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C o 1 o f o n

De Franse kunstenaar Benjamin Roubaud maak-

te in de periode 1832-1835 voor het satirische

blad 'Le Charivari' een serie lithografieen over

smokkelen, waaronder doze prent.

Een douaneambtenaar houdt een man aan die

een als kind verkleed varkentje probeert binnen

to smokkelen. Kennelijk was het een wild ver-

breide methode. (zie artikel pagina 18)

Foto voorzijde: Robert J. Tiemann

De ellendige staat der Nederlanden onder de

wrede tirannie van de hertog van Alva,

Olieverf / doek,

le helft 16e eeuw,

Anonieme meester.
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In de rubriek'Museumnieuws' filosofeert de directeur van het museum over namaak

van merkartikelen en dergelijke. In deze rubriek kunt u verder o.m. aantreffen: een

aankondiging van een Kersttentoonstelling, een verslag van het laatste IACM-congres,

alsmede de rnededeling van een schenking van fiscale boeken.

De tirannie van Alva is het onderwerp van de rubriek'Museumschatten', zulks in ver-

band met restauratie van het desbetreffende schilderij. Als recente aanwinst wordt

besproken een gravure die handelt over het wijnkopersoproer.

De heer Van der Beek vertelt weer verder over de goede oude tijd in de Belasting-

dienst. Net Leven van de heer De Koning in de Belastingdienst is onderwerp van het

interview door de heer Bergman.

Tussen de'Varia' kunt u o.m. aantreffen een bijdrage van de heer Feij betreffende de

accijn' op bier, alsmede een artikeltje in het Gronings dialect betreffende een bepaalde

,,mokkelmethode.

WolIc ang Kattenhusch
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Hugo Boss voor een appel en een ei

'Maakt de douane zich nu echt druk als

je als toerist uit Turkije een paar namaak

Hugo Boss overhemden meebrengt?!'

Deze vraag wordt mij op een warme

zomerdag, wanneer ik weekenddienst

heb, gesteld. Aanleiding vormt het affi-

che dat de passanten op de Parklaan

moet verleiden naar binnen to komen.

Het attendeert op de tentoonstelling 'lets

aan to geven?! Bagageperikelen op

Schiphol'. De vraag komt uit de mond

van een ouder echtpaar en wordt op ver-

ontwaardigde toon gesteld. Beiden zien

er welvarend uit,en ze genieten zichtbaar

van een verzorgde oude dag.

Tijdens de discussie die zich

ontspint, realiseer ik mij twee dingen.

echt to onderscheiden Boss hem-

den. Dat de lage prijs een belle-

tje bij ze had moeten doen rinke-

len is onzin. Zij snappen niet dat

de douane zich over dit soort

kleinigheden druk maakt. Het

argument dat de fabrikant, in dit

geval Boss, wordt benadeeld,

rnaakt geen indruk. Dat de

spullen vaak gemaakt zijn

door de harden van jonge

kinderen, die tegen lage

lonen lange dagen maken,

en daardoor niet naar school

kunnen, lijkt het echtpaar

niet to deren. Met felle open

verklaart mevrouw dat het

en bloot op de markt worden aangebo-

den. Dat een en ander zich ver van huis

afspeelt, draagt zeker bij aan de kooplus-

tige stemming. Dan zijn wantoestanden

in de textielindustrie plotsklaps vergeten.

Evenmin is men in staat het probleern

groter to zien, waardoor de consument

zich bewust wordt van de economische

schade die de fabrikant wiens

naam wordt misbruikt, lijdt.

Merkvervalsing is een belang-

rijk thema in onze tijdelijke exposi-

tie. Het is een actueel onderwerp

dat jong en oud aanspreekt, zowel

in positieve als in negatieve zin.

Dat laatste blijkt uit de reactie van

het echtpaar dat ik hierboven aan-

haalde. Maar de actualiteit laat zich

gemakkelijk vertalen naar het ver-

leden en dat is waar wij in dit

museum natuurlijk altijd mee bezig

zijn. Tot voor enkele jaren was er

nog geen wetgeving die de bestrij-

ding van merkvervalsing mogelijk

maakte. Het fenomeen 'merk' is

historisch gezien nog niet zo oud

en als er in het verleden al geliefde

merken wares, dan waren ze

bestemd voor de elite, waardoor de

omvang van het probleem beperkt

was. Daar tegenover staat dat het

streven naar persoonlijk voordeel

zo oud is als de mensheid. De tallo-

ze voorbeelden van het over de

grens smokkelen van goederen om

to voorkomen dat er belasting

moest worden betaald, zoals die in

het museum zijn tentoongesteld,

vormen hiervan een illustratie. Bij

de voorbeelden die wij laten zien

gaat het weliswaar meestal om het

verhandelen van smokkelwaar,

maar indirect is het doel hiervan

uiteraard om er persoonlijk beter

van to worden. Daarmee zijn wij

terug bij het verontwaardigde echt-

paar dat zich in het museum aan-

diende omdat zij van de Neder-

landse overheid in het buitenland

geen koopjes mogen jagen. De tentoon-

stelling'Iets aan to geven?!' wilden zij

niet bezoeken omdat het zulk mooi weer

was... Jammer want ze hadden zeker stof

tot nadenken mee naar huis genomen:

gratis en voor niets!

Nagemaakte merkartikelen op de tentoonstelling 'lets aan to geven?!

Bagageperikelen op Schiphol'. Foto: Rob Tiemann

Allereerst dat het inspelen door het

museum op de publiekscampagne, die

de douane deze zomer samen met het

Wereld Natuurfonds voert, verrassende

en actuele vragen oplevert. Ten tweede

verbaas ik mij over de hooding van deze

mensen. Ze kunnen zich niet voorstellen

dat ze met hun aankoop van vier over-

hemden, die onterecht de merknaam

Hugo Boss dragen, de wet overtreden en

strafbaar zijn. Tijdens hun vakantie vorig

jaar in een van de toeristische badplaat-

sen aan de Zuidkust van Turkije, ontdek-

ten zij ze op de markt. Het keurige echt-

paar kon de verleiding niet weerstaan en

kocht voor slechts 32 ronde Hollandse

guldens de vier, in hun ogen niet van

hele mooie hemden zijn en

dat zij wel gek zou zijn als ze

doze had laten liggen. Twee

van de vier liggen nog onge-

bruikt in de kast en zij vraagt

zich of of ze daarmee alsnog

strafbaar is en of haar man

door de douane wordt opge-

pakt als hij met zijn vervalste Hugo Boss

overhemd aan terugkeert van vakantie in

het buitenland.

En zo lijkt er, ook bij ogen-

schijnlijk gezagsgetrouwe burgers, een

waas voor de ogen to trekkers als zij een

financieel voordeeltje meeen to kunnen

halen. Ze verliezen lion gezonde ver-

stand bij het zien van koopjes die open
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`Een Ei met Kerst'

7 december t/m 12 januari 2003

Oproep
Het Belasting &

Douane Museum zoekt

a I

voor de redactie

van Impost

Hij/zij zal zich na een inwerkperiode bezighouden met de voor-

bereiding van de productie van dit tijdschrift voor de vrienden

en donateurs van de Stichting Belastingmuseum 'Prof. dr Van

der Poel', dat ca. driemaal per jaar verschijnt. Hij/zij functioneert

binnen de museumorganisatie met een hope mate van zelfstan-

digheid en in samenwerking met de afdeling Communicatie.

Vanzelfsprekend is een goede taalbeheersing- in woord en

geschrift- een vereiste. Redactionele ervaring en - eventueel -

fotografische vaardigheden vormen een aanbeveling.

Aan de functie is geen honorering verbonden. Reis - en andere

kosten worden vergoed. Voor nadere inlichtingen kunt u telefo-

nisch contact opnemen met John Vrouwenfelder (010-4400211)

of Wolf Kattenbusch (070-3264626).

De tentoonstelling 'Een Ei met Kerst - symbolen in de kerststal',

die van 7 december a.s. tot en met 12 januari 2003 in het Belas-

ting & Douane Museum wordt gehouden, geeft een overzicht

van de diversiteit aan kerststallen uit verschillende cultures en

continenten. U zult ontdekken dat telkens andere symbolen

worden toegevoegd aan de kerststal zoals die in het traditionele

kerstverhaal is overgeleverd.

Om de directe betrokkenheid to vergroten heeft ieder yolk het

kerstverhaal meer naar eigen tijd en streek verplaatst. De ten-

toonstelling geeft daar een goed overzicht van. Zo kunt u zien

dat de Navajo-indianen het kind aanbidden in een wigwam

waarbij het symbool van de slang ten teken geeft dat het kwaad

op de loer ligt. Naast de voor de hand liggende materialen

wordt veelvuldig

gebruik gemaakt

van alternatieve

materialen zoals

bijvoorbeeld mais-

bladeren en kokosnoten. Kortom materialen die in schril con-

trast staan met kerststallen die puur voor de commercie zijn

gemaakt.

De tentoonstelling is samengesteld uit de prive-collecties van

verzamelaars J. van Hulst en T. Roelofs.

Let op! 2de Kerstdag geopend, lste Kerstdag en Nieuwjaarsdag

gesloten

/train Schut

Vrijwilliger(s)

gevraagd i

Het Belasting & Douane Museum is op zoek naar vrij-

willigers voor het maken van basisbeschrijvingen van

museumobjecten. De werkzaamheden omvatten in

hoofdzaak het vastleggen van elementaire gegevens

over een museumobject op een formulier, zoals bij-

voorbeeld: de uiterlijke beschrijving ( document, doua-

netang, zegel, gravure, schilderij, e.d. ); de maten; de

materiaalsoort en de maker. Het formulier client als

basis voor opneming in een computerbestand. Indien u

vaardig bent met de computer kunnen de gegevens

ook direct in de computer ( laptop) worden ingevoerd.

Als uw belangstelling is gewekt en u nadere informatie
wenst kunt u contact opnemen met Pieter van Houten

( tel. 010-4400216) of John Vrouwenfelder
( tel. 010- 4400211 )
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ssociation of C
-r A nom 1

Dit jaar vond het jaarlijkse congres van de IACM van 15 t/m 19 september plaats in

Rome. Naar aanleiding van de recente herinrichting en uitbreiding van het Italiaanse

Douanemuseum (het Museio Storico delta Guardia di Finanza) waren de leden van

de IACM op uitnodiging van dezelfde Guardia di Finanza naar het hoofdkantoor van

de Italiaanse douane gereisd voor het 2e lustrumcongres van deze organisatie van

douanemusea.

Aftredend president van de IACM,

Loes A. Peeperkorn - van Donselaar,

ontvangt uit de handen van de presi-

dent van het Museio Storico della

Guardia di Finanza een replica van

een Italiaanse 'douaneklok'. Ca. 100

jaar geleden waren deze klokken op

alle kantoren van de Guardia di

Finanza in Italia in gebruik

6

Op de openingsdag van het congres

stond uiteraard een bezoek aan het

vernieuwde museum op de begane

grond en in de kelder van het gebouw

van de Guardia di Finanza op het pro-

gramma. De functie en het wezen van

de Guardia di Finanza komt niet vol-

ledig overeen met die van de neder-

landse douane. Het is eerder een

semi-militaire organisatie. Dit karakter

blijkt ook uit de getoonde collectie van

het Museio Storico della Guardia di

Finanza: veel wapens, uniformen,

schilderijen van veldslagen en schaal-

modellen van al het rollend- , varend-

en vliegend materieal van de Guardia

di Finanza. Dit alley verpakt in uiterst

smaakvol Italiaans design: luxueuze hou-

ten vitrines en kostbare verlichting.

Sinds enkele jaren staat de tweede dag

van het congres in het teken van de

werkgroepen. Deze praktische aanpak

leidt tot kennis- en ervaringsuitwisseling

op diverse terreinen tussen de deelne-

mende landen. Sums vloeien hieruit

internationale projecten voort, zoals bij-

voorbeeld de tentoonstelling'Gabelous et

Pataches/les douanes sur les cotes d'Eu-

rope' in Parijs in 1999.

Dit jaar werd deelgenomen aan de werk-

groepen Collectie & Ethiek, Public Rela-

tions en A day in the life of a customs

officer' en Inventarisatie douaneverdra-

gen' van de bij de IACM aangesloten lid-

staten. Een werkgroep besloot tijdens

het congres de titel to veranderen in A

week in the life ...etc.' en hiervoor zal

volgend jaar in een week in september in

alle bij de IACM aangesloten landen

materiaal worden verzameld.

Op de Algemene Vergadering op de laat-

ste dag van het congres kwamen vooral

organisatorische, statutaire en financidle

zaken aan bod. Hoofdpunten dit jaar

waren de verkiezing van een nieuwe

voorzitter en een voorstel van Denemar-

ken om Frans als officidle tweede taal

van de IACM to laten vervallen. Het

belangrijkste argument hiervoor is de

kostenfactor, die het inhuren van tol-

ken/vertalers met zich -,ieebrengt, voor -

met name - het land van de IACM dat

het congres organiseert. Een nieuwe

werkgroep zal het komende jaar de

mogelijkheden onderzoeken om dit pro-

bleem (financieel) op to lossen.

Na een tweede termijn voltooid to heb-

ben, trail Loes Peeperkorn-van Donselaar

of als president van de IACM. Ook de

secretaris IACM Ann van Puymbroeck

van het Nationaal Museum en Archief

Douane en Accijnzen in Antwerpen,

droeg haar functie over. Tot voorzitter

word Paddy Ryan (lerland) verkozen, Jon

Eggertson (Noorwegen) reageerde posi-

tief op Paddy Ryan's uitnodiging om

hem als secretaris de komende drie jaar

ter zijde to staan. Het 11e congres van de

IACM zal in 2003 naar verwachting

plaats vinden in Luxemburg.

Wim van Es
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Het nieuwe 'visitekaartje'

Nieuwe folder

De verzegeltang
In 2000 heeft de Douane de tot dan in gebruik geweest zijnde

verzegeltangen vervangen door nieuwe exemplaren. Verlies

van een verzegeltang werd en wordt een douaneambtenaar

ernstig aangerekend. Het zijn immers fraudegevoelige bedrijfs-

middelen. In het verleden riskeerde je als straf zelfs een fikse

inhouding op je tractement.

Oud-hoofdontvanger-titulair A.

de Leeuw uit Tilburg schreef de

redactie een brief over het ver-

lies van een douanetang door

zijn vader, kommies to water to

IJmuiden. Of hij is gestraft met

een inhouding op zijn salaris

vermeldt de geschiedenis niet.

Een douaneambtenaar klimt aan boord

van de 'Triton' in de Amsterdamse haven.

Foto: N.V. de Arbeidspers, 1937.

Na de introductie van nieuwe evenementen, zoals de 'Smokkel-

trip', werd het hoog tijd dat het museum over een nieuw 'visite-

kaartje' beschikte. Onder dank aan Kluwer is met dit doel een

nieuwe, kleurrijke folder verschenen, die middels verschillende

illustraties saillante elementen van 15 eeuwen belasting - en

douanegeschiedenis in Nederland laat zien. De redactie raadt u

de raadpleging ervan ten zeerste aan.

Sub sidle
Medegedeeld wordt dat het Belasting & Douane Museum op

een wel heel plezierige wijze een interessante aanwinst ten

behoeve van zijn collectie heeft verkregen. Net Uijttenhoven -

Doyens Fonds heeft namelijk subsidie verstrekt ten einde het

mogelijk to maken het werk'Border 2001' van de Vlaamse kun-

stenaar Hans op de Beek aan to schaffen. Het betreft een video-

kunstwerk dat met het verstrijken der jaren aan belang zal

winnen.

De afbeelding van een rijtje ver-

zegeltangen bij het artikel van

Mw. Peerperkorn in Impost van

juli 2002 roept bij mij herinnerin-

gen op van zo'n 75 jaar geleden.

Net zal ornstreeks 1927 geweest

zijn als het gezin van de kom-

mies to water (inerkwaardige

rangaanduiding!) de Leeuw een

van de dienstwoningen van de

douane langs het Noordzeeka-

naal, vlak bij de 'Dude sluis' in

IJmuiden bewoont. Het gezin

bestaat uit vader, moeder en

twee kinderen van 10 en 12 jaar.

lk zal toen 10 jaar zijn geweest.

In IJmuiden ging de douane aan

boord van de schepen die op weg naar Amsterdam waren. Ze

deden hun werk, als het aftekenen van documenten, het vrijge-

ven van goederen, in sommige gevallen het innen van invoer-

recht en het verzegelen van wat zeker gesteld moest worden tot

de definitieve afhandeling in Amsterdam.

Op die noodlottige dag in vermoedelijk 1927 gleed bij het

beklimmen van de boot tijdens het schutten, jawel, de verzegel-

tang van mijn vader uit zijn jaszak het water in.

Ik herinner mij nog, dat deze gebeurtenis hem bijzonder aan-

greep en ik kan mij dat ook good voorstellen: een douanebe-

ambte die zijn voornaamste gereedschap in het water ziet ver-

dwijnen en - hoe je het ook bekijkt- toch door eigen schuld.

De miniramp krijgt toch nog een tamelijk bevredigend einde.

Geruime tijd later ( enkele maanden? een jaar?) moot een dui-

ker om de een of andere reden naar beneden in het kanaal tus-

sen de sluisdeuren.

Als mijn vader dat ter ore komt gnat hij eens met hem praten en

laat hij nu met een inmiddels tamelijk verroeste, maar blijkens

het aangebrachte nummer toch met de verzegeltang naar boven

komen!

Als jochie van 10 zal ik de ernst niet volledig hebben ingezien

maar als 85-jarige oud-hoofdontvanger-titulitair

( had ik het hiervoor niet over merkwaardige beroepsaanduidin-

gen?) kan ik mij voorstellen in welke mate 'langs de ambtelijke

weg' over dat voorval zal zijn 'bericht'.

A. de Leeuev
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Jhr J.A. Stoop met de directeur

van het museum

Een hutkof'f'er

f'iscale boeken

Regehnatig worden oude

boeken en jaargangen

van fiscale tijdschriften

aangeboden aan onze

Bibliotheek voor Fiscale

Geschiedenis. Op 14

augustus ontvingen wij

enkele zwaargewichten

op dit terrein. Een massa

boeken die zich onder

het stof beyond in het

koetshuis van Jonkheer

J.A. Stoop van Gouds-

waard uit Warnsveld

werd ons, door bemidde-

ling van de beer Theo

Somsen, aangeboden.

De heer Stoop heeft zelf

geen band met de Belas-

tingdienst, anders dan

als belastingplichtige,

maar stamt uit een

Jhr J.A

vol

De heer Stoop maakt

gebruik van een rolstoel

en verplaatste zich daar-

om natuurlijk met de lift

van de ene etage naar de

ander. Op het moment

dat het richting biblio-

theek ging, bleef de lift

steken. Er was veel kunst

en vliegwerk, maar vooral

spierkracht nodig, om de

lift op drempel niveau to

pompen zodat iedereen,

inclusief rolstoel, de lift

kon verlaten. Binnen het

museum vonden wij het

heel vervelend dat de

hoer Stoop zo onfortuin-

lijk klem kwam to zitten

in het luchtledige, tussen

Parklaan 14 en 16. Maar

voor hem was de gebeur-

Stoop met de heer Somsen

geslacht dat diverse hoge belastingamb-

tenaren heeft opgeleverd. Zij waren

ongetwijfeld de erflaters van het materi-

aal dat bij het opruimen van de zolders

van het koetshuis to voorschijn kwam.

Het werd een geanimeerd bezoek met de

inmiddels 95-jarige Jonkheer. In gezel-

schap van zijn huisgenoot en de heer

Somsen kreeg hij een rondleiding door

het museum en natuurlijk door de BFG!

En op weg daar naar toe ging het mis...
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tenis alleen maar een extra'tje tijdens een

toch al feestelijke dag. Het liftavontuur

gaf hem alleen maar meer stof tot nage-

nieten, zo liet hij ons later telefonisch

weten.

De boeken zijn inmiddels onder handen

genomen en enkele titels bleken nog niet

aanwezig in de BFG. Al met al een

bezoek dat een vermelding in Impost

meer dan waard is.

Loes A. Peelu'rkorn - van Donselaar

(Dit artikel is voor een deel gebaseerd

op een hoofdstuk uit de publicatie

'Voor een vryen Staet - Die Niederlande

das Reich and 'Tyrannen' in den Krisen-

jahren 1572-1672', geschreven door

dr. Gorch Pieken. Het is gepubliceerd

in het tijdschrift 'Magazin', nr 21. 1997,

een uitgave van het Deutsches

Historisches Museum to Berlijn)
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`De tirannie van Alva'

In de zestiende eeuw behoorden de Nederlanden tot het Spaanse rijk met als heersers

achtereenvolgens Filips de Schone, Karel V en Filips II. Tot groot ongenoegen van

hen kreeg het protestantisme in de Nederlanden steeds meer aanhangers, ook onder

de edelen. Die eisten godsdienstvrijheid anders zou men in opstand komen. In 1566

ontketende zich uitendelijk een beeldenstorm in de katholieke kerken om ze

geschikt to maken voor de protestantse eredienst. Dit leidde in 1567 tot de oprichting

van de uit twaalf leden bestaande Raad van Beroerten - door het yolk Bloedraad

genoemd - met de door Filips II naar de Nederlanden gestuurde landvoogd, de her-

tog van Alva, als voorzitter. De raad sprak doodvonnissen en confiscaties uit over

personen die betrokken waren bij de Beeldenstorm of opstand. De Bloedraad voltrok

in 1568 1100 doodvonnissen waaronder die van de graven Egmond en Horne. In dat-

zelfde jaar deed Willem van Oranje enkele vergeefse pogingen met huurlegers de

Nederlanden binnen to vallen.Het strenge beleid van Alva had tot gevolg dat hij een

mikpunt werd voor makers van spotprenten en schilderijen.

Gravure 1569
Een van de oudst bekende prenten die

daarmee in verband staat, verscheen in

1569 in Duitsland met toelichtende tek-

sten in het Frans en Duits. De prent is

van een anonieme graveur en werd in

Duitse steden als strooibiljet aan passan-

ten uitgereikt of op drukke plaatsen hei-

melijk neergelegd. Er zijn ten minste vijf

uitvoeringen van bekend. Ze wijken

onderling enigszins van elkaar af. Klaar-

blijkelijk was de gravure voor een in de

omgeving van Nederlandse emigranten

verblijvend publiek bestemd. De met de

gebeurtenissen vertrouwde graveur was

ongetwijfeld een vluchteling, die ver-

moedelijk in de befaamde Nederlandse

kunstkolonie to Keulen werkzaam was.

De prent diende tot zo'n honderd jaar

later als inspiratiebron voor andere gra-

veurs en schilders. Tot op heden zijn er

23 schilderijen met hetzelfde thema

bekend in binnen- en buitenland. In

Nederland bevinden ze zich in een aan-

tal over het land verspreide musea (o.a.

to Amsterdam, Delft, Utrecht en Middel-

'De ellendige staat der Nederlanden', 1569

Anonieme gravure ( collectie Atlas van Stolk,

Rotterdam )

burg). Enkele jaren geleden wist ook het

Belasting & Douane Museum (B&DM)

een exemplaar to bemachtigen als illus-

tratie bij het onderwerp Alva en de Tien-

de penning'. (zie foto omslag). Het schil-

derij op dock was niet in goede staat en

bleek in het verleden slecht gerestau-

reerd to zijn. Na een grondige restauratie

volgens de hedendaagse normen door

Ahmad Khaknegar is het schilderij thans

in de vaste opstelling opgenomen.

De 17 Nederlanden
De allegorische voorstellingen tonen

landvoogd Alva die, gezeten op een

troon, met een ketting 17 geknielde jonk-

vrouwen vasthoudt. Zij vormen de per-

sonificaties van de 17 provincien der

Nederlanden: de hertogdommen Bra-

bant, Gelderland, Limburg, Luxemburg;

de graafschappen Artois, Henegouwen;

Holland, Namen, Vlaanderen, Zeeland,

Zutphen; het markgraafschap Antwer-

pen; de heerlijkheden Friesland, Gronin-

gen, Mechelen, Overijssel en het gewest

Utrecht met het Bisdom. Op ieder schil-

derij zijn enkele provincien duidelijk to

herkennen door de op de voorgrond

naast de jonkvrouwen afgebeelde

wapenschilden. Op een enkele uitzonde-

ring na zijn de schilders anoniem. De

schilderijen zijn to verdelen in Noord-

Nederlandse en in Zuid-Nederlandse

exernplaren. Dat komt naast de schilder-

stijl onder meer tot uitdrukking in de

keuze van de afgebeelde wapenschilden.

Dat zijn er meestal vijf of zes van de

zeventien. Op het schilderij van het

B&DM zijn v.l.n.r. afgebeeld de Noord-

Nederlandse provincien: Holland, Bra-

bant, Zeeland, Utrecht en Friesland. Op

de meeste andere vergelijkbare uitvoe-

ringen is op de plaats van het wapen van

Utrecht het wapen van Gelderland afge-

beeld. Het initiatief tot het maken van

een schilderij met de tirannie van Alva

als onderwerp had dikwijls een relatie

met de actualiteiten in de tijd van de

opdracht zoals opstanden, onlusten, pro-

testen, e.d.. Mogelijk heeft de opdracht-

gever van dit schilderij een band met de

stad of de provincie Utrecht en is het bij

voorbeeld een anoniem protest tegen

gebeurtenissen als het ontwapenen door

stadhouder Maurits van de Utrechtse

Waardgelders, een door landsadvocaat
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'De tirannie van Alva', gravure door W.J. Delff naar A. van der Venne, 1622.

( o.a. in de collectie Atlas van Stolk, Rotterdam en de collectie van het Rijksmuseum, Amsterdam

Johan van Oldenbarnevelt gestimuleerd

stadsleger, en de in 1619 gevolgde

terechtstelling van Van Oldenbarnevelt

eveneens op last van Maurits. Als doze

veronderstelling juist zou zijn betekent

dit dat het schilderij omstreeks 1619 is

gemaakt. Het blijft echter gissen, Op

grond van de uitvoering van het wapen

van de provincie Utrecht - een samen-

smelting van het wapen van het bisdom

Utrecht en het wapen van het graafschap

Holland - moet het schilderij tussen 1584

en 1647 zijn ontstaan.

Het schilderij
Een verdere beschouwing van het schil-

derij leert het volgende.

Rechts van de jonkvrouwen kijkt een

groep manner, die op houten paten of

voetstukken staan (ze zien er op de

prenten uit als bewerkte tafelpoten.), toe.

Ze houden enkele vingers voor hun

gesloten mond (het gebaar van stil zijn;

mond houden). Het zijn waarschijnlijk

leden van de Staten-Generaal die angst

hebben zich to roeren of uit to spreken.

Dit om een aanklacht door de Bloedraad

10

to ontlopen. Die zou weleens kunnen

eindigen in hun dood of confiscatie van

hun bezittingen. Duidelijk is hieraan of

to lezen de oorspronkelijke kritiek van de

emigranten aan het adres van de

bestuurders die klakkeloos de knechting

van de Nederlanden accepteerden. Naast

de leden van de Staten-Generaal staan

met bedekt hoofd leden van de adel.

Ook zij zijn niet aan de actie deelnemen-

de toeschouwers. Via een muuropening

is er zicht op de Brusselse Markt. Rond

twee executiepodia staat een grote men-

senmenigte die de terechtstelling van

vier mannen gadeslaat. Op het rechter

schavot worden de graven Egmond en

Horne en op het andere schavot vermoe-

delijk Antoon van Stralen, oud-burge-

meester van Antwerpen, en Jan Casem-

brood, heer van Bakkerzeele, de secreta-

ris van Egmond, onthoofd. In werkelijk-

heid vond de eerste executie plaats in

mei 1568 en de andere in September

1568. Het bloed van de vier mannen

stroomt in een vijver waaruit Margare-

tha van Parma met een schepnet de

geconfisceerde bezittingen vist.

%i nANI l r IS FhlitllNAI
Utebe tiieamriie bmr t,n

Prent 1622
Een ander slachtoffer staat, met geboeide

handen en openstaande kraag, op een

trede bij Alva's troon. Op een vroeger

paneel, aanwezig in het Belgische kasteel

Beloeil, dat aan Pieter Breughel de Oude-

re (1510-1570) wordt toegeschreven, blijft

doze man naamloos. Ook op de prent is

hij niet to identificeren. In latere versies

wordt hier Bakkerzeele bedoeld, waarbij

op zijn en Van Stralens plaats op het

schavot naast Egmond en Horne de

gebroeders Batenburg worden onthoofd.

Deze persoon wordt bij voorbeeld op een

prent uit 1622 van W.J. Delff , naar een

ontwerp van AT van de Venne, we]

genoemd, t.w. Heer van Bakkerzeele

Twee figuren, rechts van Alva, dragen

soortgelijke met bont afgezette mantels

als de op houten poten staande bestuur-

ders. Hoewel deze kleding in het alge-

meen in de tweede helft van de zestien-

de eeuw niet meer in zwang was, werd

ze nog tang toegepast bij het afbeelden

van bestuurders en raadsheren.
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Spaarpot

De zich naar Alva buigende man is Juan

de Vargas, een lid van de Bloedraad. De

andere is zijn medewerker de halfspan-

jaard Lodewijk del Rio. De tussen beide

mannen staande geestelijke word in late-

re voorstellingen als Maarten Rijthoven,

bisschop van leper herkend. Deze gerna-

tigde kerkvorst bracht aan Egmond het

doodvonnis over en begeleidde hem op

zijn laatste gang. Op de achtergrond legt

broeder Cornelis Brouwer zijn hand op

de schouder van Del Rio. Deze Francisca-

ner monnik was als hulpinquisiteur zeer

actief in de strijd tegen de ketters maar

werd vooral bekend door zijn losbandige

leven en zijn voorliefde voor onkuisheid.

Men komt hem in vele protestantse

geschriften uit die tijd tegen als het zin-

nebeeld van verval van de oude (katho-

lieke) kerk. Aan de andere kant van de

troon staat kardinaal Granvelle. Met een

blaasbalg blaast hij Alva haat en moord-

lust in het oor. Boven hen uit verrijst de

duivel. Hij houdt in de ene hand een kei-

zerlijke kroon en in de andere een pause-

lijke kroon ( de tiara). Het onderschrift

op de Duitse uitgave verklaart de beteke-

nis: 'Hie Gibt der Teuffel eim leden Sein

lohn nach Dem er verdient Hat mit ung-

leiche Kroonen'( vrij vertaald: als loon

naar werken krijgt hij van de duivel de

kroon die hij verdient). De links van

Granvelle staande mannen behoren niet

tot de oorspronkelijke beeldopbouw van

de prenten. Zelfs met behulp van de

soms zeer uitvoerige beschrijvingen bij

de schilderijen zijn ze niet to identifice-

ren. Hun kleding en hun plaats achter de

troon doen vermoeden dat ze deel uit-

maken van de hofhouding. Ook de

veren op de hoeden van de naar de 17

jonkvrouwen wijzende edelen onder-

steunen deze conclusie. Zij hebben

dezelfde kleur (rood) als die van de her-

tog.Op sommige schilderijen liggen de

verscheurde charters met privilegien ver-

spreid road de voeten van Alva en/of

staat er een bolvormige spaarpot naast

de troon. Op de versie van het B&DM

ontbreekt de spaarpot. Dit is merkwaar-

dig omdat het schilderij veel overeen-

komsten heeft met de aan Willem

Jacobsz Delff toegeschreven gravure uit

1622 waarop wel een spaarpot naast de

troon staat.. Dit element is uit to leggen

als een verwijzing naar de geldzucht van

de Spanjaarden en een toespeling op de

strijd om de Tiende penning. Daarom is

de pot geen bestanddeel van de voor

1571 ontstane gravures. Op het schilderij

in het Duits Historisch Museum to Ber-

lijn is voor de hertog een kleine hond to

zien. Hij heeft niets gemeen met de

bloedhonden op latere schilderijen en

die ook worden vermeld in PC. Hoofts

'Nederlandsche Histoorien'. Misschien

symboliseert het de trouw van Egmond

en Horne aan de koning die door de

Spanjaarden met wantrouwen werd

beantwoord. In een kerker links van het

troonbaldakijn worden protestanten

gefolterd.

Definitieve breuk
Rechtsboven in de voorstelling worden

verschillende doodstraffen voltrokken.

Een boom dient als galg. De koning van

Spanje noch de prins van Oranje zijn in

de voorstellingen opgenomen. Het

boven de troon hangende vaandel met

de afbeelding van de gulden vlies-ketting

toont het wapen van de hertog. Ten tijde

van het ontstaan van de gravure gold

Filips II nog als de goede, maar slecht

geinformeerde monarch, die voor de

politiek van zijn landvoogden en raadge-

vers niet verantwoordelijk kon worden

gesteld. Het verzet van de Nederlanders

richtte zich tegen het tirannieke onrecht-

vaardige regime van Alva en werd niet

als een opstand tegen de rechtmatige

koning beschouwd. Pas in 1581 besloot

Willem van Oranje tot een definitieve

breuk met Filips II. Hoewel het hem als

prins en als persoon aangreep ging hij op

zoek naar een nieuwe landheer. De rol

van de prins was nog to onduidelijk om

hem in het beeldprogramma van 1569 op

to nemen. Na de vernietigende neder-

laag in de slag van Jemgun (hij de Eems)

en de mislukte veldtocht in Brabant in

1568 moest Willem niet alleen voor de

Spanjaarden, maar ook voor zijn schuld-

eisers vluchten. Het lukte hem vier jaar

lang niet een huurleger bijeen to bren-

gen. Pas in 1573 sloot hij zich aan bij de

vastberaden opstandelingen, waarmee

hij definitief toetrad tot het calvinisme.

Belangrijkste icoon
Ook later werd de compositie met kleine

wezenlijke elementen aangevuld. De in

Duitsland als waarschuwing tegen de

Spanjaarden geconcipieerde gravure ont-

wikkelde zich in enkele jaren tot het

belangrijkste icoon van de Nederlandse

onafhankelijkheidstrijd. Een aantal

bekende schilderijen ontstond, zoals eer-

der vermeld, naar aanleiding van de ver-

moedelijk door Willem Jacobszoon Delff

gemaakte gravure uit 1622 die diende als

propaganda in een binnenlandse politie-

ke strijd. Het ging om een disccussie over

oorlog of vrede. 40 jaar na de dood van

Alva (1582) moest de herinnering aan het

tirannieke regime van de hertog en aan

de verloren gegane eenheid van de 17

Nederlandse provincien, een nieuwe

tegen Spanje to voeren veldtocht helpen

rechtvaardigen.De rand Maurits van

Oranje gegroepeerde oorlogsfractie ver-

hinderde in 1621 een verlenging van het

Twaalfjarig Bestand met Spanje. Maurits

verzette zich tegen de voorstanders van

vrede met Spanje en mengde zich in

samenwerking met de Duitse protestan-

ten in de in 1618 in Bohemen begonnen

30-jarige oorlog. In het gevecht om

macht en invloed had de jarenlang in

aanzien staande leider van de Neder-

landse politiek, de Hollandse landsadvo-

caat Johan van Oldenbarnevelt niet

alleen de strijd maar ook zijn leven verlo-

ren. Uit het jaar 1619 van zijn executie

dateert een gravure met de titel 'Afbeel-

ding van de oude en de nieuwe tijd'. De

bovenste helft van de prent is neerklap-

baar: klapt men dat deel naar beneden

dan wordt de aan tafel zittende Alva

omgezet in Van Oldenbarnevelt; kardi-

naal Granvelle wordt de advocaat van

Utrecht, Gillis van Ledenberg, een ver-

trouweling van Van Oldenbarnevelt. Bij

het schavot met de onthoofding van de

graven Egmond en Horne is ook de

plaats van terechtstelling van Van Olden-

barnevelt to zien. Deze gravure is een

bewijs van de populariteit van het beeld-

programma vanaf 1569.De afzonderlijke

elementen van de voorstelling waren zo

bekend, dat ze zonder toelichting in

geheel andere en nieuwe verbanden

konden worden gebracht.

Opdrachtgevers

Los van de of en toe oplaaiende strijd

gedurende de Tachtigjarige oorlog met

Spanje (1568-1648) moeten de naar diver-

se gravures gemaakte schilderijen de her-

innering oproepen aan de moeizame

start van de vorming van de Staat der

Nederlanden. Opdrachtgevers waren

onder anderen de nakomelingen van de

tegen Alva rebellerende edelen, zoals

Floris I van Pallandt, graaf van Culem-

borg, en Philipp van Marnix van Sint

Aldegonde. De laatstbekende uiting van

het door de gravure uit 1569 opgeroepen

beeld is een paneel uit 1671 dat zich in

het Belgische kasteel Ooidonk bevindt.

De algemene betekenis van de voorstel-

ling is thans genoegzaam bekend maar

over de redenen van opdrachtgevers tot

het laten aanbrengen van kleine verschil-

len tast men nog dikwijls in het duister.

john Vrou7votfc1der
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Het pakhuis van wijnkoper Gerrit Hagedoorn

in de Bierstraat to Rotterdam wordt door het

yolk geplunderd.

Gravure door F. Houttuijn naar een tekening

van Simon Fokke, 1751

Wijnkopersoproer
Tijdens een bezoek aan Brussel ontdekte

Robert Kokje van de afdeling Communi-

catie bij een prentenantiquariaat een

prent over een Rotterdams oproer.

Omdat de gravure een fiscaal-historische

achtergrond heeft is zij voor het museum

aangekocht.

De zeer gedetailleerde voorstelling heeft

betrekking op een soort belastingoproer

dat op 17 augustus 1751 in Rotterdam

plaats had. Hierbij werden het huis en de

pakhuizen van wijnhandelaar Gerrit

Hagedoorn in de Bierstraat door het yolk

geplunderd. Het oproer vond zijn oor-

zaak in de naar de mening van de Staten

van Holland tegenvallende opbrengst

van de impost op wijn en gedistilleerd

over het jaar 1750. De Staten eisten van

alle wijnkopers - die soms tevens de

functie van pachter of collecteur van de

wijnaccijns vervulden- een eed dat ze

niet zullen frauderen en correct hun aan-

giften zullen verzorgen. Het verstrekken

van biljetten voor de uitslag en het ver-

voer van wijn word opgeschort zolang

de eed niet was afgelegd. In tegenstelling

tot zijn collega's van het wijnkopersgilde

legt Gerrit Hagedoorn de eed at. De

wijnkopers waren woedend over dit ver-

raad. Zij wisten de bevolking uit de ach-

terbuurten tegen hem op to zetten. Deze

gravure van F Houttuijn naar een teke-

ning van Simon Fokke laat zien dat de

opgetrommelde schutters to laat komen;

de ruiten van het huis van Hagedoorn

zijn ingegooid en de pakhuizen zijn

reeds geplunderd. Het yolk doet zich to

goed aan de drank.

John Vrotizuenfelder

Spotprent op P. Reyers, collecteur van de

wijnimpost to Amsterdam, die als wijnkoper

kennelijk in conflict kwam met de afgelegde

eed. Hij slaat de 13e augustus 1751 met veel

geld op de vlucht.

De schare vrouwen die hem op sleeptouw

neemt wijst or mogelijk op dat het geld bij

het vrouwelijk geslacht terecht is gekomen.

Anonieme gravure, 1751
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(5)KOLENKACHELS EN PONSKAARTEN

In mijn eerste bijdrage in deze serie heb ik ook

anecdotes en practical jokes beloofd.

Het wordt tijd die belofte na to komen.

Een ontmoeting
Het zal nu well haast een jaar of vijfen-

dertig, veertig geleden zijn. Ik werkte op

de inspectie der vennootschapsbelasting

to Rotterdam (in het bekende belasting-

kantoor aan de Puntegaalstraat, ook wel

Plukjekaalstraat genoemd). In een

bepaald geval leek het mij bij de behan-

deling van een zaak nuttig eens to pra-

ten, waarover en met wie weet ik niet

meer. Ik belde iemand die ik nooit ont-

moet had en maakte een afspraak: hij

zou op een dag om negen uur op de

inspectie komen. Die dag reed ik rond

half negen op de Maasboulevard, rich-

ting kantoor. Het was erg druk. Er wares

well veel minder auto's dan nu, maar ook

minder wegen. De van Brienenoordbrug

was er al, maar de Ringweg-Oost nog

niet. Al het doorgaande verkeer moest

door de stad, grotendeels over de Maas-

boulevard. Een stoplicht werd groen,

iedereen trok lekker op en toen gebeurde

er iets. Ik kon niet zien wat er aan de

hand was, maar opflikkerende remlich-

ten en piepende auto's voor mij maakten

dat ik plotseling moest renunen. Ik stond

nog net op tijd stil, maar meteen volgde

de klap; een auto op mijn achterbumper.

Bezorgd over mijn afspraak - er waren

toen nog geen mobiele telefoons en ik

kon dus de inspectie niet melden dat het

wat later zou worden - ging ik kijken hoe

erg het was.

Mijn schade bleek niet groot, maar ik

had een trekhaak en die zat een mooi

eind in het voorfront van een Peugeot.

De bestuurder stapte ook uit en gaf mij

zijn kaartje. Ik las de naam en zei: 'Hebt

u een afspraak met inspecteur van der

Beek op de Puntegaalstraat?' Hij vroeg

enigszins beduusd 'Hoe weet u dat?', en

toes kon ik hem - niet geheel zonder

effectbejag - vertellen wie ik was.

Het is wel heel wat later geworden dan

negen uur voor we aan een gesprek over

de fiscale problematiek toekwamen. Mijn

auto kon nog rijden maar de zijne niet.

Later ben ik vaak betrokken geweest bij

de opleiding van aankomende belasting-

adviseurs, en dan vertelde ik dit verhaal

wel Bens als tip: hoe kun je een gesprek

met een belastinginspecteur het beste

inleiden?

De problemenzoeker
Het was ook in de jaren zestig. De (plv)

directeur-generaal (de dege) zou op

werkbezoek komen. Daar moesten we

wat aan doen. Want, ik schreef het al eer-

der, serieus werken is belangrijk, rnaar er

13
Nummer 27

november 2002



moet ook gelachen worden. En soms is

van een practical joke heel veel werk

gemaakt.

Een van de inspecteurs, J. van Faassen,

kon bogen op een zodanige handigheid

in de omgang met gereedschap dat ik

hem er wel eens van verdacht dat hij de

belastingaanslagen vaststelde met een

Black & Decker. Hij had een ingewikkeld

ogend apparaat geconstrueerd met aller-

lei wieltjes, radertjes, lampjes en belle-

tjes, en dat heette 'de problemenzoeker'.

Dit apparaat, zo is het aan de dege uitge-

legd, zou de achterstand in de aanslagre-

geling oplossen. Er werd een aangifte

ingestopt, afkomstig van een gerenom-

meerd adviesbureau. Met allerlei zachte

tikjes en lichtflitsjes schoof de aangifte

door het apparaat, en uiteindelijk ging er

een groen lichtje aan. De aangifte was

o.k. bevonden!

En toen ging er een aangifte in die was

verzorgd door een belastingadviseur die

ter inspectie heel wat minder gunstig

bekend stood. Er ontstond gepiep, rode

lampjes gingen aan, lets ontplofte en

knalde en onder gejuich steeg een rook-

wolk op.

De aanwezigen zongen vervolgens een

lied over de organisatorische problemen

van de dienst, en dat eindigde met een

refrein: 't Is de schuld van de dege.'

Die hield een peptalk, ik weet niet meer

zeker of het toen was of bij een andere

gelegenheid, waarin hij met bulderende

14

stem de onvergetelijke woorden uitriep:

'Het werk moet gebeurd worden'. En dat

is lange tijd het motto geweest.

Rotterdam.- Amsterdam 1-0
Te Rotterdam bestaat een voetbalvereni-

ging onder de naam 'Feyenoord', die tot

zelfs buiten de stadsgrenzen enige

bekendheid geniet. Een soortgelijke situ-

atie doet zich voor to Amsterdam, waar

een club onder de naam 'Ajax' existeert.

Aanhangers van beide clubs willen nog

wel eens met elkaar in discussie treden,

en menige Rotterdammer, c.q. Amster-

dammer kiest partij in de stellige overtui-

ging dat niet alleen zijn club maar vooral

ook zijn stad verre superieur is aan die

andere. Dat gevoel uit zich op vele gebie-

den, ook in liedjes.

Wat heeft dat nu met belastingen to

maken? Natuurlijk gelden de belasting-

wetten overal, en er werd en wordt ook

gestreefd naar eenheid in de uitvoering.

Maar in de organisatie van het werk had-

den de hoofden van dienst toen (hoe het

nu is weet ik niet precies) wel enige vrij-

heid.

Op de bovengenoemde inspectie werd

een nieuwe baas benoemd, die tot die

tijd to Amsterdam jarenlang als plaats-

vervangend hoofd had gefungeerd.

Al gauw begon hij opmerkingen to

maken in de trant van: in Amsterdam

deden we het zus en zo. Het ging dan

vooral over de verdeling van de to

behandelen zaken over de diverse aan-

slagregelaars.

Een van mijn slechte eigenschappen is

de neiging om of en toe mijn gedachten

to uiten in de vorm van spotversjes. En

bij een klein Sinterklaaspresentje voor

ons hoofd van dienst is toen een gedicht

van mijn hand gevoegd, waarvan de

laatste vier regels luidden:

Joost mug zveten hoeveel knaken

er tussen wal cn schip geraken

als zoij aims voortaan bij het werken

tot 't Ainsterdamse peil beperken.'

Dit versje had grotere gevolgen dan ik bij

het schrijven destijds vermoedde.

Over Amsterdamse werkmethoden werd

niet meer gesproken, en het versje vond

zijn weg naar andere Rotterdamse

onderdelen van de belastingdienst, waar

het nog at eens met instemming werd

geciteerd. Zelfs ongeveer een kwart

eeuw later, toen in 1991 de toenmalige

directeur W.G.J. van Oene de belasting-

dienst verliet is het tot mijn verbazing

nog opgenomen in een bij die gelegen-

heid verschenen afscheidsbundel.

Te Amsterdam viel het wat minder goed.

De begrijpelijke reactie, ook in de

afscheidsbundel geciteerd, was: 'och, in

Rotterdam werken ze, maar in Amster-

dam Leven we.' Maar daar gaat het nu

joist om. Het work moet gebeurd wor-

den, tenslotte. Niet clan ?

Clarieri A. van dcr Beck
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Bij de opening van de tentoonstelling

'Uit de hemel in de hel'( 13 mei 2000)

`'Met de not orrijtuigenbe lasting
liep het bijna mis'

Controle motorrijtuigenbelasting ca. 1964

(0NTROLE

OTORRIJTUIGENBELASTING

Op de middag dat hij zijn diploma gymnasium

beta kreeg uitgereikt, drukte iemand hem een

foldertje van de Rijksbelastingacademie in de

hand met de mededeling dat het 'echt lets voor

hem was'. Een vriend van zijn vader, zelf

inspecteur, stookte het vuurtje nog wat verder

op. Het werkte, want Jaap de Koning meldde

zich aan voor het toelatingsexamen -

en slaagde. Het jaar: 1939.

Eigenlijk wilde Jaap de Koning (1919)

geschiedenis studeren, maar dat kon in

zijn tijd alleen met gymnasium alpha als

vooropleiding. Hij was goed in de beta-

vakken, maar ze trokken hem toch

onvoldoende om als studie to kiezen.

De RBA was dus een welkom alternatief,

want recht - dat in de eerste studiejaren

op de RBA het overheersende vak was -

had wel zijn belangstelling. Direct na het

eindexamen deed hij alvast een stap in

de goede richting en nam een vakantie-

baantje aan bij de hondenbelasting. Het

leverde hem vijftig gulden op voor vier

weken hard werken.

Om zijn kansen bij het toelatingsexamen

zo groot mogelijk to maken orienteerde

hij zich bij mensen die het konden

weten. 'Zorg ervoor dat je nagels schoon

zijn en je haar netjes zit', was de grote

gemene deler en goede raad. Jaap de

Koning ging naar de kapper, nam een

lang bad in de Noordzee, trok een pak

aan en begon aan het examen. Vast

onderdeel daarvan was een gesprek met

de directeur Van der Poel. Daarbij ont-

stond een woordenwisseling over een

volstrekt non-fiscaal onderwerp: de kleur

van de schouwburg in Arnhem. De

Koning had de moed het openlijk oneens

to zijn met de hooggeleerde directeur. Hij

denkt dat het heeft bijgedragen aan zijn

toelating. 'Van der Poel hield ervan dat

de mensen hem tegenspraken'. Van de

435 kandidaten slaagden er 35.

Op wacht
Het blijde nieuws bereikte De Koning in

de kazerne in Haarlem, waar hij zijn

dienstplicht vervulde. Op 16 oktober

1939 meldde hij zich in Rotterdam, waar

de Rijksbelastingacademie officieel van

start ging. '1k was in uniform. De docen-

ten en de mensen van het departement

en van de dienst waren in jacquet. Ik

herinner me dat ik het allemaal 'oude

mannen' vond'.

De dag na de inauguratie stond De

Koning alweer op wacht in de Haarlem-

merhout. Hij bleef militair tot februari

1940, toen hij dankzij inspanningen van

Van der Poel de dienst mocht verlaten.

Hij zocht een kamer ('een ploerterij') in

Rotterdam en vond er een aan de Schie-

kade.

Twee maanden kon hij studeren, toen

was het al weer afgelopen. 'Op 10 mei,

toen de oorlog begon, ging ik op de fiets

naar Amsterdam omdat ik dacht dat ik

weer in dienst moest. Bij Gouda ben ik
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beschoten en moest plat op mijn buik om

niet geraakt to worden. Ik lag een paar

dagen in Amsterdam, maar toen bleek

mijn oproep op een administratieve ver-

gissing to berusten. Die heeft me waar-

schijnlijk wel het leven gered, want bij

het bombardement op Rotterdam op 15

mei word mijn kosthuis zwaar getroffen.

Mijn hospita kwam met voorgevel en al

in de halfgedempte Schie terecht.

Zij overleefde het gelukkig'.

Ook het gebouw van de RBA werd bij de

Duitse aanval onherstelbaar beschadigd.

Maar Van der Poel zou Van der Poel niet

zijn als hij niet snel met een oplossing

kwam. Begin juni had hij twee gebou-

wen in Kralingen gevonden en de colle-

ges konden weer beginnen.

Het ging allemaal goed tot juli 1944. Toen

kregen alle studenten een oproep voor

tewerkstelling en werd de situatie rond-

uit gevaarlijk. Van der Poel stuurde de

hele RBA met vervroegde vakantie. De

Koning Bing naar Amsterdam, waar hij -

als hij niet 'op sleeptocht' voor voedsel

was - of en toe bij de Belastingdienst

werkte. 'Het bleek achteraf een prima

stage voor mijn latere werk. Ik heb er

echt alle kanten van het vak leren ken-

nen. Maar het was natuurlijk wel een

beetje een schizofrene situatie: eind '44,

de hongerwinter was begonnen, steeds

verdwenen er mensen, maar ik voerde

als surnumerair soms procedures voor

de Raad van Beroep - de voorloper van

het hof. Dankzij een mooie aanstellings-

brief, voorzien van veel zegellak, ben ik

drie keer aan arrestatie ontkomen'.

Standplaats

In augustus 1945 slaagde De Koning

samen met 13 anderen voor het eindexa-

men van de RBA. Zijn eerste standplaats
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was Hoofddorp. 'Ik meldde me daar op

de afgesproken dag 's ochtends aan het

loket, maar ze wisten van niets. Of ik's

middags maar terug wilde komen, dan

was de inspecteur er weer. Ik installeerde

me in een cafeetje aan de overkant,

bestelde een kop koffie en wachtte rustig

af. Om half twee ging ik weer terug,

maar de inspecteur was er nog steeds

niet. Ik mocht wel binnenkomen en

moest maar zolang bij de toegevoegde

inspecteur op de kamer gaan zitten. Die

had meteen een opdracht voor me: het

Besluit zekerheidsstelling bestuderen.

Dat was een rechtsmiddel waarmee de

fiscus snel geld kon invorderen bij belas-

tingplichtingen, dat dan in een depot

werd ondergebracht en waaruit later de

definitieve aanslagen werden betaald.

Aanslagen die voor zwarthandelaren

konden oplopen tot negentig procent.

Ik kon op dat moment nog niet vermoe-

den dat ik heel veel met dat zekerheids-

besluit zou gaan werken'.

In de Haarlemmermeer en Aalsmeer

woonden wat boeren en tuinders die in

de oorlog flink hadden verdiend aan de

zwarte handel. En het nabijgelegen

Amstelveen herbergde een behoorlijk

aantal collaborateurs. Vanzelfsprekend

had de fiscus belangstelling voor beide

groepen. Beter gezegd: de fiscus was

gebeten op degenen die zich in de oor-

log ten koste van anderen verrijkt had-

den. De Koning kan zich voorstellen dat

de inspanningen van de fiscus een wat

wildwestachtige indruk maakten. 'We

charterden brandweer - en begrafenis-

auto's, motoren en boten voor ons ver-

voer, want een eigen auto hadden we

niet. Overal gingen we op af. Maar

bedenk dat de fiscus toendertijd heel

ruime bevoegdheden had en dat de

bevolking gaarne zag dat we de zwart-

handelaren hard aanpakten'.

Hij geeft een voorbeeld uit vele. 'Op een

dag kregen we een tip dat bij iemand

veel geld in huis zou zijn. We gingen er

naar toe en omdat we de bevoegdheid

hadden huiszoeking to doen kamden we

meteen het hele huis uit. Op zolder

vond ik een losse plank en daaronder lag

een tas met honderdvijfentwintigdui-

zend gulden nieuw geld - voor die tijd

een gigantisch bedrag. We hielden de

man aan op zijn werk in Amsterdam en

hebben hem vier dagen verhoord, dag

en nacht. Ja, op de academie hadden we

flink wat strafrecht gehad. We hebben

hens aan het openbaar ministerie overge-

dragen en uiteindelijk is hij als zwart-

handelaar veroordeeld tot anderhalf

jaar'.

Bedreigingen waren er toen ook al.

De Koning kreeg vele brieven waarin de

afzender hem naar de andere wereld

wenste. Van een weet hij de inhoud nog

precies: Inspecteur, als jij niet wat zach-

ter wordt met je zekerheidstellingen, dan

schiet ik je voor je raap'.

Zwerftocht

Na Hoofddorp volgde de zwerftocht

door Nederland waartoe elke adjunct-

inspecteur veroordeeld was. De Koning

trok langs Oudenbosch, Breda, Middel-

burg, en Oostburg. Op een dag in augus-

tus 1948 kreeg hij een briefje van een col-

lega: 'Gefeliciteerd met je benoeming tot

inspecteur'. Zelf wist hij nog van niets.

Maar het bleek to kloppen. De bijbeho-

rende standplaats was Roermond. 'Daar

ben ik vijfeneenhalfjaar geweest. Ik

kwam er voor het eerst in aanraking met

de organisatie van een inspectie omdat

ik al snel belast werd met waarneming.
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Foto's van links naar rechts

Het was er zo'n administratieve puin-

hoop dat ik de boel tijdelijk heb stilge-

legd. We hebben eerst alles geinventari-

seerd en gereorganiseerd en pas daarna

zijn we weer met het gewone werk

begonnen.

In de loop van zijn Roermondse jaren

groeide het verlangen om zelf hoofd van

een inspectie to worden. Hij begon to

solliciteren en werd uiteindelijk

benoemd in Dokkum. Op 1 februari 1954

begon hij in de plaats waarvan hij de

precieze ligging kort tevoren nog op de

kaart had moeten opzoeken. 'Het vroor

die dag dat het kraakte. Ik keek om me

heen en dacht: waar ben ik nu terechtge-

komen?' Maar het viel alleszins mee. De

Koning bleef vierenhalfjaar in het hoge

noorden en had er 'een prachtige tijd'.

Departement

In mei 1958 kreeg Jaap de Koning een

telefoontje van het departement. Of hij

plaatsvervangend directeur van de

Directe Organisatie wilde worden.

Aanvankelijk was hij sceptisch: Dokkum

was zo slecht nog niet. Maar anderzijds

begreep hij dat dit de noodzakelijke vol-

gende stap in zijn loopbaan was. Zijn

dertien jaar ervaring in de dienst in com-

binatie met een goed gevoel voor organi-

satievraagstukken en communicatie

maakten hem bij uitstek geschikt om de

afstandelijke en hierarchische verhou-

dingen tussen departernent en uitvoe-

rende dienst - die in de praktijk steeds

weer als belemmering werd ervaren - to

gaan aanpakken. '1k ging bijna elk jaar

het hele land door om vanuit het minis-

terie voorlichting to geven. Dat was hele-

rnaal nieuw: een departement dat zich

openstelde en zich daarmee kwetsbaar

maakte. Maar het was hard nodig. De

automatisering begon en die vroeg

ieders medewerking'.

Zonder problemen verliep het niet, die

automatisering. Het eerste grote project

was de motorrijtuigenbelasting en het

scheelde maar weinig of het was een

complete ramp geworden, herinnert De

Koning zich. 'We hebben toen twee fou-

ten gemaakt. Ten eerste hebben we de

invoerdatum vooraf vastgesteld. Dat

moet je bij een autornatiseringsproject

nooit doen, tenzij je een lange voorberei-

dingstijd hebt. En ten tweede hebben we

- ondanks onze goede bedoelingen - de

medewerkers toch onvoldoende voorbe-

reid op wat er komen zou. Het is een

narrow escape geworden, maar we heb-

ben er wel veel van geleerd. Samen met

Jan van Oene vormde ik een aantal jaren

een koppel dat veel op de rails heeft

kunnen zetten: hij deed de techniek, ik

de organisatie. Successievelijk hebben

we alle belastingsoorten aangepakt. Met

succes. De Belastingdienst heeft, ook

internationaal, altijd voorop gelopen op

automatiseringsgebied'.

Tien jaar na zijn komst werd Jaap de

Koning in 1968 benoemd tot directeur

van de Directie Organisatie. De verhou-

ding tussen departement en Belasting-

dienst was toen al aanzienlijk verbeterd'.

Terug naar uitvoering
De Koning werd plaatsvervangend

Directeur-Generaal toen Wim van Bij-

sterveld in februari 1975 door een hart-

aanval werd getroffen. Opvolgen wilde

hij hem niet. 'Ik heb een jaar voor hem

waargenomen, rnaar al direct gezegd dat

het daarbij zou blijven. Ik vond dat ik

lang genoeg op het departement had

gezeten en het beleid mede had bepaald.

Toen is Cor Sleddering benoemd. Ik ben

J. de Koning, als departementsambtenaar

ca. 1970

Groep kandidaat-surnumerairs 1939

achterste rij 4e van links J. de Koning

(in militair uniform)

Prof. dr. J. van der Poel. Laatste bezoek

aan het Belastingmuseum, oktober 1979

toen nog anderhalfjaar gebleven om

hem bij staan'.

De laatste zeven jaar van zijn loopbaan

bij de fiscus, vanaf 1 september 1977,

bracht De Koning door als directeur van

de Belastingdienst in Rotterdam. Coordi-

natie en communicatie waren zijn

belangrijkste taken; verder was hij nauw

betrokken bij de introductie van stuur-

groepen in de Belastingdienst. 'Het was

een prima afsluiting van mijn loopbaan,

want ik kon er alles wat ik daarvoor had

gedaan mooi mee combineren'. Hij nam

afscheid in 1985.

Inzet

Twee zaken kunnen niet onvermeld blij-

ven in een portret van Jaap de Koning.

De eerste is zijn grote inzet als vak-

bondsman. Het begon in 1945 als secreta-

ris van de surnumerairsvereniging. Kort

daarna werd hij lid van het hoofdbe-

stuur van de registratie - inspecteurs en

nog weer later van het hoofdbestuur van

de inspecteursvereniging. Hij was nauw

betrokken bij de fusie van beide vereni-

gingen. Onopgemerkt bleef zijn inzet

niet, getuige zijn bijnaam 'de tank'.

En natuurlijk moet ook zijn werk voor

het Belastingmuseum genoemd worden.

Van 1977 tot 1992 was hij actief voor het

museum en spande zich onder meer in

voor een betere huisvesting en voor

nicer mogelijkheden om de collectie ade-

quaat to ontsluiten.

Zijn werkzarne leven laat zich waar-

schijnlijk het best typeren aan de hand

van een uitspraak van jaargenoot Henk

Davelaar. Als er iets georganiseerd moest

worden moest je bij Jaap de Koning zijn'.

Hcnk Bergman
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Accijns op bier

De heer P.J. Feij van de Historische Vereniging

van Arnemuiden zond ons de onderstaande

notities toe van door hem gevonden bronnen-

materiaal. De redactie voldoet gaarne aan zijn

suggestie om deze notities in Impost

op to nemen.

Bieren van de schamel gemeente met 75%
minder accijns belast
De Magistraat van de stad Arnemuiden

toonde in 1580 een 'sociaal' gezicht door

er zorg voor to dragen dat iemand die

'tot de schamel gemeente' behoorde, zijn

biertje mocht laten tappen op 'burgersex-

cys', een tarief dat 75% lager lag dan het

officiele tapperstarief. De 'schamele luy-

den' wares niet in de gelegenheid en

ook niet financieel in staat om thuis een

voorraad bier er op na to houden. Dat

tapje kon genoten worden bij bepaalde

tappers. Deze tappers mochten geen

andere bieren tappen, anders zouden ze

'gecorrigeert' worden als 'onthouders

van den excysen'=belastingontduikers.

De bierbrouwerij. Ets naar E. van der Velde, ca 1620

'cleyn' bier 'by borgers oft ingesetenen

opgedaen'. Een ton bier(150 liter) bier

word belast met 1 schelling en 2 gro-

ten=35 cent. Op wat betere biersoorten

als ysriel,pharo of antwerps bier'zat' een

accijns van 30% tot 35%. Dat was het z.g.

burgersexcys.

Bij de tappers moest je 2,5 maal zoveel

belasting betalen: thuis drinkers was toen

net als nu aanmerkelijk goedkoper; voor

'sociale' contacten moest je een meerprijs

betalen. De tarieven voor kwaliteitsbie-

ren schommelden tussen de 20% en

100%, voor het beste bier.

Het zware 'uytlandsche' bier werd met

een laag tarief belast bij de burger: f1,65;

voor de tapper: f 3,85 per ton.

N.B. 1 Carolus gulden was het gemiddel-

de dagloon van een geschoold arbeider.

lets over prijzen
Voor de tappers en slijters werd o.a. in

1590 een maximumprijs ingesteld:Pharo

f 4,20 per ton: dat is 28 cent per liter;

meuselaar f 2,40= 16 cent per liter; ysriel

f 3,30 = 22 cent per liter en (mis)val

f 1,65= 11 cent per liter per ton van 150

liter. Er was een verbod om misval(waar-

Bieren van de goegemeente tegen
`burgersexcys'
De gegoede lieden betaalden 10% belas-

ting over het z.g. 6 groten (=15 cent) bier.

Dat bier word veel gedronken en was

redelijk van kwaliteit. Er gold ook een

vrij laag tarief, ongeveer 25% voor het
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bij tijdens het brou-

wen iets was'mis'ge-

gaan) van een duur

biersoort tegen een

hogere prijs to verko-

pen dan een kwali-

teitsbier van een goed-

koper soort. Dat zou

'de weerde van naem

doen verstreeken' en

leiden tot prijsbederf.

Daar stood een huge

boete op: voor iedere

ton f 1.50. Vergeleken

met de prijzen van nu, waren die maxi-

mumprijzen van kwaliteitsbieren heel

hoog: een liter (mis)val zou nu meer dan

een tientje kosten. De kwaliteitsbieren

waren (behalve wat meuselaar betreft)

van 2 tot 5 maal zo duur.

Pieter Fcij

F W 40

4 n u

Onderstaand tekstje in het Gronings

over vleesmokkel werd toegezonden

door de heer mr H.J. Rijtma nit Velp.

Het is een verhaaltje over het als zieke

nicht gesmokkeld varken, gepubliceerd

in 'Groninger Overleveringen' van K. ter

Laan, uitgegeven door Erven B. van der

Kamp, Groningen 1928.

In de tied, Boar we nou van proaten,

mos ter nog belasten betoald worden,

as ie mit'n swien of'n aander

slachtbaist tou de poort van Stad

inkwammen. Nou haar Mevraauw 'n

boerenploatske doar bie Helpen om.

De boer, dij 't van heur huurd haar,

mestte ale joar 'n swientje veur heur.

Dar zol der insmokkeld worden; zai zol

de kemiezen ais to loos wezen.

Dou 't zo wied hfn was, gong Mevraauw

mit hour dochter in 'n koetsewoagen

noa de boerderij. Tegen doavond wor 't

swien hail nuver in 'n 61le mandel stopt,

'n grode muts over zien kop trokken, in

zo as 'n doame verkled in 'n houkje

plakt; Mevraauw in d6chter der bie in, in

doar gong 't hin.

Moar de verroader slept nait; 't was ver-

klikt. Ze zeden: deur de vrijer van de

juvver zulf. Dou ze bie de Heerpoorde

kwammen, stak de kemies zien kop in de

woagen in vruig, of ter ook wat aan to

geven was. 't Kon ja wezen, dat

Mevraauw wat bie zok haar, doar

Mevraauw belasten van betaolen mos;

dat was ja zo onmeugelk nait.

'Nee, 'k heb niks'.
In wel is dij doame doar in 't houkje?

'Da's'n zaike nichte van ons; ze mout

onder pefesters handen'.

De kemies stak zien aarm oet, trok de

zaike nicht de muts van de kop, in zee:

Mevraauw mout vot mor in de raauw

goan; 'k leuf dat ze aal dood is. 'k Heb

ook nait waiten, dat Mevraauw van dij

femilie was!
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'De belangrijkste conclusie........ is deze, dat een ambtenaar

slechts een gewoon verstand nodig heeft, en men kan zo aan-

voelen, dat hij bedoelt to zeggen: en ook doorgaans niet nicer

dan dat heeft, juist omdat hij erkent, dat er ook enkele grote

intellecten rondlopen in het ambtenarencorps'.

'Durf mijn naam niet to noemen' in de Almanak 1943/4 van het

Corps van Belastingstudenten.

`She's sort of a secretary. With the new tax setup, I figure

she's only costing me eight cents on the dollar.'

Bron onbekend.

Collectie

Belasting & Douane Museum Stilleven met smokkelklompen

Mieke van den Heijkant van der Velde

Acrylverf op board, 2001 ( 44 x 50 cm)

o.a. kraaienpoten en smokkelaarsklompen,

waarvan het loopvlak is omgekeerd ter

misleiding van de douaneambtenaren )

Schenking kunstenaar.
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