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ZEEP

Route
> tramlijn 5 richting Willemsplein, halte Westplein
> metro, uitstappen station Leuvehaven
Auto | borden ‘Euromast’ volgen, zie verder het kaartje

25 februari tot 3 oktober

Openingstijden | dinsdag t/m zondag van 11.00 - 17.00 uur

Laatste deel uit een drieluik over accijnzen
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Gesloten op maandag, 1 Paasdag, Koninginnedag en
ste

1 Pinksterdag.
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Let op! Ook geopend op 2 Paasdag, 2 Pinksterdag en

Rondleidingen | op afspraak
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de maandagen in juli en augustus.

Het museum is toegankelijk voor minder valide bezoekers.
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ACCIJNS OP
ACCIJNS OM

Openbaar vervoer | Rotterdam Centraal Station en Station Hofplein
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25 februari tot 3 oktober
ZOUT-ARM, ZOUT-RIJK
maart 2003 - oktober 2003
De mens heeft zout nodig om te kunnen overleven. Tijdens de eerste tentoonstelling van
het drieluik over accijnzen konden bezoekers
kennis maken met de geschiedenis van het
bijzondere huis-, tuin- en keukenproduct
zout. In het verleden was zout zeer kostbaar
vanwege de ‘mysterieuze’ geneeskrachtige
en conserverende werking. Belasting op dit
onmisbare product was een logisch gevolg.
Deze uitzonderlijke vorm van belastingheffing
werd pas in 1951 afgeschaft.

Het Belasting & Douane Museum start
het jaar 2005 met een frisse voorjaarstentoonstelling. Deze tentoonstelling
vormt het laatste deel uit een drieluik
over accijnzen. Zeep heeft door de eeuwen heen een ontwikkeling van schoonmaakmiddel tot toiletartikel doorgemaakt. Want wie wil er nu niet lekker
ruiken of een ontspannend schuimbad
nemen. Maar waarom betaalde men
belasting op zeep? Bent u nieuwsgierig
naar hoe zeep werd gemaakt en wilt u
weten uit welke grondstoffen zeep
bestaat? Laat u dan verrassen door
deze tentoonstelling over Zeep.
Op het gebruik van zeep werd al in 1583
een belasting geheven. Deze hoge
belasting werd in 1893 afgeschaft.
Tegenwoordig is de consument alleen
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19% BTW verschuldigd. Harde en zachte zeep zijn de voornaamste zeepsoorten. Om de zeepproducenten in
Nederland te beschermen was harde
zeep bij invoer extra belast met een
‘invoerrecht’. Dit leidde echter tot een
omvangrijke zeepsmokkel.
De tentoonstelling geeft wellicht antwoord op uw vragen over zeep aan de
hand van ordonnantiën, documenten,
spotprenten, affiches en reclamemateriaal van zeep. Een historisch
decor van een wasserij, wasvrouw en
een oud winkeltje met zeepproducten
moet de bezoeker een levendig
beeld geven over de vele
toepassingen van zeep.
Want wie maakt er nu
schoon zonder zeep?

BIER-LUST, BIER-LAST
oktober 2003 - maart 2004
Tijdens de tweede tentoonstelling van het
drieluik over accijnzen konden de bezoekers
kennis maken met de historische ontwikkeling
van de accijns op het product bier. Deze Bourgondische vertelling over een nog bestaande
accijns op deze volksdrank toonde de
ontwikkeling
van bier als
eerste levensbehoefte in de
Middeleeuwen
tot de gezelligheidsdrank die
het vandaag
de dag is.

ACCIJNZEN
Wat zijn accijnzen en belastingen?
Op deze vragen geeft het
Belasting & Douane Museum een
antwoord in drie opeenvolgende
tentoonstellingen over zout-, bier-

en zeepaccijns. Accijnzen zijn één
van de oudste vormen van
belastingheffing in Nederland.
Sinds de vroege Middeleeuwen

heeft de burger te maken met
deze verbruiksbelastingen. Oorspronkelijk waren accijnzen alleen
van toepassing op eerste levens-

behoeften. Tegenwoordig zijn er
nog steeds accijnzen op o.a. wijn,
bier, gedistilleerde dranken, tabak
en minerale oliën.

