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Gevonden in het depot
Een `vergeten' register

Impost verschijnt drie keer per jaar voor de
vrienden en donateurs van het Belasting &
Douane Museum Rotterdam, voor de leden
van de Werkgroep Geschiedenis van de
Overheidsfinancien in Nederland en voor
zakelijke relaties.
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Tijdens de voorbereiding van dit veertigste nummer van Impost deed lets mij denken aan de oude elementenleer. De Winkler Prins vertelt dat het begrip 'element'
afkomstig is van Empedocles van Agrigentum (ca. 490 -430 BC). En dat boek
noemt ze: vuur, lucht, water en aarde.
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Die gedachte aan de elementen vindt zijn oorsprong in een wandeling. Hij kwam
op na het in dit nummer opgenomen gesprek met Fred Koops, de manager van
het Orkest van de Nederlandse Douane. Wandelend van zijn kantoor aan de Laan
op Zuid over de Erasmusbrug naar het station, zie je het schitterende water van
de Maas, de aarde van de oevers, de weidsheid van de lucht die door de 'skyline'
wordt geaccentueerd en het vuur van de stralende zon. Dat alles na het vurig
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betoog van Fred Koops, die enthousiast vertelde over de symfonische blaasmuziek
van dit orkest. Het gesprek werd gevoerd als aankondiging van het jubileumconcert
op 7 november a.s. bij het 70-jarig bestaan van ons museum.
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Van geheel andere orde is het artikel van conservator Geert Nieman over het
Register voor de afdrukken van nieuwe en herstelde zegelstempels, of kunnen hier
de elementen vuur en aarde aan worden toegedicht? Waarmee smeedde men het
staal der stempels? En is de slagkracht voor het afdrukken iets van de aarde?
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In de nieuwe rubriek "Mag ik u even voorstellen..." komt onze medewerkster
Gladys Peneux aan het woord. Zij laat ons haar favoriete museum voorwerp zien. Een meetinstrument om de aarde in kaart to brengen
Over deze onderwerpen en nog veel meer gaat dit veertigste nummer,
waarvan wij u toewensen dat het u zal informeren en boeien.
Namens de Redactie, Henk Duym

BELASTING & DOUANE

0

En vuur komt in zekere zin aan de orde in het artikel van John Reijnhoudt over het
boekje van J. Meijer: 'Hollandse kommiezen en smokkelaars' dat we in het vorige
nummer aankondigden maar dat op het allerlaatste moment plaats moest maken
voor een ander onderwerp. Helaas werd de tekst van de aankondiging niet meer
aangepast. Excuses! Maar in dat verhaal wordt gevuurd.

Heel aards mogen we een grondruil in 1843 wel noemen. Co Bieze vertelt hoe
twee gemeenten in Nederland en twee in Belgie de lucht klaarden door elkaar
'taartpunten' toe to schuiven.
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Wie dit blad leest, kan die 'elementen' ook in de artikelen van dit nummer tegenkomen. Niet alleen het water van de Rotterdamse haven speelde een rol in de
speech van staatssecretaris De Jager bij de feestelijke opening van de tentoonstelling 'Douane to water'. Ook het hele vochtige werkterrein kwam aan de orde
en dan vooral de manier waarop or op gevaren werd en gewerkt.
Een Zeeuwse scheepsjongen voer vele mijlen over de oceaan om ten slotte in een
onderaards hol to belanden. In dit zilte verhaal vertelt Pieter J. Feij over de pogingen losgeld voor hem bijeen to brengen.
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Tijdens een tocht met een drietal collega's door het Nederlandse museumlandschap waar wij als projectgroep 'herinrichting'
op zoek waren naar het ultieme museum, kwam een variatie
op het gedicht van H. Marsman 'Herinnering aan Holland' in
mij op:

`Denkend aan Holland
zie ik musea,
stil in oneindig
Hollands Iaagland staan,
rijen prachtige
rijke collecties

zover als de horizon kan gaan...'

voorbeeld van een geslaagde presentatievorm in multimediale
zin. Het draagt bij aan een intense beleving van het verhaal

Met zo'n 800 musea to gaan, is het Hollandse museumland-

rand onze collectie. Die beleving zou ik ook graag in de plannen van een nieuwe herinrichting zien. De collectie blijft van

schap oneindig geworden en wordt het zoeken naar het
ultieme museum sterk bepaald door eigen voorkeuren en
adviezen van andere collega's. Ultiem of niet, voor ons was
de keuze snel gemaakt en stonden de museale presentaties
in het middelpunt, waarbij o.a. het uitproberen van collectie
ondersteunende middelen zoals spelletjes (is het duidelijk
genoeg en werkt het ook echt), de leesbaarheid van teksten,
visuele aantrekkelijkheid, en vormgeving van belang waren.
Onze zoektocht werd een leerproces waarin goede en minder
goede zaken op het gebied van collectiepresentaties voor het

het grootste belang maar kan met moderne audiovisuele
middelen prima versterkt en verdiept worden zonder dat het
een pretpark wordt. Een collectie beheren betekent niet

voetlicht traden en waar wij met onze plannen voor een her-

de herinrichting van ons museum.

alleen museaal verantwoord 'onderhoud' plegen aan objecten
maar ook op een museaal verantwoorde manier objecten
presenteren. Hierbij gaat het niet alleen om een nieuwe
vormgeving met goede verlichting en mooie tekstbordjes
maar ook om bijvoorbeeld filmpjes en touch screens met verdiepende informatie ter ondersteuning van de collectie. In dit
jubileumjaar maken we een start met de planvorming rond

inrichting veel profijt van kunnen hebben.

Het Belasting & Douane Museum viert dit jaar zijn 70e verjaardag. In die 70 jaren groeide de collectie, die door de
founding father van het museum Prof. dr Van der Poel als
illustratie rand zijn hoorcolleges aan de Rijksbelastingacademie
werd opgebouwd, uit tot een bijzondere verzameling in het
Nederlandse cultuurhistorische landschap. Naast uitbreiding
van de collectie, breidden de collectie-ondersteunende
presentatiesystemen zoals beamers, mpeg-spelers etc. zich
ook steeds verder uit. Gezichtsbepalend binnen onze huidige
presentatie is de Smokkelexperience. Deze experience is het

Terug naar dat jubileumjaar! Begonnen als Nederlandsch
Belastingmuseum aan de Boompjes en nu als Belasting &
Douane Museum aan de Parklaan, willen we het 70-jarig
jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. In samenwerking
met het orkest van de Douane Harmonie Nederland zullen
vrienden en relaties van het museum warden uitgenodigd om
op woensdagavond 7 november in het Zuidplein Theater to
Rotterdam, dit heugelijke feit samen met ons to vieren.

Staatssecretaris De Jager probeert z^n vaarkunsten aan de simulator

Woensdag 2 mei werd onder grote belangstelling de tentoonstelling "Douane to water" geopend door staatssecretaris
C. J. De Jager. Voor de officiele opening bracht het Orkest
van de Nederlandse Douane in kleine bezetting al enige
stemmige muziek ten gehore. Na het welkomstwoord door
Frans Fox, directeur van het Belasting & Douane Museum,
kreeg staatssecretaris De Jager het woord. (De gehele tekst
van zijn toespraak kunt u verder in dit blad lezen.) Daarna
kreeg de heer De Jager behalve het boek "Douane to water,
een vergeten dienst", een miniatuur douaneboot aangeboden.
Om de tentoonstelling feestelijk to openen was een passende
actie bedacht. Van hoog boven onze hoofden kwam de bronzen scheepsbel van de "Zeearend" naar beneden. Op de
juiste hoogte stopte de bronzen scheepsbel. De heer De
Jager hoefde slechts de scheepsbel aan het zwaaien to brengen om zijn fraaie klanken to laten horen: de tentoonstelling
was officieel geopend. De scheepsbel verdween hierop weer
naar grote hoogten.
Het bezoek volgde de scheepsbel naar boven, naar de ten-

In de tuin werd de feestelijke opening verder luister bij gezet
door het dansorkest van de Nederlandse Douane Harmonie
en de zon! Het was voor iedereen een geslaagde middag.
Hannie Besselink-Janssen Educator

toonstelling.
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Jeugd Vakantie Paspoort
Juli & augustus 2007

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

R'Uitfestival
2 september

Tentoonstelling Douane to water - Varen
door de jaren
2 mei tot en met 13 januari 2008

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

Het museum zal er ook dit jaar weer bij zijn. Bezoek deze
markt in een unieke presentatie op het Schouwburgplein to
Rotterdam.

Open Monumentendag
8 september
Onder de titel Moderne Monumenten staat Open Monumentendag in het teken van de monumenten van de twintigste

Wereldhavendagen
7, 8 en 9 september

De Wereldhavendagen worden voor de dertigste keer
gevierd: een jubileum! En het Havenbedrijf Rotterdam
bestaat 75 jaar! Feest dus! Een feestelijke gelegenheid die
niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Ook dit jaar is het museum weer present. De Wereldhavendagen zijn onderdeel van
De Rotterdamse Zomerfestivals.

Kende maar neel oorspronKenjK meester
rschilderingen in het Baptisterium van de
Padua over de biibelse aeschiedenis van de r

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
museum besteedt aandacht aan de eigen 'Architectuur'. Kijk
in ons eigen museum naar de architectuur neergezet door
van de Broekbakema.

Fred Koops
manager van het Orkest
van de Nederlandse Douane
'Muziek verbindt', zegt hij, terwijl we door de lange gangen
van het gebouw aan de Laan op Zuid in Rotterdam lopen.

Koops schetst het programma in grote lijnen als volgt.
Tijdens dit concert neemt het orkest u mee op een reis door

En wanneer we met een vaart van enkele meters per seconde naar de veertiende verdieping stijgen, legt hij uit dat deze
uitspraak voortvloeit uit een metafoor die wijlen Cor Boersma
eens hanteerde over een goede dirigent. Een goede dirigent
staat tijdens moeilijke passages niet met zijn rug naar het
orkest maar helpt zijn muzikanten door blikken en gebaren
en door de respons van de spelers.

Latijns-Amerika. Naast een aantal werken van de onbetwiste
meestercomponist van de tango Astor Piazzola, wordt muziek
gespeeld van Reed en Corea. Na de pauze wordt de LatijnsAmerikaanse sfeer compleet met opzwepende muziek, waarbij passie en temperament van het podium zullen spatten.
Fred zet verder uiteen dat hij samen met Frans Fox bekijkt op

We kwamen hierop nadat hij mij duidelijk had gemaakt dat
het orkest en het museum een speciale functie hebben.
Beide hebben een representatieve taak. Beide voeren die
taak uit ten behoeve van de Belastingdienst en de Douane.
Bij bepaalde gelegenheden is die van het orkest ceremonieel
en protocollair zoals op 3 juni jl. met de " inloopmuziek" van
de drumband van het orkest tijdens de opening van de
Cites-conferentie in het Nederlands Congres Centrum in Den
Haag. Bij andere gelegenheden is het zuiver ceremonieel,
zoals bij openingen en andere festiviteiten.
Hij vindt dat het museum en het orkest elkaar "gevonden"
hebben en elkaar kunnen ondersteunen. De verschillende
ensembles van het orkest traden al bij diverse gelegenheden
op in het museum en er zullen nog meer optredens in het
museum volgen.

Jubileumconcert
De aanleiding voor dit gesprek is het

galaconcert dat het orkest ter gelegenheid van het zeventigjarige jubileum
van het Belasting & Douane Museum
op 7 november a.s. zal verzorgen in het
Zuidpleintheater in Rotterdam. Fred

welke manier ze samen voor promotie van hun instellingen
kunnen zorgen. Het orkest hoopt daarmee veel goodwill to
kweken. Het museum laat mensen iets zien (en beleven), het
orkest laat zich zien en hbren. Het orkest wil de dienst 'veroveren'. De mensen moeten weten wat de Harmonie betekent.

Kwaliteit met passie
Dat is het motto van het beleidsplan van het orkest. Die
kwaliteit is goed to horen op de cd 50 jaar Douane Harmonie
Nederland. (Overigens hanteert Fred nu bij voorkeur de naam
Orkest van de Nederlandse Douane). Er staan magnifieke
stukken muziek op van o.a. Bennie Goodman, Alexander
Borodin, Ernesto Lecuona, Astor Piazolla en George Gershwin.
Wie concerten van dit orkest meemaakt, ervaart ook die
kwaliteit met passie. En of het nu optreedt in kleine formaties,
als dansorkest, als symfonisch blaasorkest of in de grote
formatie met de drumband van 20 man:
die kwaliteit swingt met passie, met een
fraaie klank en met meeslepende ritmes.
(De drumband wordt bijvoorbeeld ingezet bij grote shows en taptoes.)

Fred meent dat het orkest is uitgegroeid
tot een organisatie die binnen het segment van 'muziekuitvoerders' als professioneel wordt aangeduid. In 1955
Tijdens overdracht nieuwe
trommels drumband douane
harmonie to kamerik

begonnen als 'gezelligheidsvereniging met muziek' (en ook
in die volgorde) begon een groep van 20 a 30 douanemensen uit Rotterdam samen muziek to maken. Naarmate de
jaren verstreken werden de muzikale ambities steeds groter
en daarmee de behoefte aan meer en betere muzikanten.
Daarom werden ook muzikanten uit andere regio's en van
andere eenheden van de Belastingdienst toegelaten. En er
kwamen beroepsmuzikanten bij: naast de 45 klassiek opgeleide amateurs en de leden
van de drumband zijn er 20 professionals met een conservatoriumopleiding in deeltijd in dienst. Bij iedere sectie van
het orkest zijn die to vinden. Zij laten door hun kwaliteit de
amateurs beter spelen. Die amateurs komen uit alle rangen
en standen van de dienst doch werden pas na een na proefspel toegelaten om to kunnen meespelen. leder week repeteert het orkest een dag in Kamerik. En om de kwaliteit

to bevorderen moeten ze daarnaast iedere dag enige uren
studeren en oefenen.
Op deze manier zorgen deze energieke muzikanten onder
de professionele leiding van dirigent Frenk Rouschop voor
muziek van hoge klasse die het publiek meesleept.

In uniform
Wie een concert van dit orkest meemaakt, geniet niet alleen
van de fraaie klanken en de spetterende ritmes, maar ook
van de elegante kostuums waarin op het podium wordt
gespeeld. Bij taptoes en shows draagt de formatie een schitterend parade-uniform dat mede na advies van voormalig
directeur Loes Peeperkorn van het Belasting & Douane
Museum is ontworpen. Het zal ongetwijfeld gedragen worden tijdens de taptoe op 8 september a.s. in Goes. Dat is
trouwens wel een 'militaire aangelegenheid' waarbij o.a. ook
de Marechaussee optreedt. Maar zo laat het orkest zich
goed zien, daarmee treedt het schitterend naar buiten.

Speellijst
Wie de speellijst doorneemt, telt zo'n 25 optredens per jaar,
in verschillende formaties. Soms speelt de drumband, zoals
op 19 februari jl. met een schooloptreden, dan is er weer
een concert door het orkest met een zanger. Dat was bijvoorbeeld het geval op 23 maart toen Ge Reinders bij het
orkest zong. Dat was een concert zonder de drumband.
Een bijzonder concert is ook dat to Vlisssingen, op 7 juli t.g.v.
de 400-jarige geboortedag van Michiel de Ruyter.

Het dansorkest dat uit het grote orkest geformeerd kan worden speelt dan weer op 19 juli in Papendal op de dansavond

voor de wandelaars van de Vierdaagse. Bij begin en einde
van de Vierdaagse speelt het orkest weer samen met de
drumband. Het dansorkest speelde overigens ook op 2 mei
tijdens de opening van de tentoonstelling "Douane to Water".
Maar men is zeker niet voor een gat to vangen: er kan ook
nog een combo geformeerd worden of een klein ensemble
van klarinettisten en verder is er nog het Efrasi Trio dat
bestaat uit twee fluitisten en een pianist. Kortom het orkest
biedt een breed aanbod aan mogelijkheden, speelt op taptoes en in zalen, op podia en bij bijzondere gelegenheden.
Ambitie
Ambitie is nodig om een kwaliteitsorkest als dat van Nederlandse Douane op gerespecteerd niveau to handhaven. Wie
het Beleidsplan Douane Harmonie Nederland 2007 - 2011
leest, ziet dat men wil koersen naar: 'Niet meer, maar beter'.
Men wil optreden bij shows en taptoes en voor de dienst.
Men werkt aan gerichte repetities, een prominentere plaats
voor het repertoire, en er is vraag naar meer beweging en
entertainment
En men blijft streven naar hoge muzikale kwaliteit om zo op
het hoogste niveau to kunnen optreden.
Met het oog op de toekomst heeft men grote aandacht voor
de aanwas van nieuwe (jonge) leden, dit vanwege de to verwachten 'vergrijzing'.
Henk Duym

Mag ik u even voorstellen aan...

In de loop der jaren zijn veel vaste bezoekers
van het museum voor de museummedewerkers
bekende gezichten geworden. Van menigeen
weten we meer dan alleen naam en adres. Het
geeft ons museum dan ook net dat beetje extra. Omdat in de loop der jaren verschillende
personeelsleden zijn gegaan en gekomen, zal
bij u niet ieder gezicht bekend zijn. Om daar
verandering in to brengen zullen in de
komende "Impost'-nummers verschillende
personeelsleden aan u voorgesteld worden. Zij
zullen u ook hun favoriete voorwerp laten zien.

Het favoriete voorwerp van Gladys Peneux
Als u met het museum belt, of u komt op bezoek, dan
zult u vaak Gladys Peneux tegenkomen. Haar functie
aan de balie en de telefoon voert zij al sinds 2001 met
plezier uit. Zij begeleidt vaak de groepjes kinderen die
in het museum op bezoek komen. Of dat nu gaat om het
Politie Douane Drugs-project met speurhonden van de
Douane of een kinderfeestje, Gladys vindt het allemaal
leuk.
Het favoriete voorwerp van Gladys is de theodoliet van
de landmeter. Een van de taken van een museum is het
verklaren van objecten, het gebruik, etc. Dat is niet altijd
met teksten to doen, soms is een demonstratie beter,
andere keren is een ander voorwerp nodig om iets toe
to lichten. Deze theodoliet wordt gebruikt om to laten
zien met welke instrumenten men het land opmeet. Land
opmeten om de grenzen to bepalen. In strikte zin van dit
museum is dit Been museaal object. Tot in de jaren

zeventig van de vorige eeuw viel het kadaster onder het
ministerie van Financier. Deze theodoliet is van latere datum.
Het behoort niet tot de eigenlijke collectie. Toch speelt het
zijn rol met verve.
De theodoliet staat in kabinet 5. Hier wordt het bepalen van
grenzen uitgelegd. Naast de theodoliet staan er verschillende
grenspalen. Ook wordt er kort verhaald over de overzeese
gebieden.

Gladys komt oorspronkelijk uit Suriname. Voor haar staat de
theodoliet symbool voor haar eigen grenzen. Zij heeft zelf
haar grens vanuit Suriname naar Nederland verlegd. En dat
zonder hulp van een theodoliet. Maar hij staat voor haar wel
symbool voor het verleggen van grenzen. Niet alleen letterlijk
ook symbolisch.

De stadstuin
overladen met
frisse klanken
Op 3 juni 2007 werd het eerste zomerconcert in de
stadstuin van het museum gegeven. Het Esfrasi Trio beet
de spits af. Het mooie weer droeg een steentje bij aan de
goede sfeer.

Verder zit er voor haar ook een persoonlijke herinnering aan
vast. Een van haar ooms in Suriname was geodeet en bezat
daarom zo'n theodoliet. Hij maakte nieuwsgierige kinderen
regelmatig wijs dat het een ingewikkeld fototoestel was.
Terwijl de kinderen potsierlijke bewegingen maakten voor de
camera drukte hij af...Plezier voor iedereen.

Toelichting op de theodoliet
Een theodoliet is een meetinstrument uit de landmeetkunde.
Met een theodoliet kun je horizontale en verticale hoeken
meten. Dat moet zeer nauwkeurig gebeuren. Het is eigenlijk
niet meer dan een kijker die draait om twee assen. Die beide
assen heten: de verticale as (de eerste as) en de horizontale
as, de zogenaamde tweede as.
Op de beide assen zit een systeem waardoor je de waarde
van de betreffende hoek kunt aflezen. Bij de huidige elektronische theodoliet gebeurt dit met behulp van een roterende
glazen cirkelrand waarop een vast aantal verdelingen is aangebracht. Een stel indexen levert hier de hoekwaarde.

Het toestel waterpas zetten, gebeurt met eenzelfde systeem
als in een waterpas. De eerste as moet verticaal staan en de
tweede as horizontaal.
Afstanden kun je niet meten met een theodoliet. Je kunt er
wel het land mee in kaart brengen. Toch heb je ook afstanden
nodig. Dat wordt dan met een ander instrument gemeten.
Tegenwoordig bestaan er ook zogenaamde totaalstations
waar alles (theododliet, afstandsmeter en registratie) is ingebouwd. Zo'n tachymeter is zelfs voorzien van een kleine
computer.
Hannie Besselink-Janssen Educator

Het Esfrasi Trio is een gelegenheidstrio met muzikanten
uit de Douane Harmonie Nederland: Fransje de Visser,
fluit en Esther van Steenhoven, fluit werden begeleid
door Sietse van Wijgerden op piano. Zij brachten licht
klassieke muziek van onder andere de componisten
Doppler, Delibes en Cui ten gehore.
De goad toegankelijke muziek, de humor van de muzikanten en de vrolijk meefluitende merel maakten deze
middag zeer zeker voor herhaling vatbaar.
Jurma Schut PR en marketing
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EEN MUSEUM IS NIET ALLEEN EEN VERZAMELING OBJECTEN. VOOR HET BEHEREN EN PRESENTEREN VAN EEN COLLECTIE KOMT MEER
KIJKEN DAN MEN OP HET EERSTE GEZICHT DENKT. DAAROM IN DEZE IMPOST EEN VERHAAL OVER DE REGISTRATIE VAN OBJECTEN.

Inleiding
Het museum moet weten welke
objecten het heeft en waar het
die objecten kan vinden. Het
registreren van die objecten gebeurt door de registrator in
samenwerking met de conservatoren.
In maart 2007 werd het museum
benaderd door het Erfgoedhuis
Zuid-Holland om deel to nemen
aan het MUSIP-project. Hoewel
verschillende musea in de
provincie Zuid-Holland at in
de periode 2004-2006 hadden
meegedaan aan dit project,
was er nu extra geld beschikbaar gekomen om de
collecties van de musea in de drie grote steden in ZuidHolland to inventariseren.
Het museum was erg verheugd met deze kans en nam de
uitnodiging aan. Het project biedt een goede gelegenheid
om het museum duidelijk to profileren ten opzichte van de
andere 669 deelnemende musea in Nederland.

Maar wat houdt MUSIP nu precies in? Voor wie is het
bedoeld? En wat betekent het voor het Belasting & Douane
Museum?
MUSIP
MUSIP staat voor Museum Inventarisatie Project. Het is een
landelijk project waarmee in heel Nederland musea op deelcollectieniveau worden ontsloten en de informatie via een
database op internet toegankelijk wordt gemaakt. De inventarisatie wordt per provincie uitgevoerd door provinciale
museum consulenten.

Alle musea en collectiebeherende instellingen in Nederland
hebben hun collectie onderverdeeld in deelcollecties. Deze
onderverdeling kan plaatsvinden op functie, op materiaal of
op onderwerp.
Voor MUSIP geeft elk museum een korte beschrijving van
zijn deelcollecties, zodat deze aan de hand van trefwoorden
in de database kunnen worden opgezocht. Daarnaast worden in de database het aantal objecten, de registratiegraad,

de conditie en de bewaaromstandigheden opgenomen. Ten
slotte is er nog een overzicht met het oudste en het jongste
object, de herkomst van de objecten en de MUSIP-categorieen (topstukken, kernselectie, steuncollectie en afstoten).

Voor wie?
Op de website www.musip.nl staan alle gegevens van de
deelnemende musea. ledereen die geInteresseerd is in een
bepaald onderwerp kan zo op een eenvoudige wijze achterhalen in welk museum zich objecten bevinden die zijn belangstelling hebben. Ook krijgt de website bezoekersinformatie
over de omvang van de kerncollectie en de datering van
objecten.
MUSIP is uiteraard niet alleen interessant voor de leek; het
is ook een prachtig hulpmiddel voor iedereen die onderzoek
doet naar kunst en cultuur.
Het museum kan de gegevens gebruiken voor het opstellen
van zijn collectieplan. Het kan op basis van de gegevens
bepalen wat er in de komende jaren moet gebeuren. Dat
kan sterk varieren. Om enige voorbeelden to noemen: bepalen of er objecten afgestoten worden, of dat er nieuwe
objecten moeten worden aangeschaft of dat er meer opslagruimte moet komen.

Bovendien is MUSIP een handig hulpmiddel bij het vinden
van objecten voor een nieuwe tentoonstelling. Ook voor
beleidsmedewerkers is het een mooi instrument, onder meer
voor de ontwikkeling van nieuw beleid. Met MUSIP krijgen
zij bijvoorbeeld een beter inzicht in onder meer de registratiegraad en de bewaaromstandigheden van objecten.

Belasting & Douane Museum
Het Belasting & Douane Museum heeft zijn objecten vrijwel
allemaal naar belastingsoort onderverdeeld. Zo zijn er 19
deelcollecties ontstaan, waaronder 'Belastingen op inkomen
en vermogen', 'Transportmiddelenbelastingen' en 'Belastingdienstcultuur'. De collectie is geen statisch geheel, integendeel, er zijn de laatste 14 jaar vijf nieuwe deelcollecties bijgekomen.

Mede dankzij MUSIP zijn er nieuwe feiten boven tafel gekomen. Er is bijvoorbeeld per deelcollectie berekend welk
aandeel deze in de totale collectie heeft. Met 18,70/o is de
deelcollectie 'Verbruiksbelastingen' het best vertegenwoor-

digd, tegenover 0,1% voor 'Provinciale inkomsten' en 0,2%
voor 'Overzeese gebiedsdelen'.
Ook is er een overzicht gemaakt van de kerncollecties; zo is
nu duidelijk hoeveel topstukken er per deelcollectie zijn en
hoeveel objecten er op de nominatie staan om to worden
afgestoten.
De kracht van MUSIP is vooral de landelijke aanpak en de
kwantificering van de deelcollecties. En hoewel internet een
goed medium is om kunstvoorwerpen to tonen, zijn er per
deelcollectie slechts enkele afbeeldingen opgenomen. Wilt

u meer afbeeldingen zien van de objecten van het museum,
bezoek dan de website van het museum (www.bdmuseum.nl)
of van Het Geheugen van Nederland (www.geheugenvannederland.nl).

De resultaten die eind januari 2008 op de website worden
gepubliceerd, worden in 2009 geactualiseerd aan de hand
van de gegevens die dan beschikbaar zijn gekomen.
Annemarie Simon-de Jong Collectiebeheerder

De NFB ontvangt de Uyttenhooven Penning
Ten tijde van de oprichting van de
Stichting Uyttenhooven-Doyen Fonds in
1927, was een van de doelstellingen van
deze stichting het verlenen van beurzen
aan "minvermogende doch intelligente
jongelieden, die de positie van surnumerair en verdere rangen bij de administratie der directe belastingen, invoerrechten
en accijnzen wenschen to verwerven".
Sinds enige jaren kent het UyttenhoovenDoyen Fonds, van tijd tot tijd en op voordracht van het bestuur van de Stichting
Belastingmuseum Prof. Dr Van der Poel,
de "Uyttenhooven Penning" toe aan personen of instellingen die zich daadwerkelijk inzetten voor een rechtvaardige
belastingheffing in de maatschappij.

Onlangs heeft de Stichting Uyttenhooven-Doyen Fonds de penning toegekend aan de Nederlandse Federatie van
Belastingadviseurs, de NFB. Door haar
educatieve activiteiten en haar open
communicatie in woord en geschrift
draagt de NFB, sinds haar oprichting in
1954, daadwerkelijk bij aan de integriteit
en de kwaliteit van fiscale advisering en
aan een brede gedachtewisseling over

wetgeving, uitvoering en rechtspraak op
het terrein van de belastingen. De NFB
voert regelmatig overleg met de Belastingdienst en biedt vertegenwoordigers
van het ministerie van Financien en de
Belastingdienst ruimte voor technische
en opinierende publicaties in haar tweemaandelijkse tijdschrift "Tribuut". Voorts
verzorgt de NFB een formeel geaccrediteerde Bachelor- en Masteropleiding
(Federatie Belasting Academie). Ook
wordt de education permanente via landelijke en regionale bijeenkomsten voor
de 3000 leden door haar verzorgd. Via
een onafhankelijk tuchtrecht garandeert
de NFB de belastingplichtigen, die door
de leden van de Federatie worden
bediend, een integer advies van goede
kwaliteit.

De Uyttenhooven Penning en de bijbehorende oorkonde werden op 1 juni 2007,
voorafgaand aan het symposium tijdens
de jaarlijkse Belastingadviseursdag van
de NFB, door de plv. directeur-generaal
Belastingdienst, drs A. van der Meer,
overhandigd aan de voorzitter van de
NFB, mr S. Schenk FB.

De overhandiging van de penning door drs A. van
der Meer aan mr S. Schenk
In zijn speech, die de titel droeg "It takes
two to tango" benadrukte de heer Van
der Meer dat de toekenning van deze
penning niet alleen een waardering
inhoudt voor bewezen diensten, maar ook
gezien kan worden als een uitnodiging
voor verdere verdieping van de goede
samenwerking in de toekomst. Een
samenwerking die onder andere van
groot belang is voor de vormgeving van
het horizontale toezicht dat is gebaseerd
op vertrouwen en dat tot een voor alle
partijen efficienter controleproces kan
leiden.

Han Kogels
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Douane te water
Tijdens de feestelijke opening van de tentoonstelling "Douane to water, varen door de
jaren" op 2 mei 2007 hield staatssecretaris
C. J. De Jager een boeiende en feestelijke
openingsspeech. Om de mensen die er niet
bij konden zijn toch een indruk to geven van
zijn verhaal, volgt hieronder een samenvatting van zijn speech.

"Vanochtend heb ik mijn eerste werkbezoek aan de Douane
gebracht. Voor het eerst van mijn leven kon ik daardoor op
een douaneboot de haven van Rotterdam verkennen. Een
geweldige ervaring voor iemand die alleen Spidotochtjes
gewend is. Ik heb Zeeuwse wortels maar Rotterdam is voor
mij de plek waar ik mij thuis voel. Ik houd van het nuchtere,
het doenerige van de stad. En dat herken ik ook in de
Douane. Ik ben dan ook gelukkig dat ik de politieke verantwoordelijkheid voor deze organisatie heb gekregen.

kunnen werken met geavanceerde apparatuur zodat misstanden kunnen worden opgespoord. Op dat punt is de Douane
to water lange tijd stiefmoederlijk bedeeld. De geschiedenis
is er toch een van zuinigheid: van tweedehansjes, to ]age
budgetten en uitgestelde aankopen. Er zijn tijden geweest
dat niet wij bepaalden wanneer we controles uitvoerden.
We gingen pas aan het werk op momenten dat een verhuurder bereid en in staat was een huurbootje voor ons klaar to
leggen.

De Douane is volop in beweging. De fiscale taak van de
Douane wordt minder belangrijk, terwijl de veiligheidstaken sterk in belang toenemen. De buitengrens van de
EU moet worden beschermd. En dat kan allang niet meer
door elke container to openen. Dat kan alleen als het
lukt om de hele logistieke keten vanaf het punt van laden
to monitoren. De stroom die met genoeg waarborgen is
omgeven mag erdoor heen. De niet-gecertificeerde stroom
moet aan de buitengrenzen worden gestopt en gecontroleerd.

De omslag komt na de Tweede Wereldoorlog. Voor het werk
op de rivieren en in de havens worden Schottel-vaartuigen
gebouwd. Vanaf 1980 krijgt de huidige douanevloot vorm met
de komst van patrouilleschepen voor het grote werk in de

Die omslag van fiscaal naar veiligheid loopt als een rode
draad door de geschiedenis van de Douane to water.
Vroeger ging het om het heffen van de convooien en
licenten, het tegengaan van smokkel in alcohol, tabak en
zout. Nu gaat het om drugs, wapens, milieuovertredingen
en namaak.

Gezien deze taken op veil igheidsterrein is het noodzakelijk
dat de Douane goed is uitgerust. Hij moet de beschikking
hebben over snelle schepen: je moet het - als het nodig
is - kunnen winnen van de zware jongens. Hij moet ook

havens en op zee. Hoogtepunten zijn de oplevering van de
Visarend en Zeearend in 2001 en 2002. De nieuwe schepen
zijn de paradepaarden van de Douane. Nu althans nog. Als
de Rijksbrede rederij een felt wordt, gaat Rijkswaterstaat alle
overheidsvaartuigen beheren. Dan worden de zeegaande
vaartuigen, inclusief de nautische bemanning, overgedragen
aan de Kustwacht. Dat is vanuit de optiek van doelmatigheid
en efficiency een goede zaak. Mensen on middelen kunnen
door de schaalvergroting beter worden ingezet. Veiligheid is
gediend met een centrale regie door de Kustwacht en met
multidisciplinaire teams die gezamenlijk optreden. Je moet
verdachte schepen kunnen signaleren en ze in een keer op
zee kunnen stoppen. Als or bommen aan boord zijn heb je
weinig aan inspectiediensten die na elkaar worden opgeroepen en dan elk voor zich hun "ding" gaan doen.

Samenwerking klinkt eenvoudig, maar het blijft moeilijk. Het
gaat om vertrouwen in de expertise van de ander. Om de wil

over je eigen grenzen heen to kijken. En natuurlijk ook om
de bereidheid je eigen rechten en privileges ter discussie to
stellen. Daar weet de Douane ook alles van. Ilk hoorde het
verhaal van de Zeemeeuw, een recherchevaartuig waarvoor
de bouwopdracht in 1913 werd verleend. Het zou vooral ook
geschikt moeten zijn voor achtervolgingen op de Noordzee.
Bij oplevering bleek hij de afgesproken snelheid niet helemaal to kunnen halen. Na veel gedoe verkopen we clan uiteindelijk de boot aan Italie. Maar - en nu komt het: uiteindelijk kopen we hem jaren later toch weer terug. Niet omdat
dat schip beter was gaan varen en voor ons onmisbaar was
gebleken. De reden was waarschijnlijk veel prozaischer en
dus menselijker: de schipper die achter de lobby zat wilde

.^_ .

Bijstand bq berging door de Argus (1915), BDM

dolgraag de badkamer met ligbad en we terug hebben. Dat
was een luxe waarover de meeste Nederlanders in die tijd
nog niet beschikten.
Hoe meer er verandert des to belangrijker is het om het verleden vast to houden. Het museum beschikt over een grote
collectie scheepsmodellen. Daarmee kan de ontwikkeling
van de Douane to water uitstekend worden gedocumenteerd.
Dat is smullen voor de liefhebber en ik open daarom graag
deze tentoonstelling. Maar ook hier speelt eigenbelang een
rol, naast alle andere loffelijke zaken. De kans plaats to
nemen in een scheepssimulator wil ik mij niet laten ontgaan."
Aldus de staatssecretaris van Financien.

Een `vergeten' register
Dit is het eerste artikel van een tweeluik over een recente vondst in het depot

Tijdens een inventarisatieronde in het depot
van ons museum kwam een interessant

Rechtsverkeer' een einde aan het zegelrecht. De enige overgebleven fiscale zegels in ons land zijn de tabaksaccijnszegels.

boekwerk tevoorschijn. Het is een groot register met in schoonschrift geschreven teksten naast stempelafdrukken, afdrukken van
droogstempels en zegels.

Geschiedenis
Het 'eerste zegel', dat als belastingmerk in de geschiedenis
bekend is, is een bewijs van schapen- en geitenbelasting
in Hammurabi's tijd, circa 2000 jaar voor Christus.
Johannes van den Broeck, commies van financien van de
Staten van Holland, stelde invoering van een zegelbelasting
op akten voor. Dit plan werd in 1624 uitgevoerd. Dat
besluit werd door de toenmalige Staten van Holland
bekrachtigd.
Deze zegelbelasting was uit nood geboren vanwege de
hoge oorlogskosten. De invoering kon de kosten van de
gemeenten drukken. Het zegel gaf de burger zekerheid,
want het was een gedateerd bewijs van betaling. Het klein
zegel was geboren en Johannes van den Broeck werd als
eerste tot 'commissaris van het klein zegel' benoemd.
Al spoedig werd er ook een 'controleur van 't klein zegel'
benoemd.
In de ons omringende landen werden al spoedig naar
'Nederlands' voorbeeld vormen van 'fiscaal zegel' ingevoerd,
onder andere in Belgie en Engeland (1697). In andere
landen ontstonden andere heffingen (in de 18de eeuw).
Deze heffingen betroffen voornamelijk: belasting op speelkaarten (later ook ingevoerd in ons land), dobbelstenen,
loterijloten en op medicijnflesjes in Amerika. In volgende
eeuwen werden steeds meer heffingen op zaken zoals
patentrecht, beursbelasting, omzetbelasting, etc. toegepast.
In januari 1972 maakte de 'Wet op de Belastingen van

Het register
Een register voor de afdrukken van nieuwe en herstelde
zegelstempels geeft een schat aan informatie over de geschiedenis van stempels, die werden gemaakt en verstuurd
naar betrokken kantoren. De titel is: Register voor de afdrukken van nieuwe en herstelde zegeistempels. Alle stempels,
nieuw of hersteld, werden op deze manier officieel geregeld
(dat wil zeggen vastgelegd), verzonden en ter hand gesteld
aan kantoren en personen. De stempels werden telkens
gefiatteerd door Controleur, Ontvanger en Directeur der
Registratie en Domeinen voor Zuid-Holland of door het
Muntcollege.
Het doel van de stempels was om documenten, akten of
facturen mee to waarmerken. Met andere woorden: het
geldig of rechtsgeldig maken van documenten, paspoorten
etc. Vooral de controle van het juiste stempel en het versturen werden geregistreerd. Het boekwerk of register is
uniek en vertelt de geschiedenis van het proces-verbaal van
de ontvangst der zegelstempels vanaf 1867 tot en met 1950.
Het werd in Den Haag in 1866 uitgegeven, zonder vermelding van het jaartal.

De manier van presentatie en opmaak in het register is bijzonder. Zij worden naar de techniek waarmee ze gemaakt
zijn genoemd. Wordt een stalen stempelafdruk als inktstempel
(nat) gebruikt, dat noemt men dan een 'opwaartsche' stalen
zegelstempel. Wanneer een stalen stempelafdruk als een
inktstempel (droog) wordt gebruikt, noemt men dat een
'inwaartsche' stalen stempel.
In het register staat de met de 'opwaartsche' stalen zegelstempel (nat) gestempelde afdruk met blauwe inkt.
Daaronder staat een afdruk op blauw papier met de zwarte
letters van het Muntcollege, dat was bestemd voor burgerlijke akten to Maastricht.

Geraadpleegde literatuur: Prof. Dr J. van der Poel, De geschiedenis van het
Belastingzegel, commentaar op R.Symoens, Le droit be timbre en Belgique, uitgave van de Revue der registratie en domeinen.
Prof. Dr J. van der Poel, De geschiedenis van het Nederlands Fiscaal Zegel,
Deventer, 7954

Afdrukken van de zegelstempels uit het Register, Den Haag, 1866

Stempelafdruk "opwaartsche " stalen zeyelsternpels (nat)

Hieronder volgen enkele voorbeelden van stempels en vermeldingen in het register.

Nog interessanter wordt het met de 'inwaartsche' stalen
zegelstempels die in 1897 al spraken van de vermelding van
opcenten.

`Regulier zegel'
"November 1867, N 1800. Het eerste stempel is een stalen
contrastempel, waarvan de afdruk hiernevens is gesteld,
gericht aan den Directeur der Registratie en Domeinen voor
Zuid-Holland. Verzonden bij opdracht van de Minister van
Financien door de Directeur van den Ontvanger en Controleur
van het buitengewoon zegel en algemeen zegelkantoor ter
hand gesteld, om, als bestemd voor de provincie Utrecht aan
den Directeur der Registratie en Domeinen in de provincie to
worden verzonden. Was getekend door de Controleur,
Ontvanger en Directeur, den vijfden november 1867."

`Buitengewoon zegel'
"De stalen zegelstempels van 41/2 cent, waarvan de afdrukken
hiernaast zijn gesteld, zijn naar de Directeur der Registratie
en Domeinen voor Zuid-Holland gezonden bij opdracht van
het Muntcollege to Utrecht van den 6 den December 1867,
N529/4113, en op heden den elfden december 1867, door
den Directeur van den Ontvanger en Controleur van het
buitengewoon en Algemeen Zegelkantoor ter hand gesteld
en bestemd voor Controleur van het Buitengewoon zegel to
Amsterdam."

"lnwaartsche"stalen zegelstempel

Een verhaal uit de tijd van admiraal de Ruijter
ONTVOERINGEN, GIJZELINGEN EN SLAVERNIJ ZIJN HELAAS VAN ALLE
TIJDEN. NOG NIET ZO LANG GELEDEN MOEST EEN ZEEUWS MEDEWERKER VAN ARTSEN ZONDER GRENZEN UIT EEN GIJZELING VRIJGEKOCHT
WORDEN VOOR VEEL GELD. EN HOEWEL DE STAAT DER NEDERLANDEN

het leven van hun slachtoffers. Zij hopen tevergeefs. De uitkijk
schreeuwt nog dat hij een of meer schepen ziet aankomen die
stellig met kapers zijn bemand, maar het schip de St. Joris
wordt toch op 7 november 1678 veroverd.

DAT NIET VAN PLAN WAS, MOEST ZE NOODGEDWONGEN WEL GELD BIJPASSEN. ZOALS DE OVERHEID NU NIET VAN PLAN WAS OP ZO'N

Tot Algiers sittende

MANIER MET SCHURKEN ZAKEN TE DOEN, ZO WERKTEN DE OVERHEDEN

Wij zijn niet to weten gekomen hoe het met de bemanning van
de St. Joris is afgelopen. Het is waarschijnlijk dat de schipper

IN DE GOUDEN EEUW EVENMIN MET FINANCIELE MIDDELEN MEE AAN

PIETER J. FEIJ HEEFT HET VOLGENDE VERHAAL GEVONDEN:

heeft besloten geen gevecht aan to gaan. Tegenstand zou kansloos zijn en na afloop kon je er dan zeker van zijn dat je een

Een hachelijk avontuur van een jongen uit
Arnemuiden van 17 jaar in het jaar 1678

kopje kleiner werd gemaakt of dat je voeten gespoeld werden.
We weten echter dat Cornelis Fockeel het leven heeft behouden.
En wat voor een leven! Hij is van vrije jongen slaaf geworden en
Iopgebracht tot Algiers alwaer alsnogh is sittende'.

DE BEVRIJDING VAN EEN JONGE ZEEUWSE GIJZELAAR.

Het zal je maar gebeuren!! Je bent net als scheepsmaatje in
dienst genomen door de Vlissingse schipper Joris de Coster,
en je mag het zeegat uit op het schip de 'St. Joris' met
bestemming Suriname.
De reis verloopt aanvankelijk voorspoedig. Mogelijk denkt
scheepsmaatje Cornelis Fockeel wel aan de lotgevallen van
Michiel Adriaensz de Ruijter, die als hoogbootsmanjongen
begonnen was, en eindigde als de beroemdste admiraal van
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Diens faam
van onoverwinnelijkheid was tot in alle hoeken van de toen-

Wij kennen dit verhaal omdat hij op een of andere wijze kans
heeft gezien om contact to leggen met zijn moeder Anna van
Dort, die waarschijnlijk weduwe was.
Hebben de kapers mededogen gehad omdat Cornelis Fockeel
nog zo jong was en zijn moeder weduwe was? Of wisten zij
dat ze een betrekkelijk hoog losgeld voor deze jongen zouden
kunnen vragen omdat die eigenlijk nog maar een kind was?

malige bekende wereld doorgedrongen. Zelfs zijn doods-

Smeekschrift
Moeder Anna pakte het goed aan. Zij zond een smeekschrift
aan de Edelachtbare Heren baljuw, burgemeesters, schepenen

vijand Lodewijk XIV sprak lovende woorden over hem. Maar

en raden van de stad Vlissingen. Haar zoon Cornelis had

deze beroemde zeeheld raakte nauwelijks twee jaar daar-

immers aangemonsterd op een schip van een Vlissingse reder.
Zij bracht onder woorden hoe verdrietig zij als moeder was
dat haar (enige?) zoon in deze situatie terechtgekomen was.

voor dodelijk gewond bij Syracuse in de zeeslag bij de Etna
tijdens de strijd tegen de Franse vloot (22-4-1676).
Jammer genoeg komt er ook een plotseling eind aan de
vaart van Joris de Coster. Hij bereikt Suriname niet.
ledereen aan boord van het schip weet dat dit een refs vol
gevaren is. Dit ondanks het feit dat zojuist de vrede van
Nijmegen gesloten was, en de Republiek der Zeven Verenig-

de Nederlanden niet meer in oorlog was met Engeland,
Frankrijk, Munster en Keulen. Maar de gevaren komen Lit

een andere hoek.
Het wemelt in die tijd namelijk van de kapers in de nabijheid
van de routes die vrachtvaarders volgen naar hun bestemming, vooral in het Caribische gebied. De bemanning van de
St Joris hoopt en bidt dat het schip niet opgemerkt zal worden door de Barbarijse zeerovers. De Barbarijse zeerovers
zijn erg actief in deze regio en hebben weinig eerbied voor
De oorlogsvloot in konvoo, Simon de Vlieger circa 1630; ivn.nr.00505 8DM

Havengezicht to Dordrecht van D. Kuipers (circa 7765); invnr. 00971 BDM

EMPTIFF,

Hij zat in ieder geval in de gevangenis, en was nog niet ver-

De bovenstaande resolutie werd op schrift gesteld door de

kocht als slaaf of nog erger: vastgeketend als roeier op de galeien. (N.B. Een galeislaaf was meestal maar een kort leven

secretaris en ondertekend. Het stuk werd gezegeld met het
stadszegel op 25 september 1680.

beschoren).

Het zou meer clan twee jaar duren voordat er genoeg geld was
ingezameld. Wij weten niet of de inzamelingsactie daadwerkelijk is geslaagd. Ook weten wij niet of Cornelis Fockeel zijn
diepbedroefde moeder in leven heeft mogen weerzien. Niet
alle gevangenen hebben toen het beroerde gevang van Algiers
overleefd.

Het was zaak dat het gevraagde losgeld zo spoedig mogelijk
bij elkaar zou worden gebracht. Het leven in het gevang to
Algiers was ellendig to noemen. Het eten was van slechte
kwaliteit, met veel personen zat je in een primitief hol opgesloten, waar het bovendien wemelde van ratten en ander
ongedierte. Ook was de kans op een dodelijke ziekte levensgroot aanwezig. Of je kon vermoord worden door bewakers of
medegevangenen.

Boeckje sonder busse
Moeder Anna kreeg gelukkig geen nul op haar rekest. De stad
Vlissingen verwijst haar door naar Arnemuiden. Aangezien zij
en haar zoon geboortig waren binnen de stad Arnemuiden,
werden de burgemeesters, schepenen en raden van deze stad
voor het karretje gespannen.
Zij kreeg toestemming om met een 'boeckje sonder busse,
met andere woorden: met een intekenlijst rond to gaan. Het
stadsbestuur beval deze collecte van harte aan.
Anna van Dort mocht geen geld aannemen, maar zou na haar
rondgang door de stad deze intekenlijst moeten overhandigen
aan de commissarissen. Deze waren door het stadsbestuur
aangesteld 'bij welcke de geteijkende penningen sullen werden ingesamelt'.

Die commissarissen zouden er zorg voor moeten dragen dat
'de ingesamelde penningen tot bevorderinge van desselfs vrijheijt behooren sullen werden geemployeert'.

Er is zoveel dat wij niet weten uit het verleden. Op sommige
zaken die wij to weten komen, kunnen wij gematigd positief
reageren. Stellig is dat hier het geval. De overheid dacht er
niet over de losprijs van de jonge opgesloten zeeman voor
zijn rekening to nemen. Wel gaf het bestuur van Arnemuiden
toestemming voor een inzameling.
Het is bekend dat in sommige gevallen van de kant van de
familie ook wel een beroep op bijvoorbeeld de Staten-Generaal
werd gedaan, omdat de reders onmogelijk de bedragen van
de hoge losgelden konden opbrengen. De Staten-Generaal
meenden echter dat zij niet voor deze kosten verantwoordelijk
konden worden gesteld. De vele oorlogen vormden al zo'n
hoge last dat men to maken kreeg met torenhoge schulden.
Om meer geld to verkrijgen zou men de belastingen kunnen
verhogen. Het was echter onmogelijk de belastingdruk nog
meer op to voeren.
Een andere oplossing was natuurlijk om gevangenen uit to
wisselen. Maar dat schijnt in dit geval niet mogelijk to zijn
geweest.

Het jaar begon goed met een mooie schenking van de heer D. Groenendijk uit Krimpen a.d. IJssel. Hij zorgde voor de
eerste nieuwe aanwinst in 2007. De titel van dit bijzondere boekje luidt: "Hollandse kommiezen en smokkelaars". Het
is geschreven door J. Meijer. Het boekje maakt deel uit van de reeks "In huis en op reis": Het is waarschijnlijk in 1935
bij E. v.d. Vecht uit Amsterdam gedrukt.

Het is een leuk boekje, geschreven in een onderhoudende stiji, voor in huis en op reis. De verhaaltjes spelen zich of
aan de Duits-Nederlandse grens in de jaren dertig van de vorige eeuw. Ze gaan natuurlijk over de al honderden jaren
durende strijd tussen smokkelaars en douaneambtenaren. Ook nu weer spannende verhalen hoe smokkelaars de
kommiezen to slim of geweest zijn, maar er is natuurlijk oak een verhaal dat de kommiezen de smokkelaars to slim
of zijn.
John Reijnhoudt
Hieronder volgt een verhaal uit deze bundel. (Het stuk is integraal overgenomen, met fouten en al.)

Gesnapt
't Was erg danker. Dwarsweg mende de paarden, die een
zwaarbeladen kar vol spiritus en suiker trokken. Voor het
paard liep Bart Boevink. Hij had vernomen, dat Reinders
en van Schaick bij de paal stonden. Achter de wagen
waren Dolf en Zoutman.
Nauwelijks had men de grens bereikt, of Bart verhaastte
zijn schreden om hier en daar nog eens to onderzoeken of
misschien ook de Aaltense kommiezen ergens post gevat
hadden.
Het paard vorderde slechts langzaam. De weg was moeilik
begaanbaar en de vracht zwaar. Men was verplicht even to
rusten. Het paard kreeg een handvol klaver en begon to
vreten.

Ongeveer tien minuten later werd de tocht voortgezet.
Overal stilte, doodse stilte. Alleen het knarsen der wielen
en de voetstappen van het ros waren hoorbaar. Geen der
smokkelaars zei een woord.
Nadat men een kwartier lang gelopen had, bereikte het
gezelschap een dennebosje, waarlangs de brede zandweg
liep.
"Hoe lang duurt het nog voor we bij de molen zijn?" vroeg
Zoutman.
"Nog tien minuten," zei Dolf.
'Ja, dat weet ik wel. Maar het paard loopt zo langzaam:'
"0 ja, nu, met een kwartier dan:"
k Wou, da'w 'er maar waren," meende Zoutman.
"Ik ook," sprak Dolf. "'k Weet niet, maar 'k ben niet erg
gerust"
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"Ja, maar Bart is immers vooruitgelopen:" "Jawel, doch hij ziet
ook niet alles!"

Het paard bleef staan en hief de kop omhoog.
De smokkelaars rilden onwillekeurig. Zou er onraad zijn?
En de vracht was omtrent duizend gulden waard. En dan nog
paard en kar.
"Halt!" klonk het plotseling.
Dolf, Zoutman en Dwarsweg bleven staan.
Twee kommiezen, beide met een revolver in de hand, sprongen uit het bosje.
Dwarsweg hief de zweep op.
"Er zijn er maar twee, jongens!" riep hij. "Sla raak. Denk om
de vracht. Kom, Bart!"
Dolf en Zoutman, elk met een zware stok gewapend, kropen
onder de wagen door.
Een der kommiezen had Dwarsweg gegrepen en hield hem
de loop van het vuurwapen voor de neus.
Plotseling greep Dolf de andere kommies bij de broekspijp
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en trok hem omver. Zoutman was ook spoedig onder de
wagen vandaan en zou eveneens de ambtenaar grijpen, toen
deze zijn revolver afschoot en Dolf raakte, die van pijn het
been losliet. De ambtenaar sprong op, haalde de haan over
en gebood Zoutman to blijven staan. Deze waagde het tans
niet de vijand aan to vallen en bleef staan.

Dwarsweg en Zoutman werden geboeid. Men lei Dolf, die
veel bloed verloren had en bewusteloos was geworden, op
de kar, zette het paard aan, en trok zoo naar Bredevoort.
Bij het kantoor gekomen, werden de geboeide smokkelaars
onder geleide van een kommies naar Arnhem getransporteerd
en Dolf in het kantoor op een veldbed, dat inderhaast opgeslagen was, neergelegd.
De volgende morgen eerst ontwaakte hij uit zijn verdoving.
Op de vraag van de ambtenaar, wie hij was, sprak hij nauw
hoorbaar : Adolf Mulder.

Meer vroeg men niet. De vrouw van de ontvanger gaf hem to
drinken, wijl hij klaagde over dorst. Ogenblikkelik na zijn
komst had een der kommiezen zijn wond onderzocht en een
verband gelegd. Tegen twaalf uur kwam de dokter, die aanstonds begreep, dat de smokkelaar niet vervoerd kon worden,
ja, dat de patient spoedig zou sterven.
Wie had het schot gelost?
's Namiddags kwam de nieuwe chef eens kijken. Hij had,
zonder de Aaltense of Bredevoortse kommiezen iets to laten
weten, de vorige avond een tocht naar de grens gemaakt,
vergezeld van een kommies uit Dinxperlo. Niemand had
hunne aanwezigheid verwacht en bespeurd. Zij waren zo
gelukkig geweest de smokkelaars to overvallen. En de chef,
Willem Mulder, had het schot gelost. Gelukkig herkende hij
in de gewonde smokkelaar zijn broeder niet. De man had zijn
plicht gedaan. En toch, onmogelik is het in woorden uit to
drukken, hoeveel spijt hij gevoelde, iemand doodelik gewond
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Twee douaneambtenaren op wacht. (Ie kwart 20ste eeuw); invnr. 41691, 8DM

to hebben. Hij knielde bij de lijder veer, smeekte om vergeving
en beloofde alles to doen om hem in 't leven to behouden.
En .... mocht de ongelukkige sterven, dan .... zou hij vrouw en
kinderen, indien de zieke getrouwd mocht zijn, zooveel
mogelijk behulpzaam zijn. Dolf schudde ontkennend het
hoofd, maar stak de jammerende ambtenaar de hand toe ten
teken van vergeving. Hij wilde nog een enkel woord zeggen,
doch kon geen geluid meer geven. Een ogenblik later wees
hij naar de keel. Men hield hem een glas water voor. Dolf
knikte. De chef goot hem enige druppels water in de mond.
Met een glimlach dankte de jonge man. Toen wees hij met
de hand naar boven, naar de hemel wellicht, liet haar langzaam op het dek vallen, zuchtte..... een enkele oogopslag
nog en..... Dolf was gestorven.

De smokkelaars worden zwaar gestraft, niet alleen wegens
frauduleuze invoer, maar ook wijl ze zich tegen rijksambtenaren verzet hadden.
De chef word om zijn flink gedrag al spoedig bevorderd tot
hoofdkommies en op zijn verzoek naar een andere provincie
overgeplaatst. Nooit sprak hij met vrienden of kennissen
over zijn kortstondig verblijf in de Achterhoek. De gedachte
aan de overval in de buurt van Bredevoort was hem altijd
hinderlik.
En wanneer jongelui zich bij hem vervoegden om inlichtingen
to bekomen omtrent het eksamen voor kommies, gaf hij hun
gewoonlik de volgende raad: 'Als ambtenaar en vooral op de
grens, is men maar al to dikwels in de gelegenheid onvrijwillig een medemens to doden. Plicht gebiedt soms van vuurwapens gebruik to maken. Maar toch, het blijft iets akeligs.
Word een meester in uw vak, liever dan veler mensen vijand
to zijn."

Gezicht op de grensovergang in Dinxperlo (1910); invnr 42885, 8DM
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Tussen de Nederlandse gemeenten Bergeijk en Luyksgestel enerzijds, en de Belgische gemeenten Lommel en Moll anderzijds.
Bij het vaststellen van de grens tussen Nederland en Belgie werd
er in principe uitgegaan van de bestaande gemeentegrenzen.
Koning Willem I had in het tweede kwart van de 19de eeuw bij
decreet vastgesteld, dat alle tot het koninkrijk behorende gemeenten, hun gemeentegrenzen moesten vastleggen Dit is dan
oak zeer nauwkeurig gebeurd. In de diverse gemeentearchieven
zijn de rapporten van deze grensafscheidingen nog steeds aanwezig. In 1843 kon bij de vaststelling van de rijksgrenzen dus
gebruik gemaakt warden van de gemeentegrenzen.
In een aantal gevallen, werd er echter van deze regel afgeweken.
Dat gebeurde bijvoorbeeld op plaatsen, waar een gemeente met
een grate punt in het andere land zou dringen. Dergelijke pieken
zouden de grenscontrole, bijvoorbeeld door de Douane, zeer bemoeilijken. Omdat het hier dikwijls stukken grand betrof, waar
niemand woonde, was grondruil een optie. Op diverse plaatsen
werd de grens dan oak "recht" getrokken. Er werd wel nauwlettend op toegezien, dat de beide landen evenveel m' terug

Aan de punt van de driehoek staat nog een historische Steen,
genaamd de Zeven Heerlijkhedensteen. De geschiedenis vertelt,
dat de Zeven Heren van de omliggende dorpen hier hun verga-

kregen, als er ingeleverd werd. Op dit punt gaf Been van de

deringen hielden. Ze konden met elkaar spreken, en toch kon

partijen een duimbreed toe.

ieder van hen op zijn eigen gebied blijven staan.
Als u bijgaande kaart goed bekijkt, ziet u, dat bij gebied II de

Op bijgaande kaart is duidelijk to zien, dat van Nederlandse zijde
twee driehoeken grand, aangegeven met I en II, aan Belgie werden overgedragen: de gemeente Bergeijk kreeg er als schadeloosstelling, de gebieden gemerkt met III en IV voor terug.
Gebied Hummer I grenst aan het prachtige natuurreservaat de
Plateaux, tussen de grenspalen mummer 185 en 186. Laatstgenoemde paal staat aan de grens bij de Bergeijkse Barriere,
aan de weg van Eindhoven naar Hasselt (B), de N 69. Hierbij
wordt nog opgemerkt, dat het natuurreservaat De Plateaux met
het aangrenzende Belgische natuurreservaat het Hageven gezamenlijk wordt beheerd. Hierdoor is een uniek grensoverschrijdend natuurreservaat ontstaan.
Gebied mummer II is to bereiken via de Kapelweg in Luyksgestel.
Deze weg komt uit op een Belgisch fietspad, genaamd Miel
Ottenpad. Aan dit fietspad vinden we de grenspalen met de
mummers 194, 195 en 196. Het fietspad tussen de palen nummers
194 en 196 vormt de basis van een driehoek, die we duidelijk zien,
als we in richting Belgie kijken. Deze driehoek is het gebied, dat
aangeduid als II op de bijgevoegde kaart, in 1843 aan Belgie
werd afgestaan. Dit gebied is nu in gebruik als bouwland, terwijl
de omliggende gronden bebost zijn. Het is een wonderlijke ervaring, om in het landschap een situatie to kunnen zien, die 162
jaar geleden ontstaan is.

grenspalen nummer 194 en 195 dicht bij elkaar staan. De
afstand tussen deze palen is ± 45 meter, terwijl mummer 196 bijna 600 meter verder staat. De kleine driehoek, die zo ontstaat, is
grondgebied van de gemeente Luyksgestel, terwijl de rest
Bergeijk is. Dit was de oorzaak van een geschil tussen deze beide gemeenten.
Nederland kreeg ter compensatie van het afgestane gebied, grand
van de Belgische gemeenten Moll en Lommel. Zoals al werd
opgemerkt, werd er nauwlettend op toegezien, dat Nederland
evenveel grand terug kreeg als het afgestaan had. Deze grand
werd echter in zijn geheel toegewezen aan de gemeente
Bergeijk, en Luyksgestel kreeg geen compensatie voor het afgestane stuk grand, dat een oppervlakte had van 11 bunders,
46 roeden en 10 ellen.
Natuurlijk nam het dorpsbestuur van Luyksgestel dit niet. Er
ontstond een pittige correspondentie tussen de gemeenten
Luyksgestel, Bergeijk en de Commissaris des Konings van
Noord-Brabant. Een en ander leidde in 1846 tot de volgende
oplossing. Luyksgestel verkocht alsnog het perceel grand aan
Bergeijk voor de som van f 350,-. Zo werd oak dit geschil tot
tevredenheid van alle partijen opgelost.

Co Bieze

Wij willen al den
duyvel aff hebben!
Auteur: dr. R.M. Dekker
novernher 2006

Vrouwenoproer to Del/t, 1616. De verhogirrg van de
stadsimpost op gemalen graan leidde in 1616 tot een
oproer (invnr. 18694)

Er wordt wel vaker tegen belastingen
geprotesteerd maar tot werkelijke belastingopstanden komt het no niet meer zo snel. In
dit kleine handzame boekje worden de protesten tegen belastingen in het verleden op
een heldere en bondige wijze toegelicht.
Dit boekje ondersteunde de tentoonstelling
onder deze titel van 1996. Nu is dit boekje
tegen verlaagde prijs in de winkel to koop.
Grijp uw kans!
Hannie Besselink-Janssen
Educatief medewerkster

Een van de grondslagen van deze belasting was het aantal haardsteden dat men
in huis had. In de prent dirigeert de minister van Financien J.P. Sprenger van Eyk
het orkest van schoorstenen; hij had kort daarvoor hogere tarieven ingevoerd. Het
rijnlpje onder de prent komt ook voor op de haardstedebelastingpenning uit 1666.
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