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museumVrienden

de afgelopen maanden hebben we niet stil gezeten in het museum. Plannen 
werden verder uitgewerkt ten behoeve van de herinrichting, de communica-
tie en de educatie. Het museum manifesteert zich op verschillende externe 
locaties. de luisterpost is vanaf 1 september in het future Center in Breda te 
zien en vanaf 20 juli staat in het Rotterdamse stadhuis een tijdelijke tentoon-
stelling. de eerste hard-hattour voor collega’s op onze eigen locatie is achter 
de rug en de verbouwing van het museum ligt op schema. de aannemer en 
de Rijksgebouwendienst hopen in november klaar te zijn, daarna begint het 
inrichten van het museum en de kantoren. vanaf medio juni 2012 kunt u 
dan via de nieuwe ingang tussen de huizen Parklaan 14 en 16, het museum 
betreden. U stapt dan letterlijk in een nieuwe wereld. Maar voordat het zover 
is, zal nog veel water door de Maas moeten stromen. de verbouwing kunt u 
volgen op www.bdmuseum.nl.

in impost 49 meldde ik reeds dat na 11 jaar onze penningmeester en secre-
taris Piet de Kam zou aftreden als bestuurslid. Hij is inmiddels opgevolgd 
door Jan Wardenier, geen onbekende bij velen. tot vier jaar geleden was Jan 
voorzitter van het Mt douane Rotterdam.

de afgelopen maanden voerden vooral de bezuinigingsperikelen van de 
staatssecretaris van Cultuur de boventoon en dat leverde de culturele 
wereld veel extra publiciteit op. iedereen heeft zich inmiddels een mening 
gevormd en die mening gevraagd en ongevraagd geuit. vast staat dat het 
harde maatregelen zijn, waar een groot aantal instellingen het erg moeilijk 
mee zal krijgen. Het wordt een tijd van herbezinning en reorganisaties zodat 
men toch die kwaliteit kan leveren die het publiek zo gewend is en waar de 
musea ook toe verplicht zijn. samenwerking met anderen, inventiviteit en 
ondernemingszin zullen delen van de bezuinigingen moeten opvangen.

Met het nieuwe Belasting & douane Museum starten wij juist in een periode 
dat het Rijk volop in de bezuinigingen zit. Hoe dat allemaal voor ons gaat 
lopen, is nu nog niet duidelijk. We blijven ons best doen en zullen volgend 
jaar met een prachtig nieuw en hoogwaardig museum de markt opgaan. 

ik wens u veel leesplezier toe.

Frans Fox
directeur

Het museum in het  
teken van... 
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Verbouwingsnieuws 
museale objecten onder perfecte condities tentoon te stel-
len en te bewaren, zou er een hermetisch gesloten doos 
binnenin het gebouw moeten worden gemaakt. verwar-
ming en koeling zouden enorm veel stroom verbruiken, 
wat niet in overeenstemming is met het streven naar een 
zo duurzaam mogelijk benutten van energie. vandaar dat 
er is gekozen voor een B-classicificatie. dat betekent wel 
een constant klimaat, maar met bredere marges om af te 
wijken van het gemiddelde. ook zulke iets minder perfecte 
behoudsomstandigheden zijn prima voor onze collectie. 
ze worden door de Rijksdienst Cultureel erfgoed (RCe) als 
voldoende beschouwd.                    Anne-marieke van schaik

er is veel gebeurd aan de Parklaan! de schutting in de 
vormgevingsstijl van de nieuwe inrichting onttrekt de 
verbouwing aan het oog van voorbijgangers, maar hierbij 
wordt u toch een kijkje achter de schermen gegund. de 
ruimte op de derde verdieping, waar het depot was ge-
huisvest, heeft een nieuw dak gekregen. daar komt in de 
toekomst de wisselexpositieruimte. niet alleen de indeling 
van het gebouw wordt veranderd, alle leidingen en instal-
laties worden vernieuwd naar de eisen van nu. 
de Rijksgebouwendienst en het museum hebben keuzes 
gemaakt tussen behoud van de authenticiteit van het 
gebouw en een zo optimaal mogelijk museumklimaat. om 

tussenruimte begane grond verborgen deur Begane grond



5

activiteiten in het museum

afwerking plafond

Begane grond de tuin

luchtinstallatie in wanden

Het dak eraf

Begin nieuw dak

nieuw nooddak

opbouw nieuw dak

dak gereed voor afwerking afwerking dak
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thijs Hanneman en Peter akkermans hebben met frans 
visser van het museum alle voorbereidingen getroffen voor 
dit omvangrijke digitaliseringsproject. Het is nog niet zo 
eenvoudig om een gestructureerde digitale documentatie 
te krijgen in plaats van een gegevensbrij waar niemand 
iets in kan vinden. daarom worden alle mappen apart ge- 
scand volgens de oorspronkelijke indeling op onderwerp. 
een voorbeeld: na het overlijden van Co Bieze, die veel 
onderzoek heeft gedaan naar grenspalen, hebben zijn na- 
bestaanden zijn verzamelde gegevens, illustraties, artike-
len, etc. aan het museum geschonken. deze verzameling  
is opgenomen in de documentatie en zal digitaal terug  
te vinden zijn onder ‘grenspalen’. Binnen de map ‘grens-

tegelijk met de uithuizing van de Bibliotheek voor fiscale 
geschiedenis is de documentatie van het museum naar 
Heerlen gebracht. daar is de afdeling digitalisering van de 
Belastingdienst gevestigd. de aangiftes van nederlanders 
die er nog niet aan toe zijn de overstap naar de digitale 
aangifte te maken, worden in Heerlen via een gemechani-
seerd proces uit de envelop gehaald en gescand. steeds 
meer mensen durven het aan een digid te gebruiken 
om hun zaken met de overheid te regelen. de afdeling 
werkt veel met seizoenskrachten voor de drukke periodes, 
zodat er geen overcapaciteit ontstaat. desondanks zijn er 
‘daluren’, waarin een project voor ons museum kan worden 
uitgevoerd: het scannen van de documentatie.

Digitalisering documentatie

Conservator Ton van Kuijen sorteert de documentatie Peter Akkermans, contactpersoon scanproject
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palen’ kunnen digitale bezoekers dan weer verder zoeken 
op trefwoord, plaatsnaam of wat ze dan ook maar zouden 
willen vinden. 

de digitalisering is een enorme stap in de goede richting. 
Museummedewerkers zullen veel makkelijker kunnen zoe-
ken in de documentatie. onderzoekers moeten voorlopig 
nog de stap zetten om het museum daadwerkelijk te be-
zoeken om fysieke of digitale toegang tot de documentatie 
te krijgen. Het plan bestaat dat deze schat aan gegevens 
ook via de website toegankelijk wordt gemaakt. Het is nu 
nog niet duidelijk of dit op de middellange of lange termijn 
zal kunnen worden gerealiseerd. 

Anne-marieke van schaik
conservator

activiteiten van het museum

Medewerkers aan de scanstraat in Heerlen

De documentatie van het museum

De scanstraat in Heerlen  >

>

De grote formatenscanner
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samenvatting 
van het Jaarverslag 2010 
van de stichting Belastingmuseum prof. Dr. Van der poel

2010 stond in het teken van verandering. Het museum 
ging dicht voor de verbouwing, de medewerkers verhuis-
den naar het Rotterdamse Centrale Belastingkantoor laan 
op zuid en organisatorisch werd het museum onderge-
bracht bij de douane landelijk Kantoor. de boeken van de 
Bibliotheek voor fiscale geschiedenis werden in bruikleen 
gegeven aan de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit 
leiden. Collega’s John vrouwenfelder en John Reijnhoudt 
gingen met pensioen en de bestuursleden frank van 
diepenbeek, Han Kogels en Henk Koning namen afscheid. 
saskia smit kwam in dienst als conservator en Richard de 
Jonge en Jan Kees Bartels versterkten het bestuur. een 

bijzonder woord van dank voor hun inzet aan de medewer-
kers van het uitzendbureau en de vrijwilligers van wie ook 
afscheid werd genomen.
in de maanden dat het museum nog was geopend, werden 
wij door 7767 mensen bezocht.

de laatste tentoonstelling in het ‘oude’ museum was Op 
de gok. daarna werd een grote opruiming gehouden. voor 
objecten die niet meeverhuisden naar het nieuwe externe 
depot werd een nieuwe bestemming gezocht via de lei-
draad afstoten Museale objecten. Het baliepersoneel was 
na sluiting van het museum actief in registratie-, scan- en 
schoonmaakwerkzaamheden voor de collectie. 
voor het ministerie van financiën werd de Luisterpost ont-
wikkeld: een interactief luisterend oor, waarin mensen hun 
mening kunnen geven over belastingen. 
Het museum doet mee met het landelijke project Musea- 
le verwervingen, een onderzoek naar roof, confiscatie, 
gedwongen verkoop of verdachte omstandigheden ná 
1933 tot aan het einde van de tweede Wereldoorlog in de 
herkomst van museale objecten.
een eigen project is digitalisering. in 2010 werden 35.000 
kladkaarten (de papieren collectieregistratie) gescand 
door een afdeling van de Belastingdienst in Heerlen. 4.500 
objecten werden intern gedigitaliseerd. ten behoeve van 
de collectie-automatisering werden 6000 voorwerpen 
gefotografeerd. 
een medewerker van het instituut Collectie nederland 
(nu Rijksdienst Cultureel erfgoed) deed onderzoek naar 
de trompbank ter voorbereiding van de restauratie. Het 
vaderlandsch fonds ter aanmoediging van ’s-lands zee-
dienst heeft besloten een royale bijdrage te geven. 

vanwege kostenbeperkingen verscheen impost twee maal. 
Het museum werd in woord, beeld en persoonlijk contact 
onder de aandacht gebracht in de geschreven pers, radio, 
televisie en de nieuwe media.
de activiteiten werden over het algemeen goed bezocht. 
de grote uitschieters waren Pré-koninginnedag en Be-
vrijdingsdag met meer dan 90 kinderen in- en om het ge-
bouw. op de facebook en Hyves pagina werden veel foto’s 
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activiteiten in het museum

gedownload door ouders die de dagen met hun kinderen 
hadden bezocht.
in 2010 werd een nieuw logo en bijbehorende huisstijl 
ontwikkeld door bureau villaro en goedgekeurd door het 
bestuur. 

Het museum nam deel aan Qmus, een project waaraan 
de meeste Rotterdamse musea hebben deelgenomen om 
een gezamenlijke kwaliteitsstandaard te ontwikkelen. de 
medewerkers ontwikkelden procedures om hun werkwij-
zen te standaardiseren en ook de creatieve processen op 
een zakelijke manier te benaderen. 

jaarverslag van de Stichting Vrienden  
Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel
de bestuursleden hebben veel eenheden van de Belas-
tingdienst bezocht om leden te werven. Per 1 januari 2010 
was het aantal vrienden 526. op 1 januari 2011 waren er 
656 vrienden. een stijging in 2010 van 130 ofwel zo’n 25%.

activiteiten van de vrienden:
op 15 mei werd een vriendendag georganiseerd. in 2010 
zijn negen aankopen voor de verzameling gefinancierd 
door de ‘vrienden’. 

de beide volledige jaarverslagen zijn te lezen op de web-
site van het museum www.bdmuseum.nl

enkele hoogtepunten 
uit 2010
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tentoonstelling stadhuis

activiteiten van het museum

tot 1 januari 2012 heeft het museum een kleine expositie in het stad-
huis van Rotterdam. twee grote glazen vitrines in de wachtruimte bij 
de burgemeester en twee ingebouwde vitrines op de overloop van de 
eerste verdieping bij de burgerzaal. in toerbeurt met Museum Rotter-
dam, het Wereldmuseum en het nationaal onderwijsmuseum vult het 
Belasting & douane Museum voor een half jaar de expositieruimte.
Momenteel laten we de maquettes van het nieuwe museum zien en 
een deel van de collectie dat in de expositieruimte van het kantoor 
door de eeuwen heen komt. 
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‘Het onderwijs hield op. telefoon was er niet. Je moest 
schriftelijk communiceren. in oktober 1944 was er al voed-
selschaarste; het was de aanloop van de hongerwinter. 
Moeder zei: ‘ga jij maar naar Hoornaar, naar de bakkerij 
van oom en tante.’ en daar ging ik. dertien jaar oud, op de 
fiets met een koffertje.’ 
en hij vertelt over de negen uur durende tocht van 70 
km, inclusief een overtocht per roeiboot over de lek bij 
tienhoven. ‘ik kwam aan bij oom en tante, zette mijn fiets 
neer en zei: ‘ik kom hier een poosje’. ‘da’s goed’, zei tante 
Jaantje, ‘ga jij maar bessen plukken’. Het was daar de 
zoete inval. iedereen kon mee eten. ik ben tot juli 1945 bij 
ome goof en tante Jaantje gebleven.’
‘oom adriaan en tante saar in Hendrik ido ambacht had-
den geen opvolger, wel vijf dochters. toen werd afgespro-
ken: gerrit heeft aan het vak geproefd, is dat niks voor 
hem? dat werd mij toen voorgesteld. ik had geen puf in 
school.
ik ging in juli 1945 naar oom adriaan. ik kwam als opvol-
ger en werd knechtje tegen kost en inwoning. oom stond 
om 4 uur op, ik om 5 uur. oom maakte vast deeg. daarna 
moesten we dat in blikken doen in de met takkenbos-
sen gestookte oven. na het bakken gingen we vanaf 10 
uur brood uitrijden in de omgeving. dat ging naar vaste 
klanten.’

Je hield het niet lang vol in dit ambacht? 
‘tijdens de avondstudie voor het middenstandsdiploma en 
het praktijkdiploma boekhouden, zag de docent boekhou-

den op de avondschool, de heer Plaizier, de gretig-
heid waarmee ik mij de stof eigen wilde maken en 
hij vroeg: ‘Ben jij wel gelukkig als bakker?’ ‘neen’, 
zei ik, ‘ik heb er geen zin in.’ een broer die bij de 
Belastingdienst in Haarlem werkte, bood aan te 
vragen naar een vacature. Hij ging naar Willem 
scholten, een oom van de latere staatssecreta-
ris. ik mocht komen. ik moest een testje doen: 
rekenen, taal en een opstel. dat ging over over-
stromingen en zogenaamde wielen (plassen) en 
over de vloeddeuren van boerderijen. daarover 

‘liggen!’, riep een jongen. en dat deden we. Plat op onze 
buik. daar kwamen twaalf engelse vliegtuigen over. de 
bommenluiken gingen open en ze lieten allemaal tege-
lijk de bommen los, hele zwermen. Het was een enorm 
kabaal. al die ontploffingen. er ontstond een gigantische 
paniek. en je dacht: staan die huizen er nog? overal was 
rook door die brandbommen. Maar ons huis bleef staan. 
Mijn moeder kreeg een zenuwtoeval. er zijn toen bijna 
honderd mensen omgekomen. Hoewel ik nog maar een 
jongetje was, ging ik toch proberen te helpen. Met em-
mertjes water wilde ik het vuur doven. Het was trauma-
tisch.’
dit vertelde gerrit van den dool in de aanloop van ons 
gesprek over een jongetje dat bakker zou worden maar 
na een loopbaan van veertig jaar gepensioneerd werd als 
hoofd van het selectiecentrum Belastingdienst.

Jij zou bakker worden?
‘Mijn vader en vier ooms waren bakker. Mijn familie was 
afkomstig uit de alblasserwaard. in 1930 is mijn vader bij 
zijn broer in Haarlem in de zaak gekomen. Het was crisis 
en er was grote armoe. Mijn ouders kwamen hier in 1930. 
in 1931 ben ik als eerste kind in Haarlem geboren. ik was 
de vierde in het gezin. na mij kwamen nog twee zusjes. 
Het was geen familiebedrijf. Met uitzondering van mijn 
oom in Haarlem waren drie ooms dorpsbakkers die met 
mijn tantes getrouwd waren. allen op het platteland in 
de alblasserwaard. Wij waren met mijn vaders broer de 
enigen van de familie die in de stad woonden.’

‘ik zat in oktober 1944 in de 
oorlog in de tweede klas van de 
Mulo. Maar de school was dicht. 
de docenten waren ondergedo-
ken dan wel in duitsland tewerk 
gesteld. Wij woonden hartje am-
sterdamse Buurt in Haarlem. vlak 
voor dat bombardement speelde 
ik nog achter het slachthuis.’

Gerrit van den Dool

oud hoofd selectiecentrum Belastingdienst

in gesprek met...

Als bakker in Hendrik Ido Ambacht, 1946 
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in gesprek met...

leiding?’ in amsterdam was een commies 1e klas nodig bij 
het centrale kaartregister. daar had ik wel oren naar, maar 
in Haarlem waren de reacties gemengd. ‘Wat moet je in 
dat massagraf?’ zo noemden ze het monumentale gebouw 
aan de Wibautstraat. toch heb ik dat advies opgevolgd. 
en ik heb er geen moment spijt van gehad. dat was een 
gigantisch grote afdeling. er stonden 24 grote roterende 
kaartentrommels. als souschef had ik de leiding over tien 
jongens en ook over mensen in de buitendienst. ik kwam 
er op 1 januari 1969. Maar ik hoorde in gesprekken dat 
die buitendienstmedewerkers niks van de wet iB 1964 
wisten. daar heb ik een paar middagen aan besteed. die 
kerels waren enthousiast. We waren toen ook bezig met 
een project personele belasting; er waren problemen met 
huurders, onderhuurders en eigenaars. zij moesten aan-
bellen, vragen stellen want er was een enorm gerommel. 
en we begonnen er lijn in te brengen.
ik werkte tot oktober 1970 in amsterdam. daarna in den 
Haag. dat kwam zo: tijdens de meerdaagse chefscursus in 
leuvenum in het Roode Koper vroeg de conferentieleider, 
van der Bunt: ‘er komt iemand van het departement. en 
die wil in het hoofdgebouw slapen, meneer Piet Huizinga. 
Wie wil zolang naar de dependance?’ dat wilde ik wel. 
dus verhuisde ik mijn bagage naar de dependance. ‘s-
avonds dronken we een pilsje aan de bar en toen vroeg 
een lange meneer naar mij. Hij zei: ‘ik slaap vannacht in 
jouw bed.’ daarna maakten we een praatje over Haarlem. 
Hij kwam hier uit de buurt. van hem kregen we les in 
ambtenarenrecht.’

‘terug van vakantie in frankrijk, kreeg ik een telefoontje 
van het departement: ik moest bij Huizinga op gesprek  
komen. er was een probleem op de afdeling opleidin-
gen. ‘We zoeken een tweede man en we hadden aan jou 
gedacht.’ ik werd commies-secretaris en ik werd voor 
twee jaar gedetacheerd. Het ging om de organisatie van 
alle cursussen in de dienst, om werving en selectie van 
inspecteurs en accountants. dat was nog op de Kneuter-
dijk. We speelden er trouwens volleybal in de balzaal, ooit 
de zittingzaal van het bijzonder gerechtshof. dat gebeurde 
in de drie kwartier middagpauze. aan die pauze-compe-
titie deden alle afdelingen mee. er werden netten om de 
kroonluchters bevestigd om ze te beschermen. in 1975 

had ik gelezen. ik fietste vaak door het rivierenlandschap 
en zag die details ook.
de dienst stelde wel een milieuonderzoek in. de ambte-
naar Jaspers van de buitendienst kwam om mijn geschikt-
heid te onderzoeken. ik stond net te behangen toen hij 
kwam. zijn reactie: ‘nou, lui ben je in ieder geval niet.’ 
‘ik ben 15 oktober 1947 begonnen. ik slaagde voor de cur-
sussen aCt en aC. Mijn eerste klus op het Klein Heilig-
land hield in dat ik het hele systeem van de kleine kaartjes 
iB9 moest vernieuwen. dat moest met kroontjespen.’

vanaf 1957 maakte zijn loopbaan een gestage ontwikke-
ling door. Hij werd adjunct-commies, chef leggerafdeling; 
werkte enkele jaren bij het loket inlichtingen waar hij de 
weg in de fiscale techniek leerde, net als bij de behande-
ling van bezwaarschriften. 
de belastingherziening 1964 zorgde voor een grote 
omschakeling (tot dan gold het Besluit van 1941.) ‘een 
handig kaartsysteem met uittreksels van alle uitspraken 
die uit de nieuwe wet voortvloeiden, zorgde ervoor dat de 
gegevens makkelijk terug te vinden waren. als een com-
mies ergens mee zat en om advies of informatie vroeg, 
hoefden we alleen maar even in dat systeem te kijken.’ 

Je bent in 1958 getrouwd?
‘vanuit het raam van het kantoor aan het Klein Heiligland 
zag ik regelmatig een meisje langs lopen. zij werkte bij 
kunsthandel andrea in de grote Houtstraat. langs het 
kantoor liep ze de tuin van de winkel in. en zo is het ge-
komen. Het was wel spannend, want ik had concurrentie 
van twee collega’s, vrienden. We besloten gezamenlijk een 
nieuwjaarskaart te sturen om in het gevlei te komen. toen 
koos ze mij.’ 

na het selectieonderzoek van 
de Commissie van der Bunt 
werd gerrit commies. H.i. Bitter, 
later directeur amsterdam, zag 
dat gerrit ook actief was als 
voorzitter van de volleybalclub 
(ovRa) en in het bestuur 
van de personeelsvereniging. 
‘Hij vroeg: ‘Wil je niet in de 

Sportdag Den Bosch, 1957

Ontluikende liefde, 1948
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in gesprek met...

gingen we naar het Korte voorhout. daar was een echte 
sportzaal.’

Je bent niet meer uit Den Haag weggegaan?
‘eind 1975 trof ik om half negen alle twintig man perso-
neel om de tafel. ‘vannacht is meneer eggink overleden.’ 
Hij was Hoofd van het Bureau Uitvoering, vorming en 
opleiding. toen moest ik opnieuw in gesprek met meneer 
Huizinga en ook met de heer schraverus, hoofd directie 
personeel belastingdienst. ‘na het overlijden van de heer 
eggink zien wij maar één man om hem op te volgen.’ en zo 
werd ik na vijf jaar hoofd van het bureau.’ 

‘in die periode arriveerde Joop van lunteren, een doener. 
onder zijn leiding werden de Regionale opleidingsinstitu-
ten Belastingdienst (RoB) opgericht. elke directie kreeg 
een eigen RoB. die namen de organisatie van het depar-
tement over; een goede decentralisatie.
daarna werd veel veranderd. nieuwe manieren van 
leidinggeven werden geïntroduceerd. voor de basisoplei-
dingen van assistenten douane en van adjunct-commiezen 
zorgden de RoB’s. Wij specialiseerden in conferenties in 
de leeuwenhorst en in Koningshof. We wilden iedereen 
bijscholen. intussen veranderde de dienst ook door de 
automatisering. automatiseerders moesten de problema-
tiek organisatorisch en inhoudelijk kennen. Wij moesten 
dat alles organiseren. toen de RoB’s kwamen, ging het 
praktische werk naar de regio’s. Werving en selectie werd 
ons gebied.’

Daarna veranderde 
er nog veel meer?
‘de Belastingdienst was er aan gewend om voor alle mid-
delbare functies uit de dienst te rekruteren. toen waar-
schuwde de Rijkspsychologische dienst: de vijver raakt 
leeg, jullie houden alleen nog een onderlaag over. Hoewel 
dat problemen opleverde met de bonden, gingen we over 
tot horizontale werving. dat zorgde voor jaarbeurshallen 
vol kandidaten. Primair bleef echter de interne selectie, 
het zogenaamde loopbaanonderzoek; de externe was 
aanvullend. Het ging zowel om controle- als douanefunc-
ties. voornamelijk voor de Rijksaccountantsdienst (Rad) 
kwamen kandidaten van het vWo en later van de Heao. in 
dienst kwamen ook postdocs voor de inspecteursopleiding 
aan het Rijksinstituut belastingen.’
‘er was een concentratie op de vorming en scholing van 
verschillende categorieën. en er was een concentratie op 
selectie. die selectie groeide en dat leidde tot uitplaatsing 
uit het departement. dat werd een eigen bureau met de 
naam selectiecentrum Belastingdienst (sCB). We kwamen 
in een groot gebouw met allerlei afdelingen. We kregen 
ook selectielokaliteiten. en we werden verzelfstandigd en 
hadden eigen psychologen.’

Hoe heb je Den Haag uiteindelijk verlaten? 
‘na een veertigjarige loopbaan heb ik de dienst verlaten in 
de rang van administrateur. daarvan was ik zeventien jaar 
actief bij werving en selectie. Bij mijn vertrek was ik hoofd 
sCB.
Uiteindelijk gebeurde er nog iets verrassends. ik was al 
met de vUt, toen ik 30 april op het departement moest 
komen. Je begrijpt dan wel dat er iets kan gebeuren. 
Maar ik werd verrast met de onderscheiding als officier 
van oranje nassau. zoiets heeft natuurlijk niet alleen met 
je carrière te maken maar ook met je nevenactiviteiten.’ 
gerrit was twintig jaar actief in de volleybalclub ovRa 
(ontspanningsvereniging rijksambtenaren), eerst als pen-
ningmeester, later voorzitter en trainer. daar had hij heel 
veel aardigheid in. na zijn pensionering is hij tot onlangs 
landelijk en lokaal actief geweest in het bestuur van de 
postactieven van de Belastingdienst. nu hij tachtig jaar is 
geworden, heeft hij alle bestuursfuncties neergelegd.

Henk Duym 

Bij de luchtmacht, 1952-53 

Loket inlichtingen Haarlem, 1965

B R o o d

Twee baksels per dag, of twee ovens brood. ca. 120 per baksel. Broden van acht, 
twaalf en zestien ons. Voor een brood van acht ons is zes ons droge stof nodig.
70 kg. Tarwebloem per baksel. Gist en 25 liter water. kneden in een machine, een 
trog, Als het deeg uit de machine komt, wordt het op de meel bestoven werkbank 
gedeponeerd. Daarover wordt een schone zak gedrapeerd. Dan moet het 30 à 45 
minuten rijzen. Vervolgens wordt het deeg doorgeslagen en moet het opnieuw rijzen 
en na ongeveer anderhalf uur op de werkbank wordt het deeg brood voor brood 
afgewogen en opgemaakt. In een bakblik gaan ze naast elkaar in de hete oven.
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Nieuwe aanwinsten

G.L. sonnemans
Nieuwe aanwinsten

Het museum krijgt regelmatig objecten aangeboden van 
erfgenamen van reeds lang gepensioneerde belasting- of 
douaneambtenaren. op die manier kwam het museum in 
contact met de auteur gerard sonnemans. Hij kwam per-
soonlijke documenten van zijn inmiddels overleden vader 
afleveren bij het museumdepot. We maakten een afspraak 
om nog eens verder te praten en wat bleek? gerard heeft 
net een boek voltooid over een jongen ten tijde van de eer-
ste Wereldoorlog, vluchtelingen op de vuist. 
zijn broer maakt al jaren schilderijen en tekeningen over 
de Belgische vluchtelingen in nederland tijdens diezelfde 
eerste Wereldoorlog. in dit spannende jongensboek beleeft 
de hoofdpersoon veel avonturen, waaronder een huivering-
wekkende passage waarin hij wordt meegevraagd op een 
nachtelijke smokkeltocht langs de ‘dodendraad’. over deze 
dodelijke grensversperring tussen nederland en België 
kunt u meer lezen in het artikel van Henk duym verderop 
in deze impost.

zo vormt smokkel een raakvlak tussen de loopbanen van de 
vader en zijn twee zonen. 

de schenking bestaat uit leerboeken, ambtelijke voorschrif-
ten en het persoonsdossier van g.l. sonnemans (geboren 
in 1924) met aanstellingen, benoemingen, salarisstaten en 
beoordelingen en omvat de ambtelijke carrière van grens-
commies tot deurwaarder bij de Belastingdienst. Hij ging in 
1989 met pensioen. 
Hoewel wij geen archiefinstelling zijn, verzamelen wij wel 
persoonsdossiers van belasting- en douane-ambtenaren. 
Uit leerboeken en voorschriften kunnen wij leren wat vroe-
ger de gebruikelijke werkwijze was. gelukkig zijn steeds 
meer mensen op de hoogte van het bestaan van ons muse-
um en worden wij gebeld voordat de voor ons waardevolle 
dossiers bij het oud papier belanden. 

Anne-marieke van schaik
Conservator

14
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G.L. sonnemans

stelde zilveren objecten) was er één object waar elk kind 
even bij stil bleef staan. Heel klein en toch enorm tot de 
verbeelding sprekend. Het egyptische grafbeeldje van een 
soort belastingambtenaar, nesi-Bast uit 1000 v. Chr. voor 
het gemak beschouwen we een schrijver van de schatkist 
van farao als dienaar van de overheidsfinanciën. door 
zijn vorm heel herkenbaar voor alle kinderen (‘Hey juf, dat 
komt toch uit een pyramide?’) en een prachtig voorwerp 
om bij uit te leggen dat belastingen van alle tijden zijn, en 
meer zijn dan de welbekende ‘blauwe enveloppe’. Boven-
dien vind ik het prachtig om te zien dat elk kind eventjes 
zijn adem inhoudt als het hoort hoe oud dat kleine beeldje 
wel niet is.

om eerlijk te zijn, weet ik niet eens zeker of het beeldje 
in de nieuwe vaste opstelling van het museum terugkomt. 
ik hoop van wel. en zo niet, dan zijn er gelukkig nog veel 
meer tot de verbeelding sprekende objecten in onze 
collectie die mij zullen helpen bij het vertellen van mijn 
verhaal aan alle Rotterdamse kinderen.

Rhea Boogaart
educator

als educator van het museum gaat mijn hart vooral sneller 
kloppen van objecten die een bepaald thema werkelijk tot 
leven kunnen wekken. stapels zegels en penningen vind 
ik minder spannend dan een mooi schilderij of een echt 
gebruikt smokkelschort. vandaar dat mijn grootste liefde 
dan ook eigenlijk een rekwisiet is. de levensgrote pluchen 
koe die in het oude museum de geslachtsaccijns tot een 
aaibare belevenis maakte, heeft mijn hart veroverd. Het 
gaat zelfs zo ver dat ik ooit hoop zo ruim behuisd te raken 
dat ik haar mee naar huis mag nemen. 

Het gaat in deze rubriek echter niet om rekwisieten maar 
om museumobjecten. zoals gezegd, gaat mijn voorkeur 
uit naar die objecten die als vanzelf een verhaal lijken te 
vertellen of je nieuwsgierigheid wekken. toen het museum 
nog open was, leidde ik met enige regelmaat groepen 
kinderen tussen de 9 en 13 jaar oud, rond. en hoewel 
elke leeftijdsgroep duidelijke voorkeuren had (jongetjes 
van 12 vonden de nepwapens heel interessant, terwijl 
meisjes van 10 dromerig gingen kijken bij de tentoonge-

Rhea Bogaart

Het favoriete 
museumobject van... 
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moderne kunst

Het museum is druk met de voorbereidingen voor de 
heropening van het museum. de museale ruimtes worden 
heringericht en nieuwe, speciaal hiervoor in opdracht 
gegeven, kunstwerken krijgen een plaats in de serre, de 
hal en in de glazen vide. 
in het vorige nummer van impost is aandacht besteed 
aan diederik storms. in dit nummer kijken we naar de 
beeldhouwer Caspar Berger die voor de centrale hal bezig 
is met een ensemble van vijf bustes. in het volgende 
nummer komt Reuben Margolin aan bod. Hij creëert een 
kinetisch kunstwerk voor de glazen vide. 

Caspar Berger (1965) woont en werkt in amsterdam. Hij is 
opgeleid aan de aKi in enschede (1984-1990) en de Jan 
van eijck academie in Maastricht (1990-1992). 
in zijn werk als beeldhouwer staat de menselijke figuur 
centraal. Hij laat zich hierbij in het bijzonder inspireren 
door de klassieke beeldhouwkunst van de grieken en Ro-
meinen en de beeldhouwers uit de italiaanse Renaissance. 
Het resultaat levert een persoonlijke en zeer eigentijdse 
expressie op. Berger maakt voor zijn werk gebruik van 
siliconen afgietsels van modellen en van zichzelf. deze 

fungeren als basis voor levensgrote bronzen figuren. iden-
titeit, anonimiteit, binnen- en buitenkant zijn terugkerende 
thema’s in zijn werk. 

voor het Belasting & douane Museum werkt Berger aan 
de ‘Body of state’: een ensemble van vijf bustes die staan 
voor het belastingstelsel en de douane. Het kunstwerk 
toont een doorsnee van mensen uit de nederlandse sa-
menleving, jong, oud, man, vrouw en de etnische diversi-
teit. 
de bustes zijn opgebouwd uit een drager van brons (het 
anonieme ‘lichaam’) met daaroverheen een kap van zilver 
die het letterlijk gezicht geeft. deze individuen zijn levens-
groot, eigentijds maar tegelijkertijd klassiek tijdloos. Het 
zilver van 1 millimeter dik geeft elke ‘persoon’ een andere, 
expressieve, soms introverte uitstraling en nodigt uit tot 
nadere bestudering. elk individu is onderdeel van een 
grotere identiteit, tezamen vormen zij een ‘Body of state’. 
‘ons’ abstracte belastinggeld geeft in zijn besteding door 
de overheid een consistent, concreet gezicht aan onze 
maatschappij.

Momenteel is de opdracht in uitvoering. twee bustes zijn 
gereed en het resultaat is al verbluffend. voor een opti-
maal resultaat heeft Berger, in samenspraak met de archi-
tect en de lichtontwerpers, de plaatsing van de bustes in 
de entreehal zorgvuldig vastgesteld.
op www.casparberger.com vindt U aanvullende informatie 
over de beeldhouwer. Werk van hem is vertegenwoordigd 
in de verzamelingen van Museum Catharijneconvent, 
Utrecht, Museum Beelden aan zee te scheveningen en de 
bedrijfscollecties van ing en achmea.

saskia smit conservator

Caspar Berger  

werkt aan een sculptuurinstallatie  
voor het Belasting & Douane Museum
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in gesprek met...

Hoe maak je een ingewikkeld verhaal helder?
Pepijn Wilbers, partner van Museumstudio, vertelt: 
‘voordat de opdracht werd verstrekt, kregen de mede-
dingers een briefing, een lijst van wensen. daarna werd 
een plan gemaakt. Bij het Belasting & douane museum is 
de inhoud ‘moeilijk’. Belastingen hebben voor velen een 
negatieve connotatie. Belangrijk was de vraag: hoe zorgen 
we er voor dat een ingewikkeld verhaal dat interessant is 
en veel facetten kent, helder wordt verteld? 

Hoe dichter bij de bezoeker, hoe relevanter. dus hebben we 
de zaak gekanteld. voorheen was er een opstelling vanuit de 

aan Museumstudio in amsterdam is namelijk de opdracht 
gegund om de verhaallijn met het thema ‘vertrouwen &  
rechtvaardigheid’ voor de nieuwe inrichting van ons museum 
te ontwikkelen. die opdracht kwam tot stand na mededin-
ging door vijf van dergelijke organisaties. zoals we eerder 
in impost 49 gesprekken met de technische ingenieur en 
de architect opnamen, was het nu tijd voor de creatieve be-
denker van de inhoudelijke opzet van de nieuwe inrichting.

Wat doet Museumstudio?
Wie de naam voor het eerst leest, krijgt allicht associaties 
met een keukenstudio. Maar hier wordt gewerkt aan film 
en multimedia. de studio maakt interactieve installaties, 
bedenkt inhoudelijke tentoonstellingsconcepten, verzorgt 
de productie van websites en audiovisuele installaties voor 
musea in nederland en daarbuiten. daaronder bevinden 
zich bijvoorbeeld: Hermitage amsterdam, de Broeker veiling, 
het tropeninstituut, het legermuseum, teyler’s museum, het 
zuiderzeemuseum en nu dus ook ons museum. 

Kernvisie
Belangrijk is de eigen opvatting over toepassing van mul-
timedia in musea. Kernvisie is dat zinnige multimedia sterk 
leunen op een goed museaal verhaal. om dat verhaal te 
maken, worden drie stappen onderkend. eerst moet wor-
den bedacht waar de tentoonstelling over gaat. dan komt 
de vraag: wat maak ik voor wie? Heeft de bezoeker er iets 
aan? Hoe wil je het verhaal vertellen? Met objecten, een 
tekstbord of multimedia? vervolgens moet je weten of de 
verhaallijn wel klopt. om dat te toetsen wordt de verhaal-
lijn tot een kernzin teruggebracht.
tenslotte wordt het concept aan een ‘elandtest’ onder-
worpen. Blijft het overeind onder de zwaarste omstan-
digheden? daarbij vraagt men: waarom zal een bezoeker 
naar deze tentoonstelling komen? Waarom zou hij het de 
moeite waard vinden op de tentoonstelling te zijn? en wat 
gaat de bezoeker van deze tentoonstelling onthouden en 
doorvertellen?

17

pepijn Wilbers 
van museumstudio

dit artikel kwam tot stand tijdens een telefoongesprek. voor de inhoud heeft  

Henk duym ook gebruik gemaakt van online verstrekte documentatie en de  

website www.museumstudio.nl.

Twentse Welle – Ruimtelijke vormgeving: Opera Amsterdam
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in gesprek met...

buurt (Boijmans of het Wereldmuseum bijvoorbeeld) dit 
museum ook eens bekijkt. daarom is ook gekozen voor 
een vrij nadrukkelijke rol voor de vormgeving. Bureau tjep 
zorgt hiervoor, een uitgesproken vormgever met een eigen 
vormentaal. Het moet verrassend en esthetisch worden, 
mooi verzorgd met spannende informatie, een fijne erva-
ring om in het museum te zijn.
inmiddels is de opzet aan de elandtest onderworpen. 
daarbij bleek de naam van het museum een probleem. 
gezocht werd naar een rumoerige naam waardoor gedacht 
werd dat bezoekers het aantrekkelijk zouden vinden het 
museum te bekijken. allerlei namen passeerden de revue 
maar er was geen pakkend alternatief. Uiteindelijk werd na 
advies van communicatiedeskundigen besloten de huidige 
naam te handhaven.

Wat beleef je? als je binnenkomt zie je heel veel onver-
wachte dingen waar je nooit aan dacht. denk aan de 
interactieve installatie van de luisterpost (Het oor). zo 
gaat het straks het hele museum door. We zorgen voor 
veel afwisseling tussen objecten en speelse installaties; 
in een geschiedenistheater komen voorwerpen met een 
verhaal over de tiende penning; er komt een schaduwspel 
met smokkelobjecten. de bezoekers kunnen proefjes doen 
en meetapparatuur toepassen.
Wat vertel je door? dat het onverwacht leuk is. Het wordt 
geen plek met drommen voor deur, wel een plek waar je 
graag naar toe gaat en die je aan anderen aanraadt.’

Henk Duym

Belastingdienst. nu werd bedacht: elke bezoeker is betaler, 
dus moeten we kijken vanuit de betaler. daarbij kwamen de 
volgende vragen naar voren: Wanneer en op wat voor ma-
nieren betaal ik? Waarom betaal ik belasting? Wat gebeurt 
er als ik niet betaal? (Bestrijding fraude, aanpak wanbetalers 
en/of smokkelaars) aan wie betaal ik belasting? aan de 
hand van die vragen worden eigen afdelingen ingericht. 
verder komt er een plek voor de (oud)medewerkers: het 
kantoor van vroeger met een grote werktafel en telmachi-
nes en dergelijke. een opstelling waardoor te zien is op 
welke manieren in het verleden belasting werd geheven. en 
er komt een douane doe ruimte op de plek waar voorheen 
de ‘smokkeltrip’ was ingericht. drie werelden: te land, ter 
zee en in de lucht. dat wordt een leuke plek voor kinderen.
voor de drie hoofdvragen worden afzonderlijke afdelingen 
ingericht. elke afdeling opent met een grote ruimtelijke en 
multimediale installatie. zo wordt voor de eerste vraag met 
een groot modelmatig systeem het huidige belastingstel-
sel duidelijk gemaakt, waarmee te zien is hoe iB, oB, en 
allerlei heffingen richting overheid gaan. inzichtelijk wordt 
gemaakt op welke momenten belasting wordt betaald. 

Met een publieksonderzoek wordt nagegaan wat mensen 
wel en niet weten over belastingen. erg goed om te weten 
wat wel en niet uitgelegd moet worden. daarvoor is een 
speels apparaat ontwikkeld dat veel informatie geeft, van 
eenvoudig naar ingewikkeld. dat begint met het voorbeeld 
van een snoepje in de winkel, daarvoor betaal je BtW. van 
dat concrete voorbeeld leiden we de bezoeker naar de 
abstractie. dat wordt een groot verhaal dat kan worden 
samengevat in de kernzin: vertrouwen en rechtvaardig-
heid, die steeds op achtergrond een rol speelt. na een 
bezoek aan het museum hopen we dat het bij de bezoeker 
gaat dagen dat een belastingstelsel een afspiegeling is van 
de samenleving en geen abstract systeem. dat moet het 
nieuwe museum laten zien. zolang mensen vertrouwen 
hebben in de organisatie, accepteren ze dat ze belasting 
moeten betalen. er moet een gevoel van rechtvaardigheid 
zijn. anders kwamen er opstanden.

Bij de inrichting gaan we uit van drie doelgroepen: (oud)
medewerkers, de ervaren museumbezoeker en de jeugd. 
Het zou mooi zijn als een bezoeker van een museum in de 

Teylers Museum
pepijn Wilbers 
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Broeker veiling

in gesprek met...

Legermuseum – Ruimtelijke vormgeving: Todd van Hulzen 

Hermitage – Ruimtelijke vormgeving: Merkx + Girod
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museumschatten

Het Kohier van Heenvliet

een serie van deze registers wordt in het streekarchief 
voorne-Putten Rozenburg bewaard. lang voordat het 
streekarchief werd opgericht, waren de verpondingsko-
hieren in handen van een particulier. Prof. dr. van der Poel 
stelde een medewerker ter beschikking om de particuliere 
verzameling te archiveren. als dank ontving hij het kohier 
van Heenvliet als schenking voor het museum, dat met 
groot enthousiasme als topstuk in de collectie werd opge-
nomen. na de oprichting van het streekarchief, waarin het 
particuliere archief werd opgenomen, zorgde een van onze 
conservatoren er wel voor dat daar een goede kopie was in 
te zien om onderzoekers de gegevens van het ontbrekende 
deel niet te onthouden. 

Bij het bepalen van de belastingen was een goede kaart 
van het gebied ontontbeerlijk. ook voor ons is het register 
onleesbaar zonder kaart, immers het is een opsomming 
van bewoners en gebruikers per perceel met summiere 
plaatsaanduidingen. 

Detail van Caarte ende Afbeeldinge der Stede en Vrye Heerlykheyt van 
Heenvliet, 1698, foto Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg
Met dank aan A.A. van der Houwen
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Detail van google map Heenvliet

nu is er geen kaart uit 1604, maar er bestaat wel een kaart 
uit 1698. Met behulp van google Maps valt meteen op dat 
een aantal wegen nu precies de loop van de oorspronkelij-
ke dijken volgt. logisch, men liep vroeger over de dijken en 
als je een weg aanlegt, is het handigste dit op het hoogste 
terrein te doen. de straatnamen zijn gevolgd uit de oude 
benamingen: ooievaarsdijk, Rijswaartsedijk, Konijndijk.  
op de 17de-eeuwse kaart zijn ze terug te vinden als  
oyevaersdyck, Ryswaertsendyck en Conyndyck. 
zo is met enige goede wil het handschrift te ontcijferen.  
een belastingambtenaar doopte per perceel zijn ganzenveer 
in een inktpotje om zijn aantekeningen te maken, waaruit 
een klerk het register uitwerkte, dat weer de basis vormde 
voor de individuele aanslagen. Het idee dat dit oude boek 
daadwerkelijk is gebruikt door een belastingambtenaar 
maakt het zo’n waardevol museaal object.

Anne-marieke van schaik
Conservator

een kohier is een belastingregister. in 1604, het 
jaar dat het kohier van Heenvliet werd opgesteld, 
trok een belastingambtenaar met zijn gevolg langs 
alle percelen binnen zijn ‘regio’ en schreef van 
ieder stukje land op wie de eigenaar was, wie de 
gebruiker en voor welk bedrag de persoon werd 
aangeslagen voor de verponding, de grondbelas-
ting. deze aantekeningen werden door een klerk 
netjes uitgewerkt in kohieren. 
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De Dodendraad
geschiedenis

getroffen vanwege de strikte neutraliteit waar ons land zich 
aan moest houden. Met versperringen en grensbewaking, 
mede door ‘soldaat-kommiezen’ werd getracht sluikhandel, 
mensensmokkel en spionageactiviteiten te voorkomen. 
ondanks deze maatregelen ging de smokkel door. daarbij 
trachtten de smokkelaars en ‘passeurs’ (mensensmokke-
laars) de dodendraad te verschalken. ze weken noch voor 
de strenge bewaking aan beide zijden, noch voor de hoge 
spanning. tripmijnen, signaallampen, alarmsystemen en  
observatieballonnen ten spijt gingen de clandestiene 
grensoverschrijdingen voort. velen vonden daarbij de dood. 
in de grensstreken waren de bewoners nog onbekend met 
het fenomeen electriciteit, waardoor ze zich niet bewust 
waren van het levensgevaar. onder de slachtoffers waren 
Belgen, nederlanders, duitsers en een Rus. op 31 mei 
1915 viel een ‘ophovense knaap’ bij Kessenich, op 2 juni 
een jochie en zijn vader die hem wilde bevrijden.

de ‘passeurs’ hadden allerlei technieken bedacht om met 
hun klanten over, onder of door de beide draden van de 
moordende versperring te geraken. ze draaiden tel-
kens een wollen deken rond twee boven elkaar liggende 
stroomdraden en kropen er zo tussen. Maar als de wol nat 

in 1914 vervaardigde gestel een lithografie de vlucht uit 
België en een tekening in zwart en wit krijt, getiteld: vlucht 
van de Belgen. op de prent zijn vluchtende mensen uit-
gebeeld met een groot paard, terwijl de stad antwerpen in 
brand staat; daarom is de achtergrond rood. op de tekening 
is te zien hoe een massa volk samendringt bij een ingang 
die door een geüniformeerde figuur wordt bewaakt.

de duitse bezetting van België werd gehaat om de geweld-
daden, de 5000 burgerslachtoffers en de deportatie van 
werklozen en de oprichting van zogenaamde Meldeämter 
om te voorkomen dat jongelieden zich bij het Belgische 
leger zouden voegen. 

in totaal zouden er van augustus tot oktober 1914 ruim 
1.000.000 Belgen naar nederland gevlucht zijn, aldus Prof. 
dr. a. vanneste in Kroniek van een dorp in oorlog, Neerpelt 
1914 – 1918. dat werden later zelfs een kleine twee miljoen; 
het grootste deel zou echter nog tijdens de oorlog terug-
komen. tijdens de hele periode verbleven steeds 100.000 
uitgeweken Belgen in nederland.

ondanks de bezetting was er intens grensverkeer, waardoor 
het duitse gezag het op zijn heupen kreeg. al deze gebeur-
tenissen stonden in het licht van verzet en spionage. tal-
rijke jongeren werden door de geallieerden naar nederland 
overgebracht. duizenden vrijwilligers konden zich van daar 
vervoegen aan het front achter de iJzer. de grens werd steeds 
zwaarder bewaakt. desondanks gingen brievensmokkel en 
‘klassieke’ grenssmokkel gewoon door. ‘daarom ging de 
duitse overheid midden 1915 over tot een technisch afsluiten 
van de grenzen: het plaatsen van een schrikdraad met neder-
land, van een draadversperring waarop hoogspanningsstroom 
stond!’ tussen april en augustus 1915 werd de draad langs 
de grens met nederland aangelegd op Belgisch grondgebied 
van het drielandenpunt bij vaals tot de schelde en van daar 
naar Knokke. Rond deze versperring was een stelsel van 
wachtposten, hekken en stroominstallaties aangebracht, van 
waaruit de bezetter de grenzen in het oog hield. H.J. von  
Wintersdorff heeft de versperring, wachthuisjes en wacht-
lopende soldaten naar foto’s nagemaakt. Hij werkte in ons 
museum als decorbouwer en deed alle technische klussen. 

Bezet België was een strenge gevangenis geworden. Boven-
dien waren aan nederlandse zijde aanvullende maatregelen 

Van het Drielandenpunt bij Vaals tot knokke in Vlaanderen hadden de Duitsers in 1915 een draad geïnstalleerd met een 
spanning van 2000 volt. Bij pogingen die te passeren vonden velen de dood. In ons museum herinneren drie objecten aan 
de gruwelijke geschiedenis; twee werkstukken van de hand van Leo Gestel (1881 – 1941) en een maquette door H.j. von 
wintersdorff.

Leo van Gestel, Vlucht van de Belgen, litho, 1914
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werd, verloor die haar isolerende eigenschappen: levens-
gevaarlijk. een Belg die een primitief houten kadertje 
tussen de draden had gewrongen moest dat met zijn leven 
bekopen. toen hij er door kroop, sprong het terug, zodat 
hij de draad raakte. de man werd zowat onthoofd. 
slim waren ze in achtmaal: daar hadden ze de bedding 
die onder de draad liep gewoon dieper uitgegraven. zo 
werden zelfs achttien paarden over de grens gebracht. 
in de buurt van nispen groeven boeren maar een tunnel 
onder de draad om er varkens doorheen te jagen. anderen 
gebruikten manden zonder bodem of tonnetjes die ze 
tussen de draden vastzetten om er dan door te kruipen. 
Riskant was de methode met de koperen draad. die werd 
over de versperring gegooid, waarna beide uiteinden in 
een emmer water werden gestopt. zo werd de stroom 
zwakker. en men wist dat de duitsers de stroom vaak 
uitschakelden bij onweer en stortbuien.

de elektrische grens was niet helemaal hermetisch. soms 
mochten nederlandse vissers en visverkopers uit nieuw-
namen aan een grensovergang hun waar slijten in Kiel- 
drecht, onder toezicht van de duitsers.
de duitsers hadden de Belgische enclave van Baarle-
Hertog nooit bezet en dat zorgde voor andere problemen, 
want in november 1915 meldde de duitse gezant aan de 
nederlandse regering dat franse en Belgische officieren 
over land in burger naar die enclave waren gekomen om 
er een radiozendinstallatie te bouwen. dat vonden ze een 
militaire operatie en nederland moest de aanvoer van on-
derdelen stoppen. om de neutraliteit te bewaren, werd een 
hoge versperring van kippengaas opgericht rond Baarle-
Hertog en Baarle-nassau, met vier controleposten. volgens 
vanneste was de Belgische enclave één groot postkantoor 
voor de post die uit België was gesmokkeld. de zendinstal-
latie bleef werken en zo konden inlichtingen en berichten 
doorgeseind worden aan de geallieerde staven.

Maquette van de Dodendraad, door H.J. von 
Wintersdorff, ca 1985

Soldaten en boer, detail van maquette Transformatorhuisje, detail van maquette

Afbeelding boven: Leo van Gestel, Vlucht van de Belgen, tekening, 1914
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geschiedenis

de komst van de vloedgolf van vluchtelingen in nederland 
zorgde voor een humanitaire crisis. schuren, fabrieken, 
scholen en pakhuizen moesten in korte tijd door militairen 
gereed gemaakt worden voor provisorische huisvesting. 
Het militaire bevoorradingssysteem werd ingeschakeld 
voor voedsel en medische hulp. na een gastvrije ontvangst 
en hulp van overheid en particulieren, veranderde de 
stemming. daarna stimuleerde de overheid de terugkeer. 
van de 100.000 die bleven, werden zo’n 30 à 40.000 afhan-
kelijken in kampen ondergebracht, onder bewaking door 
marechaussee en landweer. Buitenlandse militairen die de 
grens overstaken werden geïnterneerd. de komst van de 
buitenlanders leverde soms een cultuurschok op: bierdrin-
kende Belgische vrouwen op de veluwe. soms ontstonden 
rellen waarbij doden vielen.

een tastbare herinnering aan het verblijf der vluchtelingen 
is het Belgisch monument op de amersfoortse berg, een 

uit twee delen bestaande kasteelachtige bakstenen kolos 
met symbolistische zandstenen reliëfs. Bij het laagste 
deel staat een door vluchtelingen ingelegde mozaïektafel 
waarop de namen van de plaatsen die in het nu achter 
bomen verdwenen panorama te zien waren.
een bekende geïnterneerde was de fauvistische schilder 
en beeldhouwer Rik Wouters die in 1916 aan een oog-
ziekte overleed.
Hoe de bezetting in België werd ervaren, is te lezen in de 
experimentele gedichten van Paul van ostaijen. een frag-
ment uit Bedreigde stad:
 eins zwei eins zwei eins zwei eins zwei
dRei
 waas wer hat donnerwetter wer hat  
 das gewagt.

Henk Duym

Foto boven: Een passeur door een ton
Foto uit Kroniek van een dorp in oorlog, Neerpelt 1914-1918. 
Het dagelijks leven, de spionage en de elektrische draadver-
sperring aan de Belgisch-Nederlandse grens tijdens de Eerste 
Wereldoorlog door Prof. Dr. A. Vanneste, deel I: 1914-1915

Foto rechtsboven: Prent van Albert Hahn, ‘Weer is een Belg, 
die over de grens naar Nederland wilde vluchten, in het 
electrische prikkeldraad blijven hangen en door den stroom 
gedood (krantebericht van elke dag).’  
Foto uit De oorlog, I, Amsterdam, z.j. Een vouwraam, gebruikt door passeurs. Foto Museum Taxandria, Turnhout
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