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En wat je belooft... Nou ja, belooft? In nummer 37 publiceerden we het eerste
deel van de voordracht van Jan Postma over De Begroting door de eeuwen heen.
Het tweede deel bleef even 'op' de harde schijf van de computer liggen, tot een
wakkere geest vroeg wanneer dat deel in Impost zou komen. Dus diepten we het
uit ons elektronisch geheugen op om het in dit nummer of to drukken.

Wist u trouwens dat de z.g. permafrost ook een prima soort geheugen is? Dat
komt aan de orde in het gesprek met een douaneman in hart en nieren die ook
nog eens paleontoloog is.
Zoals je de aarde kunt bestuderen door haar schatten op to diepen, zo kun je
haar ook bestuderen door to fotograferen. Bijvoorbeeld op de manier van fotograaf
Gerco de Ruijter: met een camera aan een vlieger.
Een verhelderende en originele visie op zijn foto's gaf Frits Gierstberg (hoofd tentoonstellingen van het Nederlands Fotomuseum) bij de opening van de tentoonstelling "Grenzen" op 17 februari jl. Zijn toespraak is in dit nummer opgenomen.
Herinneringen aan Hollandse kommiezen en smokkelaars zijn opgetekend in een
alleraardigst boekje door J. Meijer dat vermoedelijk in 1935 werd gedrukt. Het
werd onlangs aan de Bibliotheek voor Fiscale Geschiedenis (BFG) geschonken.
Een tragisch hoofdstuk kunt u straks lezen.

Gaf de landschapsschilder Jan van Goyen echt de werkelijkheid anno 1645 weer
op het paneel dat we onlangs mochten verwerven? Het is in ieder geval een
herinnering aan een tolhuis aan een rivier. Het wat, hoe en wanneer staat in
een doorwrocht artikel door John Vrouwenfelder.
Herinneringen... dit blad staat er vol van: aan spiritussmokkel, aan grenspalen en
grensongevallen. Ook het artikel van Jan Postma's geschiedenis over de begroting
zal fang in ons geheugen blijven hangen.
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Beloofd is beloofd

Voorts willen wij in herinnering roepen het oud-bestuurslid G.W.J. van Oene. Loes
Peeperkorn-van Donselaar herdenkt hem voor ons met haar persoonlijke herinneringen.
Actualiteiten van vroeger en nu, voor u bijeengebracht om u to informeren en to
boeien.
bdmuseum.nl

peningstijden museum:
ldag tim zondag: 11.00 - 17.00 uur
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vrienden
Na de opening van de fototentoonstelling
"Grenzen", de Museumnacht en het Museumweekend, is het nu de beurt aan de tentoonstelling "Douane to water". Een nieuwe tentoonstelling
die de rest van dit jaar de varende Douane in de
schijnwerpers zet. Met tal van activiteiten is dit
een tentoonstelling voor jong en oud geworden.
Een andere nieuwigheid dit jaar is onze website. Collega's van het museum en van het Centrum voor Kennis en Communicatie (B/CKC) maakten
iets moois. Ik ben benieuwd naar uw reacties als de website vanaf 1 mei
aanstaande de lucht in gaat en u navigerend op onze site www.bdmuseum.nl op zoek gaat naar het antwoord op uw vragen. Met de toekomst in
het verschiet is deze site een prima aanvulling op uw museumbezoek of,
zoals u wilt, een verleiding om het museum to gaan bezoeken of om uw
kennis rond de belastinggeschiedenis wat op to frissen.
Als cultuurhistorisch museum laten wij de belastinggeschiedenis van
Nederland zien. Wij doen dat niet alleen vanuit de Parklaan 16 met
tentoonstellingen, de website en educatieve activiteiten maar ook met
presentaties in den lande. Bijvoorbeeld op beurzen, via het bruikleenverkeer tussen collega-musea en bij het ministerie van Financien.
Minister Plasterk noemt op de site van OC&W (zie www.minocw.nl)
cultuur 'lets' dat glans geeft aan je leven. Musea geven dus glans aan
het leven en dat is aardig om to weten. Het zou echter eenzijdig zijn als
alleen cultuur gezien wordt als een glansmiddel voor een prettig aards
bestaan. Cultuur is veel meer; verbreedt je horizon, versterkt c.q. vergroot
je algemene ontwikkeling en laat je wegdromen van het alledaagse
leven. Cultuur roept discussies op en kan een wij-gevoel creeren met
tal van herinneringen uit een gezamelijk verleden. Deze uitingen waren
voor mij duidelijk herkenbaar bij de tentoonstelling "Sixties" in het Haags
Gemeentemuseum. Bezoekers raakten met elkaar in gesprek over het
eigen verleden, herkenden voorwerpen en legden hun eigen leven een
beetje bloot.

RECTI FICATI E
Vrienden van het museum!
Zoals in het vorige nummer is aangekondigd,
wil het bestuur van de Stichting Vrienden van
het Belastingmuseum 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.
Helaas is er bij de aankondiging van deze
actie een fout ingeslopen. Het bedrag klopt
niet. In plaats van € 12,50 is het € 5,00 per
persoon per jaar.
Wellicht dat u nog geen lid bent of dat u een
familielid of kennis lid wilt maken van onze
stichting, dat kan via deze folder.

Het Iidmaatschap van de Vrienden op
een rijtje:
Individueel Iidmaatschap kost € 15,00
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'

Bedrijfslidmaatschap kost € 1500,- per
jaar. U ontvangt dan:

Of de tentoonstelling 'Douane to water' ook herinneringen losmaakt, zal
pas over een aantal weken duidelijk worden. Ongetwijfeld zullen (oud)

• de speciale Vriendenkaart voor u en uw
medewerkers met de voordelen die een

opvarenden van de douaneschepen veel herkennen uit hun werkomgeving en mooie verhalen vertellen die uit zullen monden in discussies

persoonlijk lidmaatschap heeft aangevuld met;
• naam en toenaam van uw bedrijf in het

hoe het allemaal anders had gemoeten met die Douane to water. Voor

jaarverslag (als u dat wilt) • vermelding

bezoekers die niet direct in verbinding staan met de Douane is het een

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

mooie gelegenheid om een kijkje in dit stukje Nederlandse cultuurgeschiedenis to kunnen nemen. Niet alleen vanwege het historische
beeld van de Nederlandse Douane maar ook vanwege objecten die u
niet eerder zag. Ik hoop dat het museum ook dit jaar weer een beetje
kan bijdragen aan de glans in het leven.

Namens het bestuur F. Fox

I

Douane to water
Voor mensen die weinig tot niets met douanetaken to maken
hebben zal bij het woord Douane alleen het beeld van de
controleur op Schiphol verschijnen. De maritieme tak van de
Douane komt pas na enig nadenken in beeld. Dat de Douane
in de haven (en op zee en de rivieren) een minstens zo
belangrijke taak, of misschien wel grotere taak, vervult is bij
minder mensen bekend. Het is in meerdere opzichten een
dienst die door het grote publiek "vergeten" wordt. Met deze
tentoonstelling wordt het beeld van de Douane wat meer op
scherp gesteld.
Nederland is al sinds eeuwen een land van import, export,
doorvoer. We presenteren ons graag als transportland.
Dat er bij dit transport nog meer dingen een rol spelen dan
vrachtwagens of goede spoorwegverbindingen is zonneklaar.
Het belang van "Nederland, transportland" blijkt wel uit
het geld dat jaarlijks door de overheid wordt besteed aan
(water-)wegen. Van dat geld willen we behalve werkgelegenheid nog wel iets meer terug zien. Via de to betalen belastingen in de havens (het grootste overslaggebied voor goederen) stroomt toch nog iets terug. De controle in de havens
maakt het kringetje dan weer mooi rond.

Dat aspect wordt in de tentoonstelling niet getoond. Juist de
andere kant van de douanetaken wordt belicht. De Douane
heeft al van oudsher de taak om controle op de to betalen
belastingen uit to voeren. Dit aspect blijkt slechts een onderdeel van het takenpakket van de Douane. Men voert naast
controle ook milieutaken uit (die een steeds grotere rol
spelen), en houdt het invoeren van met uitsterven bedreigde
diersoorten, namaakartikelen, geroofde kunst, etc., in de
gaten. De lijst van taken die de Douane tegenwoordig uitvoert is lang.
Dat deze taken zich niet tot de wal beperken maar zich ook
veelal op het water afspelen zal duidelijk zijn. Aan de wal
loopt het scala van controle van papieren tot het scannen
van containers. Ook wordt er controle van schepen op het
water uitgevoerd. Daarom komen het volgen van schepen en
het "achtervolgen" van verdachte schepen in de tentoonstelling aan de orde. Het is interessant om de ontwikkeling van
het douanesloepje bij grote VOC-schepen tot supersnelle
motorschepen bij mammoetankers to volgen.

Dit alles wordt duidelijk gemaakt met o.a. de scheepsmodellen en veel beeldmateriaal. Het is leuk en leerzaam voor
zowel de geinteresseerde leek als voor de connaisseur van

deze douanedienst. De presentatie zal voor velen een onvergetelijke ervaring zijn.
Op zaterdag 2 juni zullen Geert Nieman en Anne-Marieke
van Schaik, auteurs van het boek "Douane to water, een vergeten dienst" een toelichting op de expositie geven.

Voor de mensen die al in het bezit zijn van het boek "Douane
to water, een vergeten dienst" zal de tentoonstelling die aan
dit onderwerp is gewijd een welkome completering van dit
onderdeel van de Douane zijn. Voor de mensen die het boek
nog niet bezitten zal de tentoonstelling misschien de aanleiding zijn om het alsnog aan to schaffen.
Hannie Besselink-Janssen, educator

Oranjeweken
28 april tot en met 13 mei

Deze week staat het nationale symbool van Nederland, de
Nederlandse leeuw, centraal in het museum. Je komt hem
tegen in een spannend stickerspel, een speurtocht waarbij
de invloeden van de "Oranjes" op de tentoonstelling tot leven
komen. Vergeet ook niet een bezoek to brengen aan de
Smokkeltrip. Kosten stickerspel: € 1,- per spel.

- Bardac Harptrio, met Manuel Visser, het grote talent van
dit trio. Zij spelen voornamelijk Franse Impressionistische
muziek.

Mei 2007

- Violist Alexander Skwortsow. Hij speelt een solo recital
met werken van Bach, Schubert, Ysaye, Kreisler en
Paganini. Hij is in Rotterdam bekend omdat hij vroeger le
violist was van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
Het programma en de artiesten staan nog niet helemaal vast
maar noteert u alvast de data in uw agenda. Kijk op de website van het museum voor meer informatie.

Bij het Belasting & Douane Museum is een prachtige fiets-

Vrienden van het museum krijgen nog een agenda van de
concerten persoonlijk toegestuurd.

Landelijke Fietsmaand

route, 'De Kommiezenroute, rond het Rotterdamse havengebied, de Maas en het centrum van Rotterdam, to verkrijgen.
Tijdens de landelijke fietsmaand is de beschrijving van deze

Jeugd Vakantie Paspoort

Kommiezenroute (lengte: ca.10 km) gratis of to halen in het
museum. De ingrijpende veranderingen die de nog steeds

Juli & augustus 2007

groeiende stad Rotterdam sinds het begin van de vorige
eeuw heeft ondergaan, zijn tijdens de tocht duidelijk zichtbaar. De kommiezenposten uit het verleden hebben plaats
moeten maken voor de architectonische hoogstanden die
Rotterdam rijk is. Na afloop van de fietstocht wordt de fietser
uitgenodigd om in het museumcafe 'De Pungelaar' of in de
tuin van het museum, onder het genot van een verfrissing,

Speciaal voor het Jeugd Vakantie Paspoort is er een verrassende speurtocht ontwikkeld. Doe je niet mee met het Jeugd
Vakantie Paspoort? Dan kun je toch in juli en augustus naar
het museum komen en vragen naar deze spannende speurtocht.

heerlijk uit to rusten.

R'Uitfestival
3 september

In de zomervakantie ook op maandag geopend!
Het Belasting & Douane Museum is in de zomervakantie in
juli en augustus ook op maandag geopend!

Zomerconcerten
3 juni, 1 juli en 5 augustus

Elke eerste zondag in juni, juli en augustus is er een zomerconcert in de stadstuin van het museum, mits het weer dat
toelaat. Bij slecht weer wordt het concert binnen gegeven.
Net als alle voorgaande jaren zal er thematisch weer een
prachtig programma worden samengesteld. De volgende
artiesten zullen hier optreden (onder voorbehoud):

- Een klein ensemble van de Douaneharmonie Nederland zal
deze zomer acte de precense geven.

De plek om je op de hoogte stellen van alle culturele programma's van Rotterdam. Alle culturele instellingen krijgen
de kans zich to presenteren met hun nieuwe programma's.
Het Belasting & Douane Museum zal er ook dit jaar weer bij
zijn. Bezoek deze markt in een unieke presentatie op het
Schouwburgplein to Rotterdam. Er zijn verschillende podia
waarop bijzondere kunsten vertoond worden. In de Schouwburg is tevens een gratis en doorlopend inloop-programma
met theater-, dans- en operasnacks.

AVI

Wereldhavendagen
7, 8 en 9 september

De Wereldhavendagen worden voor de dertigste keer
gevierd: een jubileum! Een feestelijke gelegenheid die niet
onopgemerkt voorbij zal gaan. Het maakt het extra leuk dat
het Havenbedrijf Rotterdam in 2007 haar 75-jarige bestaan
viert. Ook hieraan zal uitgebreid aandacht worden geschonken tijdens de Wereldhavendagen 2007. 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.

De Wereldhaven dagen zijn onderdeel van De Rotterdamse
Zomerfestivals. Kijk voor meer informatie op:
www.wereldhavendagen.nl

Open Monumentendag
8 en 9 september

Onder de titel Moderne Monumenten staat Open
Monumentendag in het teken van de monumenten van de
twintigste eeuw. In deze eeuw kreeg de Nederlandse architectuur weer een eigen gezicht. De architect H.P. Berlage
stond aan de wieg van deze ontwikkeling. Hij wordt doorgaans gezien als de vader van de moderne Nederlandse
architectuur. Ook het Belasting & Douane Museum besteedt
aandacht aan de eigen 'Architectuur'.

Tentoonstelling Douane to water, varen door de jaren
2 mei t/m 13 januari

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 en een boek met prachtige foto's
over de geschiedenis van deze dienst omlijsten deze eenmalige tentoonstelling.

door de samenstellers van de tentoonstelling: Geert
Nieman (conservator bij het Belasting & Douane Museum)
en Anne-Marieke van Schaik (bureau voor historisch on
derzoek, publicaties en tentoonstellingen)
- 6 oktober Onder de titel: "Bedrijfsvaartuigen; (on-) mogeIijke vaartuigen" zullen Frits Loomeijer (Maritiem Museum
in Rotterdam) en Mijndert Wiesenekker (R & D Damen) u
meevoeren door vier eeuwen scheepvaart. Zij zullen de
ontwikkeling van de schepen voor de douane nader toe
lichten, van sloep tot modern vaartuig.
- 3 november "Rotterdam en de douane, de ontstaansgeschiedenis van de stad en de verwevenheid van de stad
met de douane" is de titel van de lezing die door Wouter
Heijveld (conservator bij Maritiem Museum Rotterdam) en
Geert Nieman (conservator bij het Belasting & Douane
Museum) gehouden wordt.
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9 april Symboliek in de kunst random het Iijden, de dood
en de opstanding van Christus, is de titel van de paaslezing van dit jaar.
31 mei De heer P. Broker zal in Het Belasting & Douane
Museum een lezing houden over het "Alva"- schilderij dat
in kabinet 2 hangs De lezing draagt de titel; "Geloof versus geloof". Het belooft een interessante lezing to worden,
waarin de symboliek van dit schilderij in een groter kader
geplaatst wordt.
W-IM September Het thema van deze lezing is momenteel nog
niet bekend.
30 november Wegens het succes van de lezing vorig jaar,
houdt P. Broker ook dit jaar weer een lezing over
Sinterklaas.
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Dick Mol

douaneman in hart en nieren
Toen Engeland nog aan het continent vast zat, trokken mammoeten en andere zoogdieren vanaf het continent door de
laagvlakte naar Engeland. Die laagvlakte van toen is nu de
Noordzee. Zodoende zijn hun resten daar goed to vinden.
Regelmatig gaat hij de Noordzee op om aan boord van een
vissersschip fossiele botresten op to vissen. Op zee en elders
zoekt en vindt hij restanten van zoogdieren uit het einde
van de laatste ijstijd, ruim 10.000 jaar geleden. En hij onderzoekt ze.

Dat zegt hij over zichzelf: 'Ik ben douaneman in hart en nieren'.
Maar eigenlijk is hij paleontologisch onderzoeker en douaneman. En hij werkt al 34 jaar bij de Douane. Veel langer nog
houdt hij zich bezig met opgravingen. Dat begon toen hij

een jaar of acht was, in Winterswijk. In kleigroeven en grindgroeven vond hij fossielen in geologische mozaieken en
dagzomen. Eenmaal op de middelbare school kon hij goed
gebruik maken van de z.g. tienertoerkaart, waarmee je a
raison van Fl. 20,- acht dagen het hele land kon bereizen.
Zo bezocht hij alle natuurhistorische musea in Nederland. Bij
het Rijksmuseum voor Geologie to Leiden, thans Naturalis,
mocht hij van de conservator ook achter de coulissen kijken.
Daar trof hij duizenden mammoetbotten aan. Dat maakte
indruk. Dat wilde hij ook verzamelen. En nu heeft hij meer
dan 20.000 objecten die hij thuis en in een magazijn goed
gedocumenteerd bewaart.
Zelfstudie
Het is niet bij verzamelen gebleven. Door zelfstudie is hij
wetenschapper geworden. Hij determineert zijn vondsten: is
dit van een mammoet? Of is het van een ander uitgestorven
zoogdier? Het kan dan bijvoorbeeld gaan om wolharige neushoorns, sabeltandkatten, leeuwen en hyena's. De overblijfselen, meestal botten, geven informatie over de grootte
van de dieren. Je onderzoekt bijvoorbeeld het seksueel
dimorfisme, het verschil tussen de geslachten. Of je onderzoekt hun vormen zoals grootte. Hij heeft zijn hart verpand
aan de zoogdieren: nijlpaarden, apen, bevers, herten en
mammoeten, die ooit hier rondgelopen hebben.

Siberie
De expedities naar de poolcirkel zijn een mooi exempel van
zijn manier van onderzoek. Bijvoorbeeld de expedities die hij
vanaf 1998 wetenschappelijk coordineert, met een internationaal gezelschap van universitaire onderzoekers in Siberie,
binnen de poolcirkel. Daar werden uit de permafrost restanten
van een wolharige mammoet opgegraven. Deze restanten
bleken deels nog intact en natuurkundig onderzoek leverde
een schat aan nieuwe gegevens op. Een rapport over een van
deze mammoeten, de Yukagir Mammoet, verscheen van zijn
hand bij de universiteit van Thessaloniki. Door toepassing
van de z.g. C-14 methode kon een ouderdom van ca. 22.500
kalenderjaren worden berekend. Hoe oud het dier was toen
het stierf, wordt nog onderzocht. Zeker is wel dat het volwassen was, vermoedelijk een mannetje.
De vondst in de permafrost, vergde drie jaar werk en was zo
bijzonder dat zelfs Discovery Channel er twee documentaires
aan besteedde. Wetenschappers uit verschillende disciplines
deden aan het onderzoek mee. De Rotterdamse kunstenaar
Remie Bakker reconstrueerde in kunststof een wolharige
mammoet aan de hand van het rapport van Mol. Deze replica
werd in Japan tentoongesteld. Deze tentoonstelling trok
6,5 miljoen bezoekers.
Misverstand
Een misverstand wil hij wel uit de wereld helpen: we spreken
van mammoettankers en mammoetkranen en zelfs van mammoetorders. Vaak denken we dat mammoeten reusachtig
grote olifanten waren, maar deze dieren waren veel Weiner
dan de huidige olifanten in Azie en Afrika. Mammoeten

Life-sized reconstructie van een wolharige neushoorn. een
metgezei van de mammoet gemaakt door de Rotterdamse
kunstenaar Rennie Bakker in samenwerking niet Dick Moi.
Foro. Rene Bleuanus. Sgzi ConceptStudio. Arkel.

werden ongeveer 2.60 m hoog. Koeien bleven kleiner dan
stieren, vertelt hij. Op twaalf - e vijftienjarige leeftijd werden
de koeien geslachtsrijp en soms drachtig. Dan stopte de
toename van de groei. De stieren bleven echter doorgroeien.
De indruk dat het zulke reusachtig grote beesten waren,
is vermoedelijk ontstaan door hun enorme spiraalvormige
slagtanden.
Kennisoverdracht
Hij verzamelt en bestudeert niet alleen, maar draagt door
middel van puur wetenschappelijke voordrachten, publicaties en tentoonstellingen ook zorg voor kennisoverdracht.
Er zijn met dat doel al meer uitgestorven zoogdieren gereconstrueerd. Zo komt er een model van een sabeltandkat
in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Een geillustreerd boek "The Woolly Rhino" staat op stapel, en voor kleine kinderen is het boekje 'Joep de Mammoet" uitgekomen.
Douanetaken
Naast zijn wetenschappelijk werk oefent Dick Mol zijn
douanetaken full-time uit. Wie het in zijn hoofd haalt om via
Schiphol zonder de vereiste vergunning een ivoren (kunst)voorwerp in of uit to voeren of to smokkelen, loopt grote
kans met hem to worden geconfronteerd. Dat is ook het
geval wanneer je restanten van beschermde diersoorten
meevoert, al dan niet in de vorm van een kunstvoorwerp of
een antiquiteit. Daarbij kan worden gedacht aan sierlijke
offerbekers van rinoceroshoorn (z.g. libationcups), of aan
koraal, schelpen en dergelijke. Het kan je ook gebeuren als
je een kostbare viool meeneemt, een zeldzame (gif)kikker,
een slang, vogels, een oosters tapijt, een gobelin of een
muntencollectie. Dick Mol is namelijk een van de zogenaamde "vraagbaken" van de Douane Schiphol. En hij weet wat
er nodig is voor die taak; hij heeft de kennis in huis en weet
hoe hij de im- of exporteurs moet aanpakken die trachten
zonder de vereiste vergunningen, certificaten en andere
noodzakelijke bescheiden zulke bijzondere voorwerpen inof uit to voeren.
We mochten hem vroeger al zien optreden in de tv-serie
Schiphol Airport, maar al veel langer kenden velen bij de
Belastingdienst en de Douane hem als een goed kenner van
ingewikkelder materies. Hij droeg op constructieve wijze bij
aan het systeem van de z.g. "vraagbaken" bij de Douane,
onder andere door zelf een gedeelte van de opleiding van
"vraagbaken" to verzorgen. De Douane houdt namelijk niet
alleen om fiscale redenen toezicht op de in- en uitgaande

goederenstromen. De organisatie is ook belast met z.g. nietfiscale douanetaken. Daarbij werkt de Douane samen met
de bevoegde overheidsdiensten. Het betreft:
- intellectuele eigendom (namaakbestrijding)
- cultuurgoederen (kunst, antiek en verzamelvoorwerpen)
- Flora- en Faunawet (bescherming uitheemse diersoorten)
- wapens en munitie
- precursoren (grondstoffen voor drugs)
- geneesmiddelen (niet geregistreerde medicijnen mogen
niet worden ingevoerd).
Hij kan daarover smakelijk vertellen. Het is wel duidelijk dat
de wet stevige sancties kent voor degenen die tegen de lamp
lopen. Soms worden de voorwerpen in beslaggenomen en
verbeurd verklaard, eventueel gevolgd door vernietiging.
Boetes kunnen worden opgelegd. In andere gevallen volgen
navorderingen en boetes. Ook kunnen (soms slepende)
rechtszaken gevoerd worden. Alertheid kan er toe bijdragen
dat gestolen kostbare zaken aan de rechthebbende worden
teruggegeven.
Uit eigen ervaring weet ik dat het daarbij meestal niet om
kleinigheden gaat. En gaat het bij toeristen misschien nog
om onwetendheid, bij geslepen schurken gaat het om sluwheid gecombineerd met onderschatting. Een paleontoloog
moet je niet vertellen dat je voorwerpen van plastic invoert,
als ze uit ivoor gesneden zijn, zeker niet als hij mammoeten
opgraaft.
Henk Duym

..t

Dick Mol (links) en zijn compagnon Bernard Buigues bestuder
een van de best bewaarde mammoetvondsten uit de eeuwig
bevroren bodem van Siberie. Fete: Francis Latreille.

Terugblik op de winter en de lente in

Het zou spannend, heel spannend worden in het
museum tijdens de 6de editie van de Rotterdamse
Museumnacht op zaterdag 3 maart. De Museumnacht
liep van 20:00 's avonds tot 02:00 uur's nachts.
Uitgedost in nieuwe overhemden stond iedereen bij
de verschillende onderdelen van het programma klaar
om de bezoeker een aangename avond to bieden.

Het programma was getiteld 'In vuur en vlam' Het museum had voor de durfals een workshop 'Vuurlopen' georganiseerd. Voor diegene die geen vuurvaste voeten hadden, maar wel stalen zenuwen, was een bezoek aan de
Smokkeltrip zeer de moeite waard. Met uitleg van een
echte oud-douanier waren er dan ook lange rijen voor
de ingang van de Smokkeltrip.
De verklede rondleiders (Napoleon, een douanebeambte
in oud uniform en een heuse smokkelaar) gaven een
extra dimensie aan de vaste collectie. Ook de bezoeker
werd uitgenodigd om zijn beeltenis voor eeuwig vast to
leggen als smokkelaar in het heetst van de strijd.
Getuige de vele foto's die door fotograaf Stephen

Evenhuis zijn genomen van het publiek, was het erg gezellig.
Ook de tentoonstelling 'Grenzen' van de Rotterdamse beeldend kunstenaar Gerco de Ruijter nam de bezoeker mee
naar grote hoogte met abstracte panoramische foto's van
Nederlandse landsgrenzen, gemaakt door een camera aan
een vlieger. Vele positieve reactie gaven de bezoekers op
deze kunstzinnige fototentoonstelling. Na alle avonturen

kwam de bezoeker tot rust in het vuurwatercafe van de
Rotterdamse Stadsbrouwerij de Pelgrim op de klanken van
D.J. Mista Sweet.
Er werd veelvuldig geproost met het lekkere frisse stoombier
dat voor de bezoeker geschonken werd.
Door externe omstandigheden moest de Vuurloop workshop
afgelast worden. Dat mocht echter de pret niet drukken. Met
bijna 600 bezoekers een zeer geslaagde avond voor bezoek
en museumpersoneel.

■
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Naar aanleiding van de tentoonstelling "Van Gogel tot
Zalm" was er tijdens de kerstvakantie een aparte actie
voor kinderen georganiseerd. Zij konden een afscheidskaart voor minister Zalm maken. De winnaar werd Coen
de Vetter. Hij ontving op het ministerie van minister
Zalm persoonlijk zijn prijs: een gouden tientje.

Jurma Schut, PR en marketing
Foto s: Stephen Evenhurs
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De begroting
Dit is het tweede en laatste deel van een voor
Impost uitgewerkte versie van de inleiding
die oud-secretaris-generaal Jan Postma van
het ministerie van Financien op 6 oktober
2005 hield bij de overdracht van het `Koffertje
van de Derde Dinsdag in September' aan het
Belasting & Douane Museum (in Impost nummer 37 stond het eerste deel). In deze inleiding behandelde hij de begroting door de
eeuwen heen. Begonnen bij de ontwikkeling
van het begrotingsproces bij Alexander
Gogel, eindigde de eerste aflevering bij de
toegenomen ministeriele verantwoordelijkheid bij de Grondwet van 1840. Hoe het verder verliep, kunt u hierna lezen.

Thorbecke
In 1848 wordt de ministeriele verantwoordelijkheid in een
nieuwe Grondwet vastgelegd. Ook het begrotingsrecht wordt
in zijn huidige betekenis gevestigd door de vastlegging van
de jaarlijkse begroting en de introductie van het recht van
amendement.
De begroting wordt nu ook gezien als een staatsrechtelijk
instrument. In Bat opzicht is altijd een probleem geweest Bat
voor de begrotingsvoorbereiding meer aandacht bestaat dan
voor de uitvoering, verantwoording en controle. Thorbecke
heeft dat al in 1850 gesignaleerd. Wie de begroting voor het
jaar 1851 opslaat zal zien, dat haar inrichting van de voorafgaande jaren verschilt. Het is Thorbecke geweest die er een
nieuw element in heeft gebracht: de in het voorlaatste
dienstjaar gedane uitgaven worden er ook uitvoerig toegelicht. Het is volgens zijn biograaf Brugmans steeds zijn overtuiging geweest dat de Staten-Generaal niet alleen over de
begroting, maar ook over de rekening der staatsuitgaven van
gedachten moeten wisselen: een bespreking waarbij het
gouvernement van zijn Baden rekenschap kan afleggen'.
Een interessante gedachte, waar Thorbecke zijn tijd ver mee
vooruit was. Brugmans merkt op dat deze op zichzelf volkomen juiste overtuiging mank ging. Door gebrek aan psychologisch inzicht: de burgerij en haar vertegenwoordigers
hebben meer belangstelling voor hetgeen de overheid doet
en gaat doen, dan voor hetgeen zij heeft gedaan. Hiermee
raken we een actuele discussie.

Politiek primaat
Vervolgens vindt in de periode 1848 - 1868 gedurende twee
decennia een groot aantal politieke conflicten plaats om het
politieke primaat van het parlement to bevechten. Het begrotingsrecht is gedurende deze tijd het belangrijkste politieke pressiemiddel in de algemene politieke verhoudingen.
De verhoudingen raken langzamerhand gestabiliseerd.

Financien en de vakdepartementen
Wei is er strijd tussen Financien en vakdepartementen. In
Het koffertje van minister Lieftinck

Thorbecke: 1798-1872

1848 werd de eenhoofdige regering vervangen door een
federatie van departementen. ledere minister droeg de
verantwoordelijkheid voor zijn departementale begrotingshoofdstuk. Het heffen van belastingen en het aangaan van
leningen waren taken van de minister van Financien. En
vanuit die positie kreeg de minister van Financien ook steeds
meer een toezichthoudende rol ten aanzien van de andere
uitgavenbepleitende collega's. Deze is nog niet wettelijk
vastgelegd. Maar A. Polak schreef in 1908, bijna 100 jaar
geleden, dat de minister van Financien moest nagaan of het
totaal van de voorziene uitgaven kan worden bestreden uit
de vermoedelijke ontvangsten, "menige besnoeiing blijkt clan
gewoonlijk noodzakelijk to wezen en uit het overleg met zijn
ambtgenooten, waarbij zeker weleens warme strijd in de
vergaderingen van den Ministerraad gevoerd wordt, komen
ten slotte de begrotingsontwerpen to voorschijn"z.

Eerste Miljoenennota
Opmerkelijk is dat in 1906 voor het eerst een Miljoenennota
wordt gepresenteerd om de procedure to bespoedigen.
In 1906 is er de eerste Miljoenennota bij de begroting voor
het jaar 1907. In deze Miljoenennota staan vooral verschillenanalyses, zoals de in 1906 voor 1907 aangevraagde bedragen
vergeleken met de bedragen die voor 1906 oorspronkelijk
waren toegestaan. Ook wat de Miljoenennota betreft is 2006
een jubileumjaar.
Budgetrecht
Rond de Eerste Wereldoorlog treedt weer een belangrijke
verandering op. Terwijl in de negentiende eeuw het parlement
het budgetrecht hanteerde om de uitgaven in bedwang to
houden - in lijn met het traditionele bedenstelsel - werd het
geleidelijk een wapen om de regering to bewegen nieuwe
uitgaven tot stand to brengen of uitgaven to verhogen. Dit
hangt ook samen met de overgang van het census-kiesrecht
naar algemeen kiesrecht (1919). Het parlement wisselt ten
aanzien de overheidsuitgaven geleidelijk zijn bewakingsfunctie in voor een stimuleringsfunctie. Maar ook de algemeen -maatschappelijke ontwikkeling zorgt voor een

forse verhoging van de overheidsuitgaven. In het tweede
decennium van de 20ste eeuw was er een forse groei (van
11 naar 16% van het nationale inkomen). De relatie tussen
parlement en kabinet verandert, de ministerraad gaat meer
als een collectief orgaan functioneren en de cobrdinerende
functie van de minister van Financien krijgt een beleidsmatig
karakter.

Toezichthoudende rol Financien
De tijd is nu rijp om binnen het regeringsapparaat voorzieningen to treffen om de uitgaven beter to bewaken.
Geleidelijk worden regels aangescherpt (1910 en 1916),
totdat in 1919 een circulaire met een duidelijk toezichthoudende rol van de minister van Financien wordt aangenomen na conflicten tussen de ministers van Financien en
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Landbouw over de veel geld vergende voedseldistributie.
Er zijn tal van conflicten tussen Financien en Landbouw over
financiele zaken. Fractievoorzitters gaan klagen bij koningin
Wilhelmina: "Treub en Posthuma gedragen zich als kat en
hond aan de etensbak" en "op hogere kwalificatie clan die
van kwajongenstroep kan dit voortdurende gekibbel van
Treub en Posthuma ... geen aanspraak maken". Klaarblijkelijk
had toen de minister-president (Ruys de Beerenbrouck) zijn
ministers ook niet altijd in de hand.

had ingediend zonder dat overleg met hem was gepleegd3.
Deze rijksbezuinigingsinspecteur was een van de vier inspecteurs, die in 1921 bij de oprichting van de Inspectie der
Rijksfinancien in dienst waren getreden. En uiteindelijk lukt
het - na tachtig jaar van discussie en voorbereiding - om

de Comptabiliteitswet aanvaard to krijgen, waarin de coordinerende bewakingsfunctie van de minister van Financien
wettelijk wordt vastgelegd.

Een budgettair keurslijf
Naar een Comptabiliteitswet
Deze conflicten maken wel dat de tijd rijp wordt voor een
Comptabiliteitswet, na tientallen jaren voorbereiding. Eerst is
er nog de hierboven genoemde circulaire van 1919 waarin
de vakministers wordt voorgeschreven om over nieuwe uitgaven overleg to plegen met de minister van Financien. De
rijksbezuinigingsinspecteur A. Spanjer verheugt zich daar in
1923 zeer over, omdat het vroeger menigmaal voorkwam, dat
de minister van Financien in het Ochtendblad van de Nieuwe
Rotterdamse Courant moest lezen, dat een collega-minister
een voorstel met financiele consequenties bij de Kamer

De ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog wil ik kort schetsen aan de hand van wat opmerkingen over de veschillende
functies van de begroting. Er zijn de autorisatie- en allocatiefunctie die in elkaars verlengde liggen. Het belang van de
allocatie - of afweegfunctie vermindert. Na de Tweede
Wereldoorlog wordt het aantal leden van de Kamer vergroot
en stelt de Kamer gespecialiseerde vakcommissies in.
Daarmee is de verkokering toegenomen en is de integrerende
kracht van de Kamer afgenomen. Er zijn wel pogingen gedaan
om de afweegfunctie to versterken door een algemene begrotingscommissie in to stellen. Maar dat is nooit gelukt. Langs

Centrtilisatie. Nauwkeunge alheelding van de Nationale Vergaderuiy
in Den Haag 1796

Loleiljliekking 1696

andere weg is het budgetrecht van de kamer ook nog
beperkt, namelijk via zeer gedetailleerde regeer-akkoorden,
die vanaf 1983 ook steeds meer een budgettair keurslijf zijn
geworden. Het is een wat paradoxaal fenomeen. Het toppunt
van de invloed van de fracties die de regering gaan vormen
ligt bij het opstellen van het regeerakkoord. Het parlement
levert zijn invloed als het ware in aan het begin van de periode door clan zelf een regeerakkoord in detail to dicteren.

Beheersfunctie
Ook kwam er na de Tweede Wereldoorlog meer aandacht
voor de beheersfunctie. Deze was voor de Tweede Wereldoorlog nogal ondergeschikt en weinig zichtbaar. We kennen
een aardig citaat van Willem III. Een comptabele chef van
een van de ministeries zou aan koning Willem III als antwoord hebben gegeven toen deze vroeg naar de inhoud van
het voor hem vreemde begrip Comptabiliteit. "Comptabiliteit,
Majesteit, Is geen kleinigheid"5.

Keynesiaans beleid

Een fraaie anekdote is to vinden in een brief van jhr. A.C.D.

De macro-economische functie krijgt na de Tweede Wereldoorlog veel nadruk. Vanaf het begin is er aandacht voor
geweest. In de Staatsregeling van 1798 werd bijvoorbeeld
bepaald, dat de landsregering zich actief met de bevordering
van de algemene welvaart moest bezighouden. Willem I heeft
een zeer actieve economische politiek gevoerd. In de nacht-

de Graef minister van Buitenlandse Zaken in de jaren dertig,
die enkele maanden na zijn aantreden schreef dat6 "aan de
functioneering van het departement wel groote gebreken
kleven op allerlei gebied". Zo had hij ontdekt dat zijn chef
comptabiliteit niet-bestede begrotingsgelden overmaakte
naar een fonds bij een particuliere bank "ter voorkoming

wakersstaat was er - ondanks de benaming die op het
tegendeel wijst - toch wel sprake van een actieve overheid°.

dat de Kamer een volgend jaar de credieten zou verlagen...
Ik heb aanstonds dit fonds geliquideerd tot ontsteltenis van
de chef comptabiliteit, die er zoo trotsch op was!".

Maar na de Tweede Wereldoorlog krijgt de macro-economische functie door het keynesiaanse denken bijzondere nadruk. Wat is de begrotingsimpuls (totale uitgaven, inkomsten,
tekort) voor de nationale economie? Na 1950 was er een
duidelijk keynesiaans beleid (bestedingsbeperkingen in 1951
en 1956 en de bestedingsverruiming in 1953. Dit keynesianisme ebt weg na 1960, naarmate het zgn. aanbod-denken
veld wint. Dat betekent dat men de overheidsuitgaven en de
daarmee gepaard gaande lasten ziet als een belemmering
van de groei van de nationale economie. Dus is er toch nog
wel aandacht voor macro-economische functie, maar op een
heel andere manier.

Presentatie
Ilk heb aan de hand van enkele begrotingsfuncties de verschillen tussen de periode voor en na de Tweede Wereldoorlog laten zien. Daarbij wil ik er ook op wijzen, dat er een
visueel verschil in presentatie was. Na de Tweede wereldoorlog komt immers het begrotingskoffertje in gebruik.
Lieftinck wordt altijd als een zeer proza'isch en nuchter man
geschetst. Maar hij heeft wel in navolging van Engeland hier
de traditie van het koffertje in 1946 ingesteld. Hij wilde de
eerste naoorlogse begroting in stijl aan het parlement aan-
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Commissie-Vondeling heeft bij haar eerste verslag van het
tekort 1971 lang stilgestaan bij bevoegdheden, formatie, en
functioneren van de afdeling comptabiliteit'°. De commissie
signaleerde dat de bevoegdheden verstrekkend waren, maar
dat dat niet algemeen bekend was. De commissie deed een
oproep aan de ministers om de chefs comptabiliteit meer
bij het beleid to betrekken. Deze oproep werd in andere
officiele stukken herhaald, onder meer in de Miljoenennota
1973. Er werd een afzonderlijke nota uitgebracht over de
positie van de afdeling Comptabiliteit". Mede daardoor
ontstond meer belangstelling voor de FEZ-directies. Dat had
tot gevolg dat in 1981 zelfs een proefschrift over de FEZdirecties verscheen van F.H. Goudswaard12. En in het rapport
van de Studiegroep Begrotingsruimte van 1983 kreeg de
FEZ-functie ruime aandacht

bieden. Het huidige koffertje dateert uit 1964, een geschenk
van de SDU die toen 150 jaar bestond. Dit artikel is de
bewerking van mijn toespraak bij gelegenheid van de overdracht van het prototype van dit koffertje aan het Belasting
& Douane Museum op 6 oktober 2005.

Verantwoording en controle
Terug naar de begrotingsfuncties. Vanaf 1963 begint 'het
grote uitgeven'. Dat wreekt zich voor het eerst in 1971.
Sedert begin jaren zeventig krijgen de verantwoordings- en
controlefunctie weer meer aandacht. Dat heb ik elders meer
in het algemeen beschreven7. Hier concentreer ik mij op de
FEZ-functiee. De Commissie Simons die zich heeft beziggehouden met de herziening van CW 1927 besteedt in 1960
nog geen bijzondere aandacht aan de afdelingen
Comptabiliteit. In 1971 gaan zich overschrijdingen voordoen.
De Commissie-Vondeling gaat een onderzoek instellen9. De

De begroting als sturingsinstrument
Opmerkelijk is dat vanaf 1965 pogingen worden gedaan, die
steeds beter gelukken om de begrotingspresentatie to verbeteren en de begroting als een instrument to zien voor
afzonderlijke overheidsuitgaven. De kritiek op de ondoelmatige opzet van de begroting is niet nieuw. Spanjer schrijft
in 1923 over 'een langwijlige verzameling bedrukt pakpapier
met een eindelooze vermelding van vrij primitief gerangschikte posten en cijfers''. De overheidsuitgaven nemen
toe en men gaat steeds meer twijfelen aan de sturingsmogelijkheden van de begroting. De begroting geeft to
weinig inzicht over doelstellingen en effecten van de afzonderlijke overheidsuitgaven. Er komt een reeks van initiatieven
(PPBS, COBA, prestatiebegroting), die niet goed van de
grond komen. Een en ander mondt later uit in de Operatie
Comptabel bestel en vervolgens in VBTB, twee operaties die
wel gelukken".
Met behulp van enkele impressies heb ik geprobeerd to
laten zien hoe door de eeuwen heen - van Gogel tot Zalm de begroting een rol heeft gespeeld. Om met een citaat
van bestuurskundigen (Vereniging voor Bestuurskunde) to
eindigen, die in 1989 een congres organiseerden over de
macht en onmacht rood de rijksbegroting: 'Begrotingen
beroeren de wereld. Het politieke bedrijf vindt overal ter
wereld periodiek een hoogtepunt in de vaststelling van de
begroting.... De begroting is traditioneel het kristallisatiepunt
van maatschappelijke en politieke twisten'.
Jan Postma, Leiden, 6 oktober 2005

is van de Mek
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Drs. JKT Postma was van 1975 - 7999 werkzaam bij het ministerie
van Financien, van 1975 -1981 in verschillende functies by de
Generale Thesaurie, van 1981 -7991 by het Directoraat-Generaal
Rijksbegroting en van 1991-1999 als Secretaris-Generaal van
het ministerie. In de afgelopen jaren heeft by op ad hoc basis
adviserende activiteiten voor het ministerie verricht. Zo is hij op
dit moment betrokken by een project van het ministerie, gericht
op modernisering van het financiele beheer in Tiirkije.
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aan de grens

Wachtmeester van de Brigade der
Koninklijke Marechaussee W.C. Bride,
gedood bij spiritussmokkel in Zeeland
op 2 april 1927.

In de historische beeldcollectie van het museum bevinden
zich drie zwart-wit foto's in briefkaartformaat met een tot
voor kort onbekende achtergrond. Het is een serie met
een verhaal. Uit nader onderzoek in de oude museumcorrespondentie is gebleken waar het om gaat. De foto's
tonen een incident dat op 2 april 1927 plaatsvond bij het
grenskantoor van Sluis, aan de Kaai nr. 34. Het betrof een

personenauto die al enkele malen zonder to stoppen langs
het grenskantoor vanuit Belgie voorbij was gekomen.
De ambtenaren stelden een onderzoek in bij de Belgische
collega's. Deze verklaarden dat de auto al meerdere malen
een lading spiritus vanuit Frankrijk had doorgevoerd.

De spiritus werd officieel aangegeven en uitgevoerd. Met de
Belgische Douane werd afgesproken dat zodra de auto weer
zou komen dat dan de Nederlandse collega's zouden worden
geinformeerd. Op 27 april 1927 was het zover. Er werd een
wegversperring met karren opgesteld en de brigade der

Stichting Geschiedenis
van de Overheidsfinancien

Koninklijke Marechaussee werd om assistentie gevraagd.
De commiezen en marechaussees stelden zich op.
Dear was het grote moment. De bestuurder van de auto
werd gesommeerd to stoppen. Maar hij gaf hieraan
geen gevolg. Integendeel! Met v61 gas reed hij op de versperring in.
De commiezen en de marechaussees namen de auto
onder vuur. Met lek geschoten banden kwam de auto
achter de versperring tot stilstand. De bestuurder was
geraakt....
Deze schietpartij had echter n6g een tragisch vervolg.
Een afgeketste kogel uit een karabijn belandde in de keel
van opperwachtmeester van de Koninklijke Marechaussee
W.C. Bride. Via zijn mond kwam de kogel in zijn hart
terecht. Hij was op slag dood.
De chauffeur van de auto werd gewond afgevoerd en de
auto werd in beslag genomen.
In de auto bevonden zich vijf ijzeren fusten met een gezamenlijke inhoud van 1200 liter spiritus, met een waarde
van fl. 300,60

De foto's laten de versperring en de smokkelauto zien.
De maker van de foto's is niet bekend.

Ton van Kuijen

Afgelopen najaar, op 30 november, was de Stichting
Geschiedenis van de Overheidsfinancien (SGvdO) to gast bij
onze zuiderburen in Antwerpen. Het Nationaal Museum en
Archief van Douane en Accijnzen trad op als gastheer. Zoals de
gewoonte is in Belgie werden wij allervriendelijkst en bijzonder
gastvrij onthaald. Sprekers tijdens deze dag waren de heren
dr. S. van de Perre, wetenschappelijk medewerker aan de
Katholieke Universiteit Brussel, dr. A. Hardewyn, docent
Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel en professor
dr. P. Janssens, gewoon hoogleraar aan de Europese
Hogeschool Brussel (Associatie Katholieke Universiteit Leuven),
directeur Onderzoekscentrum Economie en Beleid en bijzonder
hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brussel, departement
Geschiedenis.
De ontwikkelingen van het belastingstelsel in de 19e en 20e
eeuw in het koninkrijk Belgie vormden het theme van deze dag.
Een rondleiding door het museum en een geanimeerde discussie
tussen de aanwezigen completeerde het geheel.
Dit jeer staan wederom twee bijzondere bijeenkomsten op het
programme. Leden van de stichting krijgen een uitnodiging
toegestuurd. De eerste bijeenkomst zal op 10 mei aanstaande
plaatsvinden in het Belasting & Douane Museum. Mevrouw
dr. G. Vermeesch en de heer dr. E. Swart zullen het theme
'Staatsvorming en oorlogsvoering tijdens de Republiek' nader
bespreken. Dr. V. Enthoven zal als referent optreden.
De tweede bijeenkomst zal in het najaar van 2007 plaatsvinden.
De datum en tijd zijn nog niet exact vastgesteld. Het theme van
deze lezing is wel al bekend: Kapitaalmarkt en overheid in de
late Middeleeuwen' Via onze website en een mailing near de
leden wordt u op de hoogte gehouden.
Bent u nog geen lid van de Stichting Geschiedenis van de
Overheidsfinancien maar well geinteresseerd in dit onderwerp,
meld u dan aan bij het Belasting & Douane Museum, 0104400200, of via www.sgvdo.nl.
Mevrouw dr. M. van der Heijden en de heer dr. P. Wagenaar
hebben afscheid genomen als bestuursleden. De heer dr. V.
Enthoven, universitair docent geschiedenis aan de Nederlandse
Defensie Academie, heeft een bestuurszetel overgenomen.
De heer drs. F. Fox is de nieuwe secretaris.

Conservator

Het bestuur:
drs Albert Scheffers voorzitter, drs Frans Fox secretaris,
dr Henk Boels penningmeester, dr Victor Enthoven lid
Frans Fox secretaris Stichting Geschiedenis van de
Overheidsfinancien
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Op de vaireep van het vorige jaar kon door aankoop
bij een gerenommeerde Amsterdamse kunsthandeIaar de schilderijencollectie worden aangevuld met

een kwalitatief hoogstaand schilderij, een olieverf op
paneel, 23,5 x 32 cm, van een toihuis aan een rivier-

oever in de omgeving van Dordrecht. Het is in 1645
gemaakt door de befaamde Iandschapschilder Jan
van Goyen (1596-1656). Het onderwerp is geschil-

derd in de voor hem in de jaren dertig en veertig zo
kenmerkende sobere stiji van vlotte, fijne, tekenachtige penseelstreken in overwegend bruin-gele
tinten. (Het Iijkt alsof een gefilterde zon reflecteert in
de wolkenpartij, het rustige water en het landschap.)
Toihuis door Jan van Goyen. Olieverf/panee/, 23,5 x 32,3 cm, 1645. Invnr. 43900

Schilderij
Deze aanwinst is een hoogtepunt in de bijna 70-jarige
geschiedenis van het museum. Het schilderij toont prominent een wachthuis van de Admiraliteit, ook wel genoemd
toihuis of toltoren (watertol), op de oever van een rivier in
de omgeving van Dordrecht. Voor het tolhuis zit een figuur
in een roeiboot. Rond het toihuis bevinden zich enkele
personen. In het verschiet zijn zeilboten en de toren van
de Grote Kerk to Dordrecht to zien. De voorgrond toont
een stukje oever met een viskaar (fuikachtige mand waarin
men vis bewaart). Het schilderij is lange tijd in buitenlands
bezit geweest. Aanvankelijk had het als toegekende titel

"Toihuis aan de Merwede". Later werd dat "Toihuis aan de
Dordtse Kii". Doordat het schip van de kerk links van de
zware toren is afgebeeld komt de eerstgenoemde titel het
meest in aanmerking. De locatie zou dan de oever van de
Merwede kunnen zijn tegenover Papendrecht of de oever
van de Oude Maas bij Zwijndrecht. Het is lastig to bepalen
of Van Goyen de werkelijkheid wel of niet Haar zijn hand
heeft gezet.
Het bakstenen tolhuis wordt gekenmerkt door een soort
balkon onder de dakrand. Dat balkon heeft de functie van
uitkijkpost. Op het balkon staat naar alle waarschijnlijkheid
een ambtenaar van de dienst der convooien en licenten
met een geweer in de hand over de rivier to turen. Hij moet
er op toezien dat voorbij varende schepen stoppen om

de lading door de roeier in de boot en zijn vier onder het balkon staande collega's, cherchers en roeiers genoemd, to
laten inspecteren. De grote tolhuizen hadden zwaardere
bewaking. Ze waren uitgerust met kanonnen. Over de vervoerde goederen moesten namelijk convooi- en licentgelden
(douanerechten) worden betaald. Die gelden kwamen in dit
geval ten goede aan de Admiraliteit op de Maze, waar de
dienst der convooien en licenten onderdeel van uitmaakte.
Deze Admiraliteit had het rivierengebied vanaf de kust tot de
oostgrens van de Republiek (16e t/m/ 18e eeuw) als ambtsgebied. Links achter het tolhuis staat een klimpaal waaraan
een vuurkorf hangt. Het heeft de functie van nachtelijk baken
voor de schippers. Aanvankelijk waren het vuurpotten, later
gebruikte men olielampen. Voor deze dienstverlening moesten de schippers ook belasting betalen: vuurbakengeld.

Op een oevertrapje links staat het monogram VG van Jan van
Goyen en het jaartal 1645. Jan van Goyen was een productieve kunstschilder. Aanvankelijk van duingezichten, later van
riviergezichten. Op zijn tochten door het Nederlandse landschap nam hij een schetsboekje mee. De hierin gemaakte
tekeningen gebruikte hij als bron voor het maken van schilderijen in zijn atelier to Leiden, waar hij de eerste 36 jaar
van zijn ]even woonde. Vervolgens woonde hij tot zijn dood in
Den Haag. In het Museum Bredius to Den Haag is zo'n schetsboekje met trefzekere tekeningen to bewonderen. Helaas
staan er geen tekeningen in van tolhuizen langs een rivier.

Een vuurbakenloodje uit 7776 met daarop
afgebee/d drie vuurbakens. lnv nr. 31897
Dat is wel het geval in een schetsboekje dat zich in het
Kupferstichkabinett to Dresden bevindt. Hierin staat onder
anderen een tekening van een wacht- of tolhuis aan de rivier
de Kil bij Dordrecht. Een van de hiernaar gemaakte schilderijen is to bezichtigen in het Dordrechts Museum. Er zijn zo'n
dertig door Van Goyen gemaakte gezichten op Dordrecht
bekend. Vanuit diverse standpunten en sours met een mix
van authentieke elementen. Het Mauritshuis to Den Haag
bezit een paneel met de titel "Gezicht op Dordrecht vanuit
Papendrecht".

Jan van Goyen
Jan van Goyen werd op 13 januari 1596 geboren in Leiden
als oudste zoon van een schoenmaker. Zijn vader stuurde
hem in de periode 1606-1618 voor lessen naar diverse leermeesters. In 1618 voltooide hij zijn schildersopleiding in
Haarlem bij Esaias van de Velde. Tot 1632 woonde Van Goyen
met zijn vrouw en drie dochters in Leiden. Hij bezat er diverse huizen. Daarna vestigde hij zich in het lucratievere Den
Haag waar hij ook een onroerendgoedportefeuille opbouwde.
In de periode 1637-1647 kwam hij in problemen door schulden die mede werden veroorzaakt door investeringen in de
opkomende tulpenwindhandel. Door de grote geldovervloed
in bepaalde kringen speculeerde men onder meer in tulpenbollen. De speculaties bereikten hun hoogtepunt in de jaren
1636-1637. De bollen die tulpen met gebroken kleuren gaven,
gingen tegen steeds hogere prijzen van hand tot hand. In
1637 trad een plotselinge prijsdaling in, mede veroorzaakt
door zwendelpraktijken. Mensen uit allerlei maatschappelijke
kringen gingen aan de tulpenwindhandel financieel ten
onder. Doordat Van Goyen tijdens de hoogtijdagen in de
tulpenhandel was gestapt werd hij zwaar getroffen. Waarschijnlijk dwong zijn schuldenlast hem tot een grote productie. Door zijn virtuoze schilderstalent k6n hij dat ook.

betrouwbaar. Jan van Goyen overlijdt op 27 april 1656 in
Den Haag. Hij laat dan ongeveer 18000 gulden aan schulden
achter. Zijn erfgenamen verwierpen de erfenis omdat ondanks
de verkoop van zijn huizen en schilderijen, waarvan de
gemiddelde opbrengst op een voor die tijd behoorlijk bedrag
van 18 gulden lag, er nog een restschuld overbleef.
Hoewel de Leidse burgemeester Jan Orlers Van Goyen karakteriseerde als een van de "cunstigste Lantschap-schilders..."
verflauwde de waardering voor zijn naturalistische schilderijen na zijn dood. Hij werd aanvankelijk niet onder de belangrijkste landschapschilders van de Gouden Eeuw geschaard.
Zijn herwaardering ontstond aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Men ziet dan
zelfs parallellen tussen de monochrome stijl van Van Goyen
en de moderne kunst in die tijd: de kunstenaars van het
Impressionisme en De Stijl. In de kunstgeschiedenis van nu
wordt Jan van Goyen van revolutionair belang gezien; hij is
een van de belangrijkste landschapschilders van de zeventiende eeuw. Hij is van invloed geweest op tijdgenoten als
Salomon van Ruysdael, Albert Cuyp en zelfs Rembrandt.
Met die herwaardering stegen de prijzen voor een Van
Goyen. Zijn schilderijen zijn bij musea en verzamelaars over
de hele wereld terechtgekomen. Een fraai exemplaar behoort
nu tot de verzameling van het Belasting & Douane Museum.

Convooien en licenten

zijn schetsen ging hij selectief to werk. Zo schroomde hij

Aan het einde van de zestiende eeuw - rond het begin van
de Tachtigjarige Oorlog tussen de Noordelijke Nederlanden
en Spanje - ontstond er een eigen douane-organisatie, de
dienst der convooien en licenten, als onderdeel van de
Admiraliteitsraad. Die dienst had de zorg voor de heffing
van de convooien en licenten (convooi- en licentgeld), een
algemene douaneheffing die in de plaats was gekomen voor
oorspronkelijk twee aparte heffingen: het convooigeld, to
betalen door eigenaren van handelsschepen die bescherming genoten van oorlogsschepen en licentgeld, een belasting op de goederenhandel met de onder Spaans bewind
staande Zuidelijke Nederlanden en vijand Spanje. Het directe
verband met de oorlog verdween geleidelijk. Convooien en
licenten werden rechten die betaald moesten worden bij het
60
laden, vervoeren en lossen van goederen zowel to water als
4
to land. De opbrengst van de convooien en licenten werd
aangewend voor de defensie to water. Het was de eerste
t" W;

niet verschillende elementen samen to voegen om een evenwichtig beeld to krijgen en allerlei motieven to herhalen.
Topografisch zijn de voorstellingen daardoor niet altijd

Een 77e eeuwse douanepaal to Budel met het beeldmerk van de
Rotterdamse Admiraliteit. Foto: J. W Bieze

De ongeveer 1200 schilderijen en 800 tekeningen die
bewaard zijn gebleven getuigen hiervan. Hiertoe behoren
veel vertolkingen van het Hollandse landschap, met name
rivierlandschappen met gezichten op steden als Dordrecht,
Rhenen, Arnhem en Nijmegen. Kennelijk verkochten die
goed. De tekeningen in de schetsboeken die hij maakte in
de omgeving van zijn twee woonplaatsen, en van zijn reizen
naar Frankrijk, Belgie en over de Rijn en de Waal, vormden
een goede basis voor zijn schilderijen. Bij de uitwerking van
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werkelijkheid wel eens ter wille van de compositie en zijn
smaak. Mede op basis van zijn schetsboeken kunnen we
aannemen dat de werkelijke sfeer van zijn tijd goed is weergegeven. Het aan het tolhuis verbonden personeel controHet Admiraliteitshof to Rotterdam. Gravure door R. de Hooghe naar
J. de Vou, 1694. Inv.nr 01938

leerde de stroomafwaarts en stroomopwaarts varende
schepen. Zowel de in-, uit- als doorvoer van goederen was

algemene belasting die voor de gehele Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden gold. Onder de Admiraliteitsraad ressorteerden vijf colleges: de Admiraliteiten, die elk
een deel van de Republiek beheerden. De Admiraliteiten
waren fiscale en militaire organisaties met een grote mate
van zelfstandigheid. Ze verzorgden de veiligheid van
de koopvaarders en vissers op zee en de wateren (de
convooigang) door het uitrusten en bemannen van de
vloot. Elke Admiraliteit bracht zijn eigen schepen uit. De
Admiraal-Generaal coordineerde een en ander. Deze
functie werd vervuld door de Hollandse stadhouders.
Uiteindelijk was verantwoording schuldig aan de Raad van

namelijk belast. De tarieflijst was vastgesteld door de StatenGeneraal. Gecontroleerd werd of de schipper documenten
(paspoorten genoemd) bezat die aantoonden dat de vervoerde goederen reeds bij een ander kantoor, bij voorbeeld
bij Schenkenschans (Rijn), Maastricht (Maas) of Katwijk
(monding van de Rijn), waren aangegeven en de verschuldigde rechten hierover waren betaald. Bij visitatie van het
schip of vlot werd ook naar smokkelwaar in geheime bergplaatsen gezocht. Bij verdachte schepen werd een touw of
ketting onder de kiel doorgehaald om to zien of er smokkelwaar onder het schip was vastgemaakt. Een tot op de dag
van vandaag nog steeds toegepaste smokkelmethode.

State. Tot elke Admiraliteit behoorde een aantal kantoren
en wachthuizen van de convooien en licenten die voor de
inkomsten van de Admiraliteit moesten zorgdragen.

Het transport van goederen over de weg in het ambtsgebied
van de Admiraliteit stond ook onder controle van de ambtenaren van de convooien en licenten. Fraude door de schipper

teit op de Maze was groter dan de naam aangeeft; het
strekte zich uit van Beverwijk tot Zeeland, van de kusten

of wagenvoerder werd bestraft door inbeslagneming van de
frauduleus in- of uitgevoerde goederen van de lading of met
het opleggen van boetes. De beslagleggende ambtenaren
en hun superieuren deelden in zekere verhouding in de
opbrengst mee. Deze gang van zaken was ten tijde van de
Republiek normaal. De ambtenaren die met controle-, wachten opsporingswerk waren belast werden "commiezen ter
recherche" of "cherchers" genoemd. Ze werkten to water en
to velde. In het laatstgenoemde geval deden ze hun werk

van Holland tot Schenkenschans (bij Lobith), omvatte het

eventueel to paard. De recherchebootjes werden bemand

De Rotterdamse Admiraliteit op de Maze werd in 1586
opgericht, samen met die van Hoorn en Middelburg. Op de
documenten en de douanepalen van de hiertoe behorende
45 kantoren van de convooien en licenten stond het wapen
van de Rotterdamse Admiraliteit, twee gekruiste ankers
waartussen de letters P.P.P. = Pugno Pro Patria - strijd voor
het vaderland, afgebeeld. Het ambtsgebied van de Admirali-

gebied van Noord-Brabant en de enclaves in Limburg tot en

door "roeiers". Zij hadden ook de plicht het vuur in het baken

met Maastricht. Het gehele district werd bij de invalswegen
gemarkeerd door de hiervoor genoemde stenen admirali-

to verzorgen. "Wakers" hielden toezicht tijdens het laden
en lossen en vergeleken hun notities met de laad- en

teitspalen (douanepalen). Hiervan zijn er nog zeven overgebleven: vier in Budel, twee in Bergeyk en een in Someren.

loscedullen. Hun directe superieuren waren "convoymeesters" en "contrerolleurs". Alle ambtenaren moesten een eed
van trouw afleggen en jaarlijks om verlenging van hun aanstelling verzoeken aan de Admiraliteit.

Het tolhuis van Jan van Goyen is waarschijnlijk een wachtpost van een van de convooi- en licentkantoren van de
Rotterdamse Admiraliteit. Te vergelijken met de grafelijke
tolhuizen uit de Middeleeuwen en met de sectiekantoren
van de Douane die in de negentiende eeuw in het
Rotterdamse havengebied verschenen.

Of het tolhuis er exact zo heeft uitgezien weten we niet.
Menige schilder, ook Jan van Goyen, manipuleerde de

Het schilderij van Jan van Goyen zal in april 2007 op de tijdelijke tentoonstelling `Douane to water' voor het eerst to bewonderen zijn in ons museum. Daarna zal het een prominente plaats krijgen in de vaste opstelling. Het staat model voor
een eeuwenoude wijze van tolheffing langs de grote rivieren.

John Vrouwenfelder Conservator

Een versiag van de opening

r^spaa1276, Oosteneind
Op zaterdag 17 februari werd de tentoonstelling `Grenzen'
feestelijk geopend door Frits Gierstberg, hoofd tentoonstellingen van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam.
Op deze drukbezochte opening mochten wij vele nieuwe
bezoekers verwelkomen. Omdat het onderwerp uniek is
voor het Belasting & Douane Museum volgt hieronder de
toespraak zoals die door Frits Gierstberg is gehouden.
Frits Gierstberg opende de expositie met de volgende
woorden:

'In Nederland zijn geen bergen, er is alleen wind' schreef
Neerlands beroemdste architect Rem Koolhaas ooit eens.
Een waarheid als een koe, zoals die uitdrukking luidt. Maar
het woordje 'alleen' is niet helemaal terecht. De wind is
immers even bepalend voor de beleving van het landschap
als in andere landen de bergen dat zijn (net als koeien
trouwens). Wind en water hebben er bovendien voor
gezorgd dat Nederland een welvarende natie werd, met
zeilschepen die naar de kolonien in de Oost en de West
voeren. Hoezo kun je van de wind niet leven?
Door de wind is het wolkendek van de Nederlandse hemel
nooit hetzelfde. Met het zonlicht dat via het vele water tegen
de wolken terugkaatst, zorgt zij voor een fascinerend spel
van schaduwen en wolkenpartijen boven het landschap. Dat
beroemde, steeds veranderende licht is wat schilders in de
17e eeuw het 'typisch Hollandse licht' noemden, en dat zij in
hun schilderijen trachtten vast to leggen.

In een land waar de wind altijd waait is het eigenlijk verbazingwekkend dat het zo lang geduurd heeft voordat
iemand op het idee kwam om zijn camera aan een vlieger to
binden.
Fotograaf Gerco de Ruijter maakte zijn eerste landschapsfoto's, want dat zijn het, vanuit vliegerperspectief in de
vroege jaren negentig. Hij was bij mijn weten de eerste en
het leverde merkwaardige beelden op. Toen ik ze voor het
eerst zag, wist ik eigenlijk niet goed waar ik naar keek.
Vliegers kunnen stijgen tot een hoogte die boven de bebouwing uitgaat, maar ze komen nooit zo hoog als vliegtuigen
dat doen. De foto's van De Ruijter laten het Nederlandse
landschap zien zoals niemand dat ooit eerder zag. Met een
merkwaardige balans tussen abstractie en realisme: herkenbaar en vreemd tegelijk. Maar ook heel poetisch: misschien
het perspectief van een vogel, bijvoorbeeld een meeuw, of
een biddende valk, of een zingende leeuwerik.
In het abstracte spel van akkers en landerijen, sloten en
vaarten, laten de foto's van Gerco talloze elementen zien die
de stoffering van dat merkwaardige, vlakke landschap uitmaken: paden en wegen, daken van huizen en boerderijen,
koeien en schapen, bomen en struiken, hekken, borden en
bankjes, wandelaars en fietsers en: ja, grenspalen.
Het zijn foto's om eindeloos in to dwalen, om talloze details
in to ontdekken. Zij wakkeren de Wanderlust van het oog bijna als vanzelf aan.
'Wandelen is kijken' schrijft Joyce Roodnat in het fraaie
boekje dat bij deze expositie verschijnt, maar kijken is ook
een vorm van wandelen zoals Gerco de Ruijter ons laat zien.

Grenspaal 369, Cadzand

Overigens heb ik nog een andere associatie met deze beelden behalve met wandelen, maar the is waarschijnlijk heel
persoonlijk. Toen ik klein was, droomde ik namelijk met enige
regelmaat dat ik zelf kon vliegen. Ik hoefde mijn armen maar
uit to strekken en hop, daar ging ik! Over de auto's, over de
huizen en de bomen en hoog boven het landschap de zon
tegemoet. Vrijheid! Over alle grenzen heen ging ik. Niemand
hield me tegen, want ik was natuurlijk de enige die kon
vliegen. Lonely as a cloud... En ik zag in mijn dromen wat
Gerco nu heeft gefotografeerd.
Als je oneerbiedig wilt zijn, zou je deze foto's ook zoekplaatjes kunnen noemen. De fijne detaillering maakt dat je steeds
nieuwe dingen ziet. Dat roept een zekere suspense op: het is
ook spannend om in foto's op zoek to gaan naar... ja, naar
wat? Smokkelaars? Smokkelwaar? Ik moet denken aan de
beroemde film van Michelangelo Antonioni: Blow up, waarin
een fotograaf opnames maakt in een park om er thuis bij het
afdrukken achter to komen dat er een lijk in de bosjes ligt.
Ik wens dat Gerco overigens niet toe, maar met de James
Bond-achtige taferelen die hier en daar in de vitrines van dit
museum worden geschetst, dringt de gedachte zich wel even

tijd, in een beeld, kan abstraheren en gedetailleerd realistisch kan weergeven. Dat spel krijgt hier een extra dimensie
doordat het niet De Ruijter zelf is die door de zoeker kijkt
wanneer hij afdrukt; hier registreert het 'cameraoog' geheel
autonoom. Maar wie denkt dat de fotografie echt de werkelijkheid weergeeft, moet mij straks maar eens uitleggen hoe
het komt dat in een van de foto's die hier to zien zijn, een
koe ondersteboven in het gras hangt.
Je vraagt je of hoe hij het doet. Hoe komt het dat hij zelf
nooit in beeld staat? Hoe weet hij wanneer hij moet afdrukken? Heeft hij clan een afstandsbediening? Waarom zie je
de vliegerlijn niet? Hoe hoog gaat de vlieger eigenlijk?
(20-30m!). Maakt hij eerst een wandeling door het gebied?
CJ a!)
De Ruijter creeert een spanningsveld tussen realisme en
abstractie dat typerend is voor de geometrische constructie
van het Hollandse landschap zelf en voor de schilderkunstige
landschapstraditie waarop zijn werk voortborduurt. Ik verdenk hem overigens van een voorliefde voor het fotograferen
vroeg in de ochtend, of laat in de middag: wanneer de zon
lange en fraaie lijnen over het land trekt en iedere oneffen-

op.

heid zichzelf verraadt in schaduwen die we vanaf de grond
nooit kunnen zien.

In zekere zin roepen zijn beelden de eerste foto's van de
Nieuwe Fotografie in herinnering, bijvoorbeeld zoals de
Russische kunstenaar en fotograaf Alexandr Rodchenko ze
in de jaren twintig van de vorige eeuw heeft gemaakt vanaf
de balkons in de richting van de Moskouse straten eronder.
Ook toen moest men opnieuw leren kijken om to begrijpen
wat men zag. Maar in feite grijpen De Ruijter's foto's nog
verder terug in de geschiedenis. Want zij roepen ook de
Hollandse traditie van de cartografie in herinnering, die al in

Fotograferen is schilderen met Iicht, zeiden de vroegste fotografen al. Het levert een nieuwe schoonheid op in de kunst
van het landschap.

de vroege 16e eeuw een aanvang nam. Het is de kunst van
de cartografie geweest die de wereldwijde expansie van het

Is het ironisch to noemen dat De Ruijter juist nu kiest voor
een visuele aanpak die de horizon niet in beeld brengt?
Want zoals we weten is het Hollandse landschap al lang niet
meer oneindig, zoals Marsman ooit dichtte. Door de snel
groeiende buitenwijken en de zogenaamde verrommeling van
het platteland is de horizon bezig uit het Nederlandse landschap to verdwijnen.

Hollandse handelsrijk vooruit heeft geholpen. Ook de manier
waarop de Hollandse landschapsschilders later naar het
landschap keken is door die cartografische blik beinvloed.

We zullen de schoonheid van Gerco's beelden nog hard
nodig hebben.

De Amerikaanse kunsthistorica Svetlana Alpers heeft dat de
'mapping impulse in Dutch art' genoemd.
De Ruijter staat met zijn werk duidelijk in deze traditie. Hij
speelt in zijn werk een spel met een paradoxale eigenschap
van de fotografie, namelijk dat zij de werkelijkheid tegelijker-

Graag wil ik Gerco de Ruijter en het Belasting & Douane
Museum feliciteren met deze mooie tentoonstelling die ik
hierbij voor geopend verklaar! Dank voor uw aandacht.
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Sinds de Belgisch-Nederlandse grens in 1843 werd
afgepaald met 372 kg wegende gietijzeren grenspalen, zijn
er vele verdwenen. Ze worden
domweg gestolen, en komen
meestal niet terug. Op 5 april
1952 ontdekte een Nederlandse douaneambtenaar, dat
tussen Luyckgestel en
Lommel grenspaal 192 verdwenen was. Sleepsporen
wezen er op, dat de paal vermoedelijk Belgie ingesleept
was. Hij deed aangifte bij de

politie in Luyckgestel. Tevens werd er contact opgenomen
met de Rijkswacht in Lommel. De Belgische politiefunctionarissen vonden spoedig de daders. Het bleek, dat zij de paal
aan stukken hadden geslagen, en als oud ijzer hadden verkocht.
Als er tegenwoordig een paal verdwenen is, dan is men geneigd, om een nieuwe to laten gieten. In 1952 was men
echter erg zuinig. De Commissaris van de Koningin in de
provincie Noord-Brabant stelde voor een betonnen paal to
laten maken. Uitdrukkelijk werd gesteld, dat er geen' bewapening in mocht. Hij voegde bij zijn voorstel een tekening
van de to vervaardigen paal. Dit voorstel werd door de
Belgische autoriteiten aanvaard, en zo kwam er een lelijk
betonnen afgietsel, met het nummer 192 aan de grens to
staan. Omdat de vormgeving van deze paal erg afwijkend
was van de overige grenspalen, werd deze grenspaal al gauw

Grenspaal No. 184
Over deze grenspaal is al veel to doen geweest. In augustus
2005 werd deze paal gestolen. Aangezien er toen door de
pers veel aandacht aan deze diefstal gegeven werd, hebben
de dieven hem begin september van hetzelfde jaar gedeponeerd in het industriegebied to Maarheze. Op 24 november
2005 werd deze paal onder veel publieke belangstelling herplaatst.
In juni 2006 is deze paal weer gestolen. Helaas heeft de pers
er nu weinig aandacht aan besteed. Hij is nu nog steeds weg.
De paal stond in het prachtige grensoverschrijdende natuurreservaat Hageven/De Plateaux. Het Hageven ligt in Belgie;
De Plateaux in Nederland. Er wordt een gezamenlijk beleid
gevoerd, zodat men een uitzonderlijk groot en mooi natuurgebied gecreeerd heeft tussen de plaatsen Borkel (Gemeente
Valkenswaard) en Neerpelt (B).

"het lel#ke eendje van de grens" genoemd.
Deze betonnen paal werd op 23 maart 1953 geplaatst. Uit
een declaratie van burgemeester en wethouders van de
gemeente Luykgestel d.d. 31 maart 1959 blijkt, dat deze paal,
inclusief plaatsing en vrachtloon f 310,- kostte.
Ondertussen waait er in de provincie Noord-Brabant een
andere wind, ten aanzien van het herstel van grenspalen.
Men is er zelfs toe overgegaan, om de betonnen palen to
vervangen door nieuwe gietijzeren palen.

Deze zullen in het voorjaar van 2007 geplaatst worden.
Gelijktijdig wordt dan paal nr. 193 herplaatst. Deze paal is
enkele jaren geleden omgevallen, en Iigt nu op de gemeentewerf to Bergeijk.

Co Bieze

Onverwacht hebben we afscheid moeten nemen van ons oud-bestuurslid W.G.J. van Oene, beter bekend als Jan van Oene. Tussen 1986
en 2000 was hij nauw verbonden met het reilen en zeilen van de
Stichting Belastingmuseum Prof. Dr Van der Poel. Het bestuurslidmaatschap viel Jan in eerste instantie qualitate qua toe. Hijzelf bezigde graag de afkorting qq. Na zijn pensionering in 1991 was hij bereid
aan to blijven als lid van het dagelijks bestuur, om vijf jaar later als
secretaris-penningmeester het stokje over to nemen van Henk
Gohres. In 2000 vond Jan het welletjes. Samen met vier andere
bestuursleden nam hij bij de eeuwwende afscheid van het museum
als bestuurslid. In de tussenliggende periode maakte hij deel uit van
het veranderingsproces dat zich in het museum voltrok. Degenen die
hem hebben gekend weten dat hij daarbij niet passief langs de kant
stond, maar op wezenlijke momenten zijn bijdrage leverde aan het
uitzetten van de lijnen voor de toekomst.
Jan van Oene verstond daarbij de kunst ieder het zijne to laten doen.
Hij had een snel en scherp verstand en was daarbij royaal gezegend
met mensenkennis. Dat maakte hem tot een goed bestuurslid. In dit
in memoriam wil ik terugkijken op de periode waarin ik veel met Jan
heb samengewerkt. Toen ik bij het museum in dienst trad, in 1990,
was Jan een bestuurslid op afstand. Als regionaal directeur van 's
Rijksbelastingen in Zuid-Holland viel het museum weliswaar onder
zijn verantwoordelijkheid, maar de afstand die hij ten opzichte van het
museumgebouw aan de overkant van zijn kantoor op Parklaan 9 voelde, was groter dan de breedte van de Parklaan. Het dagelijks bestuur
was vast in handen van Jaap de Koning, Henk Gohres en Herman van
Lawick. Daar behoefde Jan zich niet mee to bemoeien.
Echter de wens van het museum om verder to professionaliseren als
museale instelling leidde ertoe dat vanuit de Belastingdienst meer
aandacht nodig was voor het museum als organisatie. Jan van Oene
zag dit in en trad daarom aan als lid van het dagelijks bestuur. Hij
zorgde op alle fronten voor verfrissing. Zo vond hij het bijvoorbeeld
maar onzin om pas om 10.00 uur 's ochtends to vergaderen. Dat was
zonde van de ochtend! Jaap de Koning vond dit, in de korte tijd waarin beiden lid van het dagelijks bestuur waren, minder geslaagd. Jan
zorgde er ook voor dat de duur van de vergaderingen werd bekort.
Hij wikte, woog en besloot in een zucht. In zijn functie als regionaal
directeur had hij natuurlijk ook de rechtstreekse lijn in handen. Mede
dankzij de inzet van Jan van Oene, samen met de andere leden van
het Dagelijks Bestuur, werd het toenmalige Algemeen Bestuur overtuigd van de noodzaak tot verandering. Zoals dat het geval was binnen de Belastingdienst, was het moment daar om het museum aan to
passen aan de eisen van de tijd. Van de steer van gezellige oudheidkamer met vele schatten (collectie en medewerkers), moest de stap
worden gezet naar een eigentijdse museale instelling, gericht op
professioneel beheer en behoud van de erfenis van Professor Van
der Poel en op het dingen naar de gunst van de bezoeker, niet alleen
van binnen de Belastingdienst, maar ook van daarbuiten.
De jaren die volgden werkte ik op verschillende momenten met Jan
samen. Zo benaderden we potentiele sponsoren voor de herinrichting
van het museum, in 1994. Jan kende zijn pappenheimers binnen de
belastingadvieswereld. Sommigen van hen hadden nog samen met
hem op de Rijksbelastingacademie gezeten. De automatisering bij
de Belastingdienst had een bijzondere plaats in het hart van Jan
van Oene. Hij zette zich daarom in voor de viering van het 50-jarig
jubileum van de automatisering in 1996. Een blijvende herinnering is
het alom gewaardeerde boek Be schrijftafel van 's Rijks incasso' De
uitbreiding van het museum met de Smokkeltrip en de serre, mede
mogelijk gemaakt dankzij de erfenis van Jan Volkmaars, heeft Jan van
Oene ervaren als een mooi sluitstuk van zijn carriere als bestuurslid
van de Stichting Belastingmuseum Professor dr Van der Poel. Hij was

trots op zijn aandeel daarin. De jaren daarna kwam hij met enige
regelmaat naar openingen van tentoonstellingen. Vooral de 'kersttentoonstellingen' konden daarbij op zijn bijzondere belangstelling
rekenen.
Kenmerkend voor de persoon van Jan waren zijn loyaliteit en pragmatisme. Wanneer het museum artikelen uitbracht voor de museumwinkel, was hij de eerste om er een aantal to kopen. Hij deed dit
duidelijk om het museum aan inkomsten to helpen, maar voorzag aan
de andere kant dat hij een origineel geschenk in handen had waarmee hij familie, vrienden en bekenden kon verrassen.
Jan was een man die als een levenskunstenaar wist to genieten van
alle aspecten van zijn leven. Zo leeft hij in mijn herinnering voort.
Moeilijke, gevoelige onderwerpen vatte hij bij de kop met het doel er
een voor alle partijen acceptabele oplossing voor to vinden. Hij deed
dat altijd met 'lust en opgewektheid'. Dat was dan ook de toepasselijke titel van de afscheidsbundel die hem in 1991 bij zijn afscheid werd
aangeboden. Dat gold voor het werk en zeer zeker ook prive. Met
smaak vertelde hij over de vakanties die hij met zijn vrouw Nan doorbracht in Frankrijk. Hij zocht graag de markt of op zoek naar lekkernijen die hij dan vervolgens in de caravan klaarmaakte en met een
goed glas wijn nuttigde.
Emotioneel was hij naast zijn nuchtere voortvarende verschijning
evenzeer. Goed herinner ik me zijn verdriet om de dood van zijn hond.
Sinds zijn pensionering kon hij veel vaker dan voorheen het dier uitlaten. Daar genoot hij volop van. Toen de hond uiteindelijk op hoge
leeftijd het leven liet, was Jan duidelijk aangedaan.
Deze liefde voor de viervoeter deelden Jan en ik. Dat brengt me bij
een laatste herinnering die ik hier met u wil delen. Tijdens mijn
sollicitatie bij het museum, eind 1989, was ik als nummer een uit de
'strijd' gekomen. Jaap de Koning, voorzitter van de sollicitatiecommissie namens het bestuur, stelde mij hiervan enthousiast op de hoogte.
Echter ik diende wel to worden goedgekeurd door de voorzitter van
het bestuur, de toenmalige directeur-generaal der belastingen Cor
Boersma en door Jan van Oene als regionaal directeur Zuid-Holland.
Zo gezegd zo gedaan. Ik toog naar Den Haag waar ik in het kantoor
van Cor Boersma allervriendelijkst werd ontvangen door beide heren.
Onder het genot van een kopje koffie spraken wij over het museum
en over mijzelf. Ik had op dat moment twee problemen. In de eerste
plaats wilde ik vier in plaats van vijf dagen werken en in de tweede
plaats wilde ik mijn hond Pitou, die toen bijna een jaar was, meenemen naar het werk...
Ten aanzien van het werken in deeltijd waren zowel Cor als Jan verlichte geesten. Ze hadden, in tegenstelling tot de oude garde, daar
alle begrip voor. Voor wat betreft het meenemen van een hond naar
het werk zei Jan direct dat hij dat vroeger ook wel eens had gedaan.
Ik meen in de tijd waarin hij als surnumerair, dus kort na zijn afstuderen aan de Rijksbelastingacademie, op verschillende kantoren werd
geplaatst. Zijn toenmalige hond kon hij niet altijd uitbesteden, dus
dan nam hij hem gewoon mee. In de jaren vijftig moet dit een tamelijk bijzondere actie zijn geweest... Vervolgens keurden Cor en Jan
mij (en Pitou) goed voor het museum waarmee zij beiden op hun
eigen manier zo'n bijzondere band hadden.
Na Cor is nu ook Jan gestorven. Langzaam maar zeker nemen we
afscheid van deze generatie. Jan van Oene heeft in het laatste decennium van de 20ste eeuw veel voor het Belasting & Douane Museum
betekend. Daarmee verdient hij een plaats in de geschiedenis van dit
instituut.
Loes A. Peeperkorn-van Donselaar
Rotterdam, januari 2007

Uit de Boekenhoek
DOUANE TE WATER
EEN VERGETEN DIENST
Geert Nieman en drs. Anne-Marieke van
Schaik november 2006

DE ZWAAR BELASTE NEDERLANDER

Douane to water, geeft een duidelijke visie
over de ontwikkelingen van deze vergeten
dienst.
Dit boek voert u mee vanuit het eind van
de middeleeuwen tot aan de 21ste eeuw.
Aan de hand van de ambtenaren die met
gevaar voor eigen Leven het vak uitoefenden
leert u de geschiedenis van de Douane to
water kennen.
Niet alleen hun taken maar ook de gevaren
leert u kennen. Van stoomschepen, roeivaartuigen an zeilschepen tot ultra moderne
schepen die de Nederlandse kust bewaken
tegen smokkelaars. Kortom een dienst die
steeds in beweging is.
De geschiedenis van een dienst die u niet
meer zult vergeten.
Geert Nieman, conservator Belasting &
Douane Museum an Anne-Marieke van
Schaik, kunsthistoricus.
Het boek is in de museumwinkel to koop.

6e
M i n i a t e r d e W i 1 d o: „Ik kan je last niet vorlichlon, maar ik wil de pekken sbb verschikkan,
del jo so gomakkclijk kunt dragon".
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