengebied dat zich uitstrekt van Hoek van

Holland tot voorbij Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk-

Bolnes. Dat grote Rotterdamse gebied is een belangrijke

doorgang, niet alleen voor het goederenverkeer in en uit

Nederland maar zeker ook voor alle verkeer van en naar

Duitsland, Belgie, Luxemburg en zelfs Zwitserland en

Oostenrijk. Destijds ging het vooral om stukgoed, kisten en

pallets met balen en kartons met allerlei goederen die in

douaneloodsen en in entrepots werden opgeslagen om later

hun weg to vervolgen, het binnenland in. Het was ook de

periode dat de containers hun intrede deden. Het container-

verkeer met geweldige zeeschepen heeft de overhand ge-

kregen, de wereld lijkt kleiner geworden en de internationale

handel met zijn omvangrijke goederenstromen steeds sneller.

Ook de Rotterdamse luchthaven Zestienhoven heeft een

plaats in het boek gekregen. Aan die luchthaven werd vanuit
de havensecties voor de weekenddiensten bijstand verleend.
Op voor ieder begrijpelijke wijze wordt daarover verteld.

Met zijn buitendienstervaringen belandde Cor na verloop van

tijd op het ministerie van Financien, het ministerie waaronder

de Nederlandse Douane ressorteert. In de dependance in de

Haagse Oranjestraat heeft hij het strakke maar toch niet zo

stijve ministerieleven meegemaakt en ook daaraan zijn enke-

le hoofdstukken gewijd. Het zal daardoor duidelijk zijn dat

men daar ook weet wat humor waard is en dat je daarmee

de soms harde werkelijkheid het beste to lijf kan gaan om

goede resultaten to bereiken.

Een heel ander werkterrein op een heel ander niveau maar

met hetzelfde doel was het douanetechnisch in goede banen

leiden van de steeds groeiende goederenstromen die onze

grenzen passeren. Voor dat belang waren er veelvuldig

internationale kontakten met de collega's van de andere EG-

lidstaten. Dat betekende vergaderwerk, vaak in Brussel maar

ook elders in Europa. Het leidde tot een persoonlijk netwerk

dat absoluut noodzakelijk is voor het douanewerk. Voor Halt!

Douane! leverde dat de nodige anekdotes op, niet alleen over

zaken in zeehavens maar ook over het verkeer door de lucht.

Veel douanemensen en oud-collega's zullen in Halt! Douane!
tal van herkenningspunten vinden.

Cor Overkamp



Een herinnering aan P.A. van de Kamp (1907-1985)
P.A. van de Kamp was van 1961 tot en met 1973, naast

zijn activiteiten als antiekdeskundige en taxateur bij de

FIOD, werkzaam bij het Belasting & Douane Museum.

De Iaatste jaren daarvan was hij als conservator belast

met de dagelijkse leiding. Gedurende deze periode

heeft Van der Kamp een groot aantal interessante

objecten voor het museum verworven. Henk Duym

haalt herinneringen op aan zijn samenwerking met

een markante man.

Hij kon soms z6 kijken dat je dacht: waar kijkt hij naar? En

dan keek hij op een vreemde manier naar het onderwerp van

gesprek: een schilderij, tekening, beeld of stuk antiek. Hij

richtte zijn gezicht dan op een plek die op 90 graden leek to

liggen van de plek waar het object zich beyond: P.A. van de

Kamp, conservator van het Belastingmuseum Prof. dr. Van der

Poel, zoals het toen nog heette.

Ik ontmoette hem voor het eerst in het najaar van 1972 voor

een gesprek over zijn opvolging. Daarbij kwam onder anderen

de avant-garde kunst van die tijd aan de orde en hij vond die

toch wel de moeite waard, ondanks zijn voorkeur voor de

kunst van weleer.

Later zag ilk hem vaker en soms was dat op het kantoor van

de FIOD in Haarlem. Aan het einde van een van die bezoeken

vertelde hij aan de toenmalig directeur L.D.J. Barneveld dat hij

zo blij was met zijn met bont gevoerde schapenleren jas. 'Met

het oog op mijn delicate borst meneer!' zei hij op ijl-hese

toon. Daarbij klopte hij voorzichtig op dat lichaamsdeel en

kuchte nog eens flink.

en J. Volkmners.
ip in 1973. VInT."Prof. dr J. van

Wanneer wij samen op pad waren, kreeg zijn stem steeds de
neiging over to gaan in dat hooggevoileerde register. Zeker
wanneer hij opgewonden raakte. In het vuur van een betoog
leken de vonken van handen en ogen to spatten.

Anekdotisch is het verhaal over een frauderende handelaar

in oosterse prenten. Een inmiddels lang tot zijn voorvaderen

teruggekeerde collega vertelde het ongeveer zo: tijdens een

FIOD-onderzoek was een forse negatieve kas geconstateerd

en antiekdeskundige Van der Kamp moest een verklaring aan

de rechtbank geven. Men zegt dat op het allerlaatste mo-

ment bemerkt werd dat de ontdekte fout op een ander jaar

sloeg dan dat van het onderzoek.

Van de Kamp (geschrokken): 'Edelachtbare, hier is sprake van

een gr66t misverstand!' En dit met zoveel aplomb uitgesproken,

dat de zitting onmiddellijk werd gesloten, waarna de verdach-

te toch een zware veroordeling wachtte voor de in dat jaar

gepleegde feiten. Volgens de oud-collega zou dat zijn geko-

men doordat de rechtbank de aard van misverstand niet zou

hebben begrepen. Of het allemaal zo gebeurd is, weet ik niet.

Ook FIOD-ambtenaren houden van sterke verhalen.

Vlak na zijn pensioen leidde P.A. v.d. Kamp (ook wel Pa

genoemd) mij in, in het merkwaardige yak van antiekdeskun-

dige. Het kwam er o.a. op neer dat ik dan aanwezig mocht

zijn bij zijn taxatiebezoeken. Bij de bezichtiging van een fraai

geschilderd ltalianiserend berglandschap met herders en vee

kwam naar voren dat de eigenaar (vermoedelijk om fiscale

redenen) beweerde dat het hem bij jubileum als topstuk ge-

schonken werk slechts een matige kopie was en daarmee

hooguit een fractie waard van de aanschafprijs. Dat duurde

maar even. Van der Kamp sloeg met zijn vuist op het bureau

van de eigenaar en zei met veel speeksel: 'Onzin, het is een

origineel meesterwerk van een grote meester, meneer!' En

met die conclusie kon de man het doen.

Ter aanvulling kan ik nog wel vertellen dat hij enkele dagen

later bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

(RKD) samen met mij naging of zijn mening klopte. En na

enig bladeren tussen de oude, opgeplakte reproducties vroeg

hij alleen nog: Jij bent het toch met mij eens?' En daarna

schreef hij een vlammend stuk waarin hij kort en krachtig uit-

eenzette dat een werk met zo'n pedigree geen kopie kon zijn.

Later zei hij eens: 'Hoe minder ik ergens zeker van ben, hoe

zekerder mijn verklaring'.

enk Duym



Uit de Boekenhoek

Dr. Manon van der
Heijden,
Geldschieters van

de stad. Financiele

relaties tussen stad,

burgers en overhe-

den 1550-1650,

Hoe kwamen steden aan geld? Naast
accijnzen waren er weinig andere mogelijk-
heden den leningen van burgers. Dat bracht
risico's met zich mee voor zowel de steden
als de burgers van de stad. In de vijftiende
en de zestiende eeuw stapelden de schul-
den zich zo op dat sommige steden op
de rand van het faillissement verkeerden.
In de Gouden Eeuw ging het beter. Door de
bloeiende economie waren steden beter in
staat om hun schulden to betalen an steeg
hun krediet.

Geldschieters van de stad is helder opgezet
in overzichtelijke hoofdstukken en met
relevante afbeeldingen. Het boek geeft
een boeiend beeld van de financiele relaties
tussen stad, burgers en overheden in de
zestiende an zeventiende eeuw.

Het boek is in de museumwinkel to koop.

iii) -I, III 1,.1: ,11

Hier, betaald, men den impost. Van, de verteerde, mondkost. Delfts Mangaan Tegel-

tableau. bestaande uit zes tegels. 26 x 32 cm. Tegeltableau met satirische voorstelling over de vele

belastingen (accijnzen en imposten) op levensmiddelen. Afgebeeld is een zittende figuur op een

toiletpot, die zwaait met een hoed. Rondom de voorstelling een golvende lijnenrand met rozetten

in de hoeken. Aankoop 1950 door Prof. Dr. J. van der Poel. Afkomstig van het kasteel Renesse.

II
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