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Hoe lang geleden?
Ging het vorige nummer onder meer over ons zeventigjarig jubileum en een fiscale

loopbaan die meer dan zeventig jaar geleden begon; dit nummer gaat deels over nog

veel oudere feiten en voorvallen.

Honderdtwintig jaar geleden namelijk, op 16 februari 1888 werd de oprichter van ons

museum geboren. Om dat feit to memoreren, halen we een herinnering op aan zijn

reis in 1932 naar Bagdad voor een internationale opdracht in Irak. Dat kunnen we

doen dankzij de fiscale reisschets die hij op 7 november 1932 in het Weekblad der

Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen liet verschijnen. Nu publiceert Impost

die tekst opnieuw.

Veel is er sindsdien veranderd, zeker in de taal. Vergelijk zijn lange gedragen zinnen
uit 1932 met de staccato verzen uit de raps anno-nu die bij de actie Kunstkijken in het
museum tot stand kwamen. Impost doet er verslag van.

Lang geieden?
Recent was onze collectiebeheerder Annemarie Simon-de Jong in Kopenhagen voor
het congres Museum Microclimates. Haar boeiend verslag van dit beraad over behoud
en beheer geeft een verse blik op een eeuwenoud probleem.
Al langere tijd spant ook de Erfgoedinspectie zich in voor het behoud van cultuur-

goederen. Vanwege het grensoverschrijdende karakter van deze taak is de Douane

een belangrijke partner voor die inspectie. In verband met de verwachte jongerenten-

toonstelling Lifestyle heeft z#n prijs die verder een breed scala aan NFD-taken van de

Douane behelst.

Een andere vorrn van behorrd
Op een heel andere manier wordt de herinnering aan het verleden behouden, om niet
to zeggen levend gehouden. Daartoe is in 2007 de Historische Canon gepresenteerd.
Dat felt vormt de opmaat voor een artikel van John Vrouwenfelder over het fiscaal-
historische element bij gezelschapsspelen waarin hij tevens enkele aspecten van de
fiscale geschiedenis visueel maakt.

Daarentegen steeds vers
Al eeuwen willen velen dit: een vers kopje koffie. Dat onderwerp is dan ook de zorg

van museummedewerker Aad Walraven die we hiermee aan u voorstellen. Dat verse

kopje koffie is nu eenmaal zijn museumfavoriet. Ofwel: behoud betekent hier, lekkere

koffie zetten en daarna meteen genieten; niet bewaren.

En zo hopen we u weer een vers nummer met veel nieuws over het verleden voor

to leggen. Wij wensen dat het u zo zal boeien dat het nog lang behouden mag

worden.
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•Managing the eaters
' tCommunity 4f'

De voelbare grens is verdwenen, tenminste als je met de
auto of de trein het Nederlandse grondgebied verlaat.
Ik herinner mij nog goed dat bij het passeren van het trein-

station Venlo richting Duitsland de Douane en Marechaussee

de trein binnenkwamen ter controle van paspoorten en in

mindere mate van goederen. Mij was destijds - als kleine

jongen - het verschil tussen deze twee functionarissen

geheel onduidelijk. Belangrijk voor mij was het stempeltje in

het paspoort. Alleen als je erom vroeg, kreeg je er een.

Nu 40 jaar later zijn die voelbare grens, de stempel en die

functionaris uit de trein verdwenen. Hoewel.... vorig jaar bij

het passeren van de grens bij Venlo was hij er weer, nu ter

voorkoming van mensensmokkel, een stempel zat er niet

meer in.

Veranderingen in 40 jaar tijd, veranderingen door een ver-
drag tussen landen die in juli 1968 de Douane Unie gingen
vormen. De Douane Unie komt voort uit het op 25 maart
1957 gesloten Verdrag van Rome tussen Belgie, Frankrijk,
Duitsland, Italia, Luxemburg en Nederland. Deze landen
vormden destijds de Europese Economische Gemeenschap,
de huidige Europese Unie.

Door het verdrag van Rome, ontstond de Douane Unie. Het
zou 's werelds grootste handelsorganisatie worden met als
doe]: open grenzen voor personen en goederen, gemeen-
schappelijk tarieven op import van goederen buiten de Unie

^J'-JI15^f1 15111

end ^^r^c/

Cq -7ods can damago'

tWA - tlcost you yourj

en een gemeenschappelijke handelspolitiek. Op 1 januari

1993 ontstond een vrije markt van goederen, diensten,

personen en kapitaal. Vanuit de Douane Unie wordt toezicht

gehouden op o.a. illegale handel, invoer van wapens en

merkvervalsing. Op de tentoonstelling die eind mei in het

museum geopend wordt, "Lifestyle, de douane rekent af";

komen deze taken naar voren.

Vanuit Brussel kwam het verzoek aan de leden van de Inter-

national Association of Customs Museums (IACM) om in het

kader van de verjaardag van de Douane Unie een presentatie

to maken. Op 7 juni 2008 zal deze tentoonstelling in het

Berlamont gebouw in Brussel gepresenteerd worden. Daarna

zal deze presentatie, die het verleden, het heden en de toe-

komst van de Douane beschrijft, to zien zijn in een groot

aantal landen van de EU. Voor Nederland kunt u deze

presentatie in de zomervakantie in het museum bekijken.

Ondertussen kunt u kijken op de speciale website:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/40customs/index_en.htm

Ik wens u veel plezier bij uw bezoek aan het Belasting &
Douane Museum!

Frans Fox

directeur



Vanaf 30 mei presenteert het Belasting &

Douane Museum de tentoonstelling `Lifestyle

heeft zijn prijs, de douane rekent of. De ten-

toonstelling omvat de niet-fiscale taken van de

Douane, de zogenaamde VGEM-taken. Het zijn

de toezichthoudende taken op het gebied van

veiligheid, gezondheid, economie en milieu.

Jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar vormen de doel-
groep voor deze tentoonstelling. Dit neemt niet weg dat
ouderen ook kennis kunnen en mogen nemen van dit onder-
werp. De tentoonstelling is opgebouwd rond een moderne
internetwinkel 'de Lifestylestore'. Hier worden producten aan-
geboden die herkenbaar zijn voor jongeren. Onder het motto
'shop till you drop' worden verschillende thema's met de
Douane in verband gebracht. Thema's die bij jongeren erg in
trek zijn en een belangrijk onderdeel vormen in hun manier
van leven: hun lifestyle. Van kleding, muziek en drugs, tot
dieren en natuur, en van inspanning tot ontspanning, merk-
gericht en bewust van hun omgeving.

Met multimediale middelen en unieke objecten worden de

moderne douanetaken (en de verleidingen voor jongeren) in

deze tentoonstelling uitgelicht en uitgelegd. De Douane

controleert de goederenstromen op alles wat verboden is,

zoals smokkel van wapens, drugs, medicijnen en gestolen

cultuurgoederen, bedreigde dier- en plantensoorten en

namaakartikelen. Daarbij stuiten ze ook op mensensmokkel,

dierenleed, kinderarbeid of milieuvervuiling. Wat doet de

Douane? De jeugd wordt geprikkeld om bij een aantal dilem-

ma's stil to staan en een eigen standpunt in to nemen waarin

waarden en normen de nodige aandacht krijgen. De tentoon-

stelling duurt tot 2 november 2008.

Bij de tentoonstelling verschijnt het magazine 'LFSTL' met
achtergrond verhalen. Ook kan men vanuit huis de website
www.lfstl.nu bekijken.

De opening wordt verricht door dr. Steven van Eijck, voorzit-
ter van de Stichting Rotterdam European Youth Capital 2009
en Andrea Moreira Santos, burgemeester van B&W Next, een
jongerencollege dat kritisch het beleid van het Rotterdamse
stadsbestuur volgt.

VGEM in het kort
De categorieen die de Douane hanteert voor de VGEM-taken

zijn:

• Bij de bescherming van intellectuele eigendomsrechten

gaat het om de bestrijding van namaak en piraterij. Soms

is er alleen schade voor de eigenaar van het merk, maar

soms is ook onze gezondheid of veiligheid in gevaar.

• Strategische goederen zijn militaire- of zogenaamde dual
use goederen, die zowel voor militaire- als civiele doel-
einden kunnen worden gebruikt.

• Bij controles op naleving van de Warenwet wordt gekeken

of de goederen aan veiligheidseisen voldoen. Speelgoed

bijvoorbeeld kan een giftige stof bevatten. De Douane con-

troleert niet alleen dieren en planten, maar ook medicijnen,

kruiden, jachttrofeeen, kunstnijverheidsproducten, etc.

Schadelijke organismen kunnen in planten, zaden, bloemen

of plantaardig verpakkingsmateriaal Nederland binnen-

komen. Planten worden daarom fytosanitair gecheckt.

Dat betekent dat monsters van de producten in een labo-
ratorium worden nagekeken. Dieren en dierlijke producten
moeten door een dierenarts (veterinair) worden gekeurd.

Veiligheid
Bij het thema veiligheid staan de trefwoorden geneesmiddelen
en wapens centraal. Er kunnen in Aziatische medicijnen o.a.
gemalen ivoor, tijgerbotten, orchideeen en boomvarens zitten.
Zelfs gemalen menselijke resten worden wel eens gevonden.
Ook bij medicijnen en drugs komt namaak veelvuldig voor,
bijvoorbeeld bij XTC-pillen.
Drugshandel leidt ook tot verharding van het criminele veld:
wapens. Wapensmokkel van speelgoedwapens tot het echte
spul: wat vind je ervan?

Gezondheid
De zichtbare producten zoals slangenleer en ivoor zijn bij veel
mensen al bekend maar vaak zitten verboden ingredienten in
producten die je niet verdenkt, bijvoorbeeld in medicijnen.
De beschermde dier- en plantensoorten komen hier aan bod.
Niet alleen als duidelijk herkenbaar dier maar ook verwerkt
in tasjes, etc.

Economie
Bij economie moet vooral gedacht worden aan thema's als
nep of echt. Het verschil tussen merkaccessoires of namaak
is vaak moeilijk to zien.



entoonstellinc
Ook cultureel erfgoed hoort daarbij. Soldaten die in
Irak of Afghanistan aanwezig zijn, nemen souvenirs
mee die hen worden aangeboden op bazaars. Later
blijkt dat het kunst is, uit musea geroofd.
Films, muziek en games zijn producten die massaal

illegaal gekopieerd worden. De Douane bestrijdt

deze vorm van piraterij.

Milieu

Bij milieu wordt o.a. gelet op de afvoer van gevaar-

lijke stoffen. Het kan voor bedrijven zeer voordelig

zijn om niet in eigen land voor de restverwerking

van afvalstoffen to zorgen (duur) maar ze naar het

buitenland to verschepen. Ook producten zoals

vuurwerk, kunnen een gevaar voor de samenleving

vormen. Hun vervoer en behandeling zijn aan strik-

te regels gebonden. Denk bij gevaarlijke stoffen

eens aan: Cadmium of CFK. Containers worden

niet altijd voor dezelfde producten gebruikt.

Restproducten of afval kunnen al clan niet in vaste

vormen in de nieuwe producten dringen en alsnog

een probleem vormen.

'Lifestyle heeit zijn prijs' de douane rekent of
30 mei tot en met 2 november 2008

Shop till you drop - of toch niet helemaal? Weet jij wat je

koopt? En waar? Internetwinkels kunnen iemand behoorlijk

om de tuin leiden. De spullen op die hippe Amerikaanse web-

site blijken uit Azie to komen. Jij denkt voor een goede prijs

`echte' merkbrillen of designkleding to kopen, maar helaas...

het blijkt allemaal nep. En die mooie schelp die je kocht in een

souvenirwinkel op Isla Margarita, mag je die zomaar mee-

nemen? In deze tentoonstelling worden de niet-fiscale taken

van de Douane op een speciale manier voor het voetlicht

gebracht. ledereen wordt uitgenodigd to kijken, to lezen, to

spelen, en na to denken.

Meim laand Fietsmaand
Hele maand mei 2008

Lekker er op uit met de fiets. Het Belasting & Douane Museum
heeft een prachtige fietsroute 'De Commiezenroute' (lengte:
10km) rond het Rotterdamse havengebied, de Maas en het
centrum van Rotterdam. Tijdens de Meimaand Fietsmaand is
deze Commiezenroute ter waarde van 2 euro gratis of to halen
in het museum. In de zomer ook op maandag geopend.

De zontercoucertemn op zouda
Zondag 1 juni, zondag 6 juli en zondag 5 augustus 2008

In het Belasting & Douane Museum worden in de zomer-
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periode, wegens voorgaand succes, een reeks concerten

gegeven. Bij mooi weer zullen deze concerten in de tuin van

het museum worden gegeven. De volgende artiesten zullen

hier optreden (onder voorbehoud):

Zondag 1 juni Het Orkest van de Nederlandse Douane.

Met een gratis concert zal het Dansorkest van de Nederlandse

Douane het openingsweekend van de tentoonstelling extra

luister bij zetten. Men biedt een gevarieerd programma: van "In

the mood" van Glenn Miller (swinging jazz) tot popnummers als

bijv. "Crazy little things called love" van Queen en "Money mo-

ney" van ABBA, of zuid Amerikaanse feestelijke nummers als

"Copacabana". Kortom een gevarieerd programma met lekkere

nummers waar mensen ontspannen naar kunnen luisteren.

Zondag 6 juli Geert Chatrou (kunstfluiter) en Esther

Steenbergen (gitaar).

In een bijzonder onderhoudend programma brengen Geert
Chatrou en Esther Steenbergen muziek van J.S. Bach, Astor
Piazzolla, Vittorio Monti, Antonio Vivaldi, Celsi Machado.

Zondag 3 augustus Marieke Schneemann, fluit en Taco

Kooistra, cello.

Het programma dat zij ten gehore zullen brengen zal bestaan
uit werken van Marin Marais, F.Danzi, P.I.Tchaikovsky, C.Debussy,
Syrinx, J.S.Bach, T.Bruynel, C.Saint Saens, P.A.Genin, S.Reich.

Zaal open vanaf 13:45. Het concert duurt van14:00 - 15:00.

De toegangsprijs voor het concert bedraagt 5 euro inclusief

koffie of thee. Het is noodzakelijk om to reserveren i.v.m. het

beperkte aantal zitplaatsen. Alle informatie en reserveringen

via info@bdmuseum.nl of 010-4400200.

Beeldententoonstelling in de tuin
28 juni tot en met 31 augustus 2008

Een tentoonstelling van de beeldend kunstenaar Frits
Kloppers (Schiedam, 1959). In de serre en in de tuin van het
museum exposeert Frits Kloppers zijn bronzen beelden. Het
zijn rustige enigszins symmetrische objecten die soms een
weinig "kleur" hebben gekregen. De vloeiende en ronde vormen
van andere objecten laten zijn ontwikkeling als beeldhouwer
zien. Nu is hij op zoek naar "het totaalbeeld". Een speciale
installatie vormt de verbinding tussen de collectie van het
Belasting & Douane Museum en het creatieve scheppings-
proces van deze beeldend kunstenaar.

Wereldhavendagen

Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 september 2008

Maak kennis met de stad Rotterdam en haar prachtige
wereldhaven! Wonen en werken aan het water van de Maas
en allerlei activiteiten in, op en rondom het water!



Mika 9 u even
voorstellen aan... W

In onze serie "Mag ik u voorstellen aan..." zijn

inmiddels Gladys Peneux en Joke van der Griend

aan het woord geweest samen met hun favoriete

object. Nu is het woord aan Aad Walraven.

Bekend als gastheer en medewerker technische

dienst.

Als u met het museum belt, of u komt op bezoek, dan zult

u Aad Walraven tegenkomen. Zijn functie aan de balie is

voor hem niet de werkelijke reden om in het museum to

werken. Aad Walraven heeft zijn hart verpand aan de

horeca. De dienstverlening zat hem al van jongs of aan in

het bloed. Jaren droomde hij van een hotel waar hij de

gasten lekker zou vertroetelen. Om die droom to verwe-

zenlijken haalde hij ook de benodigde papieren. Maar

zoals dat zo vaak gaat: hij werd verliefd, trouwde en hij

gaf zijn droom op. Hij heeft wel enkele jaren in de horeca

gewerkt, daarna in diverse zaken, en hij heeft een eigen

zaak gehad. Het had altijd met de horeca to maken, maar

het was toch niet het echte werk. Nu nog droomt Aad in

de rustige momenten van een klein hotelletje, paar kamers

en dan lekker de gasten verwennen. Ik vraag mij of wat zij

op hun kussen vinden, slechts een sloop of een snoepje,

misschien zelfs een bonbonnetje?

Het zal dan ook niemand verbazen dat, gevraagd naar het

voorwerp waar Aad de meeste waardering voor heeft in

het museum, hij het klassieke kopje koffie noemt.

Toelichting op het kopje koffie
Het koffiekopje van Aad is niet to vergelijken met het por-

seleinen servies dat het Costermanoproer weergeeft. Is het

koffiekopje van Aad van aardewerk en zonder afbeelding

zwijgzaam to noemen, dan vertelt het Chinese porselein

een heel verhaal. Het Costermanoproer is genoemd naar

Cornelis Costerman, wijnkoopman, die de smokkel van

een vat wijn met zijn leven heeft moeten betalen. Het

begon allemaal vrij onschuldig. Er werd door Costerman

en twee adelborsten illegaal een vaatje wijn vervoerd na

zonsondergang. Volgens de belastingwet was dat ver-

boden. Zij kwamen pachters (red.: belastingontvangers)

tegen en er ontstond een steekpartij, waarbij een belas-

tingambtenaar werd gedood. Costerman werd voor straf

onthoofd. Een zeer zware straf voor een dergelijk vergrijp.

Het mondde uit in een groot stadsoproer. Het huis van de

stadsbaljuw werd geplunderd en ook een pachtershuis

werd bestormd door de bevolking, die onmiddellijk de kans
greep het ongenoegen over de belastingen uit to dragen.
De stadsbaljuw Jacob van Zuylen stond zeer slecht bekend.
Hij legde de wetten op zijn manier uit om vooral zijn eigen
zakken to spekken. Van Zuylen verkleedde zich als vrouw en
vluchtte via de achterdeur van zijn huis naar Den Haag.
Een kapitein gaf de opdracht om een Chinees porseleinen
servies to maken waarop dit oproer werd weergegeven. De
huizen op de borden lijken echter eerder opgebouwd dan
afgebroken to worden. Ook lijken de figuurtjes meer op
Chinezen dan op Rotterdammers. Het porselein is erg dun,
het is het zogenaamde eierschaalporselein.

Hannie Besselink-Janssen

Educator

Porceleinen bord met het Costermanoproer
(invnr 00125, BDM)



Zoals elk jaar organiseerde ook dit jaar de Stichting Kunst

voor Rotterdammers (SKVR) het cultuurproject 'Kunstkijken'

Met pakkende programma's in musea probeert de SKVR

leerlingen van basisscholen to interesseren in cultuur. In het

verleden werden in het museum toneelstukjes opgevoerd, dit

jaar was een heuse rapper aanwezig die de leerlingen dol

enthousiast wist to maken. De kinderen kregen eerst de

smokkelfilm ' Ferry en Natasja' to zien, gevolgd door een

speurtocht die eindigde in de Smokkeltrip.

Enkele rappers waren wel erg goed. Hier een keuze uit de
gemaakte raps:

Smokkelen is illegaal
Doe toch normaal
Drugs, kleding, sieraden
Maar mensen kunnen je verraden
Douanen letten op en houden je tegen
Begin maar alvast to beven
Smokkelen is strafbaar dus maak je maar klaar.

Rohied

Al die arme dieren in die kooi
Ze zijn zo zielig en zo mooi
Ze worden bedreigd allemaal
Zelfs in de zee, dus ook het koraal
Heel illegaal das echt niet normaal
Dit was ons couplet
Het was super vet
Charome

We zijn in het museum
Drugs zijn illegaal
Wapens zijn hier ook
Je vindt het allemaal
Opeens is het donker
Je hebt je spul verstopt
Je hoort mensen praten
It is een grap, je bent gefopt

Anoniem

Refrein:
Ilk ben wie ik ben
Bij niemand bekend
Niemand die me kent
Ik smokkel voor die ene vent
Krokodille-tasjes, alles nieuw
Omdat ik een smokkelaar ben
En that's the deal?!
Vincent

Ja, dit museum is super hip
Het leukste dat er was, was de smokkeltrip
Ilk laat het zien
Smokkelen is verboden
Laat andere mensen elkaar geen drugs verkopen
Ik zie een man ik weet niet wat hij rookt
Ik weet niet wat ik zag het leek verdacht veel op coke
Ik ga naar Amerika, ik word daar gesnapt
Dat is niet leuk, ik word op coke betrapt

Anoniem



Van donker

naar Iicht

Voor de 7de keer

werd de Rotterdamse

Museumnacht

gehouden. Met een

passe-partout van 15

euro, dit jaar in de

vorm van een vrolijk

knipperende broche,

kon je als bezoeker

bij alle deelnemende
LA I musea en galeries

een kijkje n men. In

de 45 deelnemende

instellingen werden

programma's uitge-

voerd om de vaste

collectie `op to leu-

ken'. Het liep van

DJ's, muziek, dansende mensen, uiteenlopende workshops,

circustaferelen tot buikdansen. Dit strijkt menig traditioneel

museumbezoeker of museumwerknemer tegen de borst.

Eigenlijk past het niet. Maar waarom is het dan toch belang-

rijk om in een andere setting de toegang tot een culturele

instelling to openen?

De Rotterdamse Museumnacht heeft maar een doel, een

heel belangrijk doel, namelijk de moeilijkste doelgroep over

to halen een bezoekje aan een museum of galerie to bren-

gen. En het werkt! Ruim 11.000 bezoekers liepen gezamenlijk

over straat met alleen als herkenning het knipperende lichtje

op de jas. Passerende groepen knikten naar elkaar en laatste

tips werden uitgewisseld: waar je echt even naar toe moest.

Een busroute langs wat verafgelegen instellingen moest de

boel vergemakkelijken en daar werd dan ook gretig gebruik

van gemaakt. Eenmaal over de drempel is menig jong bezoe-

ker aangenaam verrast over de collecties en heeft vooral een

leuke, gezellige avond met vrienden en vreemden. ledereen

hoort die avond een beetje bij elkaar.

Wie het Belasting & Douane Museum betrad moest echt sta-

len zenuwen hebben, want een heuse smokkelaar nam je

mee op een grote smokkeltrip. De eerste expositieruimte was

geheel verduisterd. Je kon alleen de schimmen van overige

bezoekers zien en slechts zacht gefluister was hoorbaar. Bij

binnenkomst kreeg je een verrassing van een smokkelaar:

een klein zaklampje. Daarmee kon je als bezoeker je eigen

licht laten schijnen op de collectie van het museum.

Menigeen werd "gepakt" door een rondwandelende douanier

met een prachtig verhaal over de geschiedenis van de

Douane. Stalen zenuwen waren nodig bij de volgende verras-

sing. Een weer tot leven gekomen middeleeuwse heerser

joeg menig bezoeker de stuipen op het lijf. Eenmaal bekomen

van de schrik resulteerde dit in geweldige lachsalvo's! Voor

deze bijzondere duistere rondleiding, is een extra bedankje

aan Andre, Piet en Lucie op zijn plaats. De bezoekers konden

ook luisteren naar live muziek op het bruggetje. De installatie

Border van de bekende Belgische kunstenaar Hans Op de

Beeck of

rustig genieten van een lekker koel stadsbiertje van de

Rotterdamse Brouwerij De Pelgrim met de sfeervolle muziek

van de DJ Dr. Black.



De winterperiode met diverse activiteiten ligt weer achter

ons. Onze grote en kleine bezoekers konden op uiteenlopen-

de manieren kennismaken met de rijke en zeer diverse

geschiedenis van de Nederlandse belastingen. Zo stuurde

Het Flessenscheepjes Museum uit Enkhuizen een specialiste

naar het museum. Zij demonstreerde met verve hoe een

geheel schip of zelfs een geheel dorp in een fles opgebouwd

kon worden.

Voor de kinderen was er tijdens de kerstperiode de mogelijk-

heid om vanuit het museum flessenpost to versturen. De fles-

jes werden eerst in de kerstbomen gehangen en daarna ver-

stuurd. Deze ouderwetse postservice was een groot succes.

In het kader van de tentoonstelling 'Douane to water' gaf in

maart het "Shantykoor Rotterdam" acte de presence. Wegens

de overweldigende belangstelling vond het concert in de tuin

van het museum plaats. De liederen waren prachtig en vol

van het harde maar o zo romantische zeemansleven. Het was

een geweldige ervaring om zoveel mensen in het museum

welkom to heten.

Als opmaat voor de nieuwe tentoonstelling hebben in het

museumweekend, zes april, de heren R. van Delden en

M. van Delft, douaneambtenaren, een

lezing en voorlichting gegeven over "echt of

namaak" en import van CITES-gevoelige

zaken. Met zaken om aan to raken en bij-

behorende verhalen.

Hannie Besselink-Janssen

educator

It



useum Microclimates,
november 2007

Zondagmiddag 18 november landde het vliegtuig in Kopenhagen. Het doel van de reis: het
congres Museum Microclimates, dat werd georganiseerd door ICOM-CC (International
Council of Museums - Committee for Conservation) en het Nationaal Museum van
Denemarken. Het thema van het congres was de conservering van museale objecten, en meer
specifiek: het behoud ervan door zorg to dragen voor een optimale omgeving. De sprekers
- afkomstig uit onder meer Denemarken, Engeland, Zweden, Kroatie en de Verenigde Staten -
zouden de nieuwste ideeen en onderzoeken op conserveringsgebied presenteren.

Congres

De eerste presentatie door Davio Erhardt handelde over de

geschiedenis van het museumklimaat. En dan met name de

inzichten over temperatuur (T) en relatieve vochtigheid (RV).

Vroeger waren er geen richtlijnen en stonden de museale

objecten gewoon in woonhuizen, musea, etc. Maar met de

komst van centrale verwarming en later airconditioning

moesten er wel regels komen. Vooral droge lucht zorgde voor

problemen. In 1908 kwam men in het Amerikaanse Boston

tot de conclusie dat een RV tussen 55% en 60% het beste

was. Al snel namen veel musea deze waarde over. In de jaren

zestig, na een globaal onderzoek bij veel musea, werd deze

bandbreedte bijgesteld Haar een waarde tussen 50% en 60%.

Een dergelijke RV bleek echter niet altijd haalbaar to zijn, was

erg kostbaar en was eigenlijk nooit echt goed wetenschap-

pelijk onderbouwd. Tegenwoordig zijn deze eisen losgelaten

en wordt uitgegaan van een RV tussen 40% en 700/61".

Bovendien is er tegenwoordig meer kennis betreffende de

diverse materiaalgroepen (organische objecten, metalen,

textiel, etc.) en kunnen de T en de RV hierop worden afge-

stemd. Wel is het bij een ruimere bandbreedte van belang

dat je de collectie goed kent.

Een andere presentatie door Mateja Smodis, betrof het con-

serveren van papier. Bekend is dat T, RV en vluchtige orga-

nische deeltjes een grote rol spelen bij het verval van onder

andere papier. Maar omdat hiernaar bijna nooit gekwantifi-

ceerd onderzoek is gedaan, bleven ontwikkelingen op het

gebied van bruikbare preventieve programma's uit"'. Vooral

papier dat na circa 1850 is vervaardigd - dus papier vervaar-
digd uit houtvezels - is aan verval onderhevig als het wordt
blootgesteld aan zuren (o.a. van handen) en slechte bewaar-
condities. Uit recent onderzoek, waarbij men gebruik maakte
van de vergelijking van Arrhenius"J, bleek dat de levensduur
van papier kan worden verlengd door het to ontzuren, waar-
door het 3,5 keer stabieler is dan onbehandeld papier. Ook
bleek dat wanneer de depottemperatuur met 5°C daalt, de
levensduur van papier een factor 2 toeneemt"'. Een combina-
tie van beide maatregelen is nog beter.

Het Amsterdamse museum "Ons' Lieve Heer op Solder" was

onderwerp van een andere presentatie door Bart Ankersmit.

Aanleiding voor het klimaatonderzoek in deze schuilkerk

waren de grote, almaar toenemende bezoekersaantallen. De

T, de RV en de C02-uitstoot werden onder de loep genomen.

De RV-pieken bedroegen bij grote bezoekersaantallen maxi-

maal 75%o, maar namen snel weer of zodra de bezoekers weg

waren. Dit kwam mede door een goede ventilatie met buiten-

lucht, waardoor ook de CO2 werd verminderd. In de winter

kan het museum wat betreft de C02 en de RV zeshonderd

bezoekers hebben, mits deze goed over de dag zijn verdeeld.

In de zomer is het dubbele aantal bezoekers mogelijk indien

de deur en ramen worden opengehouden, dat zorgt voor een

goede natuurlijke luchtventilatie. Uiteraard zit er wel een

limiet aan het aantal bezoekers omdat ook rekening moet

worden gehouden met de belasting van de vloeren, de trillin-

gen en het welbevinden van de museumganger"'.

7 D. Erhardt et al, Applying science to the question of museum climate, in Museum

Microclimates, Copenhagen 2007, p, 75

2 A. Balazic et al, Extending the useful life of paper - evaluation of the effect of

various preservation actions, in Museum Microclimates, Copenhagen 2007, p. 39

3 De vergeli king van Arrhenius voorspelt de mate van chemische reactie, d. wz. de

reactiesnelheid, b^ een bepaalde temperatuur, gezien de activeringsenergie en de

kans van succesvolle botsing van moleculen.



Dit was nog maar een kleine greep uit het grote aanbod aan

interessante presentaties, die varieerden van Deense kerk-

sculpturen, het klimaat in een Mozambikaans museum,

stof in historische bibliotheken tot de voor- en nadelen van

silicagel in klimaatdozen voor panelen.

Excursie
De excursie voerde naar Roskilde (een voormalig Vikingdorp)
en Ledreborg (een barokpaleis gebouwd in 1740-1745).
In Roskilde, werden het Vikingschipmuseum en de Roskilde-

kerk bezocht. In het Vikingschipmuseum kregen we een korte

rondleiding en vertelde een medewerker van het Nationaal

Museum uit Kopenhagen over het onderzoek dat was gedaan

naar het vele stof in het museum. Elk jaar moesten de

scheepsresten namelijk weer worden afgestoft, ondanks het

feit dat ze daaronder to lijden hadden. Het doel van het

onderzoek was dan ook hoe men ervoor kon zorgen dat de

overblijfselen van de schepen minder stof zouden verzamelen.

Op verschillende plaatsen in het museum legden onderzoekers

plakstrips neer om to kijken waar het meeste stof viel. Na

enige tijd werden deze strips weggehaald en onder de micro-

scoop gelegd. Er werd niet alleen gekeken waar het meeste

stof was gevallen, maar ook wat voor soort stof het was. Het

bleek dat het meeste stof zich beyond op de kiezelstenen

onder en naast de vikingschepen. En juist deze stenen wer-

den (vrijwel) nooit afgestoft. Ook werd duidelijk dat veel stof

op de schepen van mensen afkomstig was. Het onderzoek

leidde tot de volgende twee verzoeken aan de architect van

het museum: Kunnen we iets doen aan de kiezelstenen?

En: Mogen we hoge doorzichtige kunststof wanden rond de

schepen plaatsen om ze tegen het stof to beschermen?

Tot op heden zijn er echter nog geen antwoorden op deze
vragen gekomen.

In de Roskilde-kerk, waar leden van de Deense koninklijke
familie begraven liggen, kregen we een uitgebreid verslag
van de restauratie van de graftombes, in het bijzonder ten
aanzien van geoxideerd metaal en verbleekt textiel. Ook werd
uitgelegd hoe de objecten in de toekomst beter beschermd
kunnen worden.
In Ledreborg kregen we een rondleiding door het prachtige

paleisje, dat door de eigenaren vooral als zomerverblijf werd

gebruikt. We begrepen meteen waarom, want nu was het er

wel erg koud! In de Iinkervleugel bevindt zich de familiekapel

en daar werd nog het een en ander verteld over de restauratie

van de schilderijen en over de panelen tegen buitenmuren.

4 A. Balazic et al., Extending the useful life of paper - evaluation of the effect of
various preservation actions, in Museum Microclimates, Copenhagen, p. 39

5 S. Maekawa et al, Investigation into impacts of large numbers of visitors on the col-

lection environment at Our Lord in the Attic, in Museum Microclimates,

Copenhagen 2007, p. 99

Tivoli en Toldskat
Vrijdag was alweer de laatste dag van het congres en voor

mij stond die dag tevens in het teken van een bezoek aan

ons zustermuseum Toldskat, aan de Langelinie Alle 21.

Het Toldskat-museum ligt aan de rand van Kopenhagen, in

de haven, en is gevestigd in een meer dan honderd jaar

oud pakhuis. Eenmaal daar aangekomen, bleek het echter

gesloten to zijn. En bleef dat helaas ook na aanhoudend

aanbellen... Er zat niet anders op dan de terugreis naar

Amsterdam to aanvaarden. In het vliegtuig genoot ik nog

stilletjes na van een leerzame week, waarin ook de

Deense eetcultuur hoog in het vaandel stond.

Annemarie Simon-de Jong

Col lectiebeheerder
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Vaderlands
historiespel

DE WINTERTIJD IS DE TIJD OM DE GEZELSCHAPSSPELLEN TE VOOR-

SCHIJN TE HALEN. OF IS DAT VERLEDEN TIJD? ZOUDEN ER NOG GEZIN-

NEN ZIJN DIE OP WINTERAVONDEN GEZELLIG MET EEN KOP WARME

CHOCOLADEMELK EN EEN SPECULAASJE DE DOBBELSTENEN GOOIEN

OM TE PROBEREN BIJ EEN GANZENBORDSPEL ALS WINNAAR VAN DE

POT UIT DE BUS TE KOMEN? WAARSCHIJNLIJK IS HET EEN UITSTERVEND

FENOMEEN NU WE IN HET TIJDPERK VAN INTERNET EN COMPUTER-

SPELLEN LEVEN.

Historische canon
In 2006 is door de Commissie-Van Oostrom de historische

canon van Nederland bestaande uit vijftig belangrijke onder-

werpen(vensters) gepresenteerd. Hierin staat wat elke

Nederlander behoort to weten over de nationale geschiede-

nis. Op de keuze van de commissie zijn vele commentaren

verschenen over wat er wel en niet in had gemoeten. Na

verwerking van de reacties is in juli 2007 de definitieve

versie gepresenteerd. De uiteindelijk gekozen vijftig onder-

werpen staan samen op een wandkaart. De samenstellers

plaatsten zelf al de kanttekening dat deze canon natuurlijk

geen eeuwigheidswaarde heeft. De lancering maakte wel

wat wakker bij anderen. Ze leidde tot allerlei initiatieven

voor het samenstellen van een eigen canon met lokale of

regionale onderwerpen of over een bijzonder thema. Op de

website www.entoen.nu vindt u hierover nadere informatie.

Fiscaal-historisch element
In het verre verleden waren gezelschapsspellen een belang-

rijk middel om volwassenen en kinderen to vermaken. Dat

middel werd daarom ook aangegrepen om op een speelse

wijze enige kennis van een bepaald onderwerp over to

brengen. Het Belasting & Douane Museum bezit spellen uit

de achttiende en negentiende eeuw die voor dat doel zijn

gemaakt. Ze zijn voor het museum van belang omdat ze

ook een fiscaal-historisch element bevatten, bij voorbeeld

"tol betalen". Het negentiende-eeuwse spel Boerenschroom

heeft zelfs een volledig fiscaal karakter. Enkele spellen zijn

bedoeld voor de historische vorming van de spelers door

hoogtepunten van de vaderlandse geschiedenis in het spel

to verwerken. Ze vormen als het ware een canon van de

Nederlandse geschiedenis samengesteld met de visie uit de

tijd van het ontstaan van het spel.

Vaderlands historiespel uit 1787
ledere tijd kent zijn eigen historische canon. Het leek ons
een aardige gedachte om de onderwerpen van een vader-
lands historiespel uit 1787 aanwezig in de collectie gezel-

schapsspellen, eens naast de nieuwe canon to leggen en to

zien of er overeenkomsten zijn. Het spel heeft de vorm van

een ganzenbordspel en wordt gespeeld met twee dobbel-

stenen. De winnaar krijgt de inleg van de pot. Een serieuze

vergelijking gaat natuurlijk mank. Alleen al doordat het spel

onderwerpen behandelt die in 1787 belangrijk werden geacht.

Bovendien heeft het spel een propagandistisch trekje. Het

was de tijd van de politieke strijd tussen de Patriotten en de

Prinsgezinden. De verklarende teksten in de bijbehorende

brochure hebben een Patriottische signatuur. Ze worden

ondersteund door tachtig historische prentjes die dienen als

vakken van het spel. Het overzicht begint met de komst van

de Batavieren in de Nederlanden en eindigt met de in 1785

to Amsterdam gebouwde Kweekschool voor de Zeevaart.

Overeenkomsten

De items in de canon van Nederland die min of meer over-

eenkomen met die van het spel zijn: de Romeinse Limes;

Karel de Grote; Floris V; Karel V; Willem van Oranje; De

Republiek; Hugo de Groot; De Statenbijbel; Michiel de Ruyter

en de Patriotten. De andere spelonderwerpen zijn geschrapt,

zoals bij voorbeeld de Hoekse en Kabeljauwse twisten, de

uitvinding van de boekdrukkunst door Koster, landvoogd

Alva, de verovering van de Zilvervloot door Piet Hein en de

moord op de gebroeders De Witt, of zijn volkomen in de ver-

getelheid geraakt (de aanslag op Amsterdam in 1650 door

prins Willem II; de aanval in 1786 van Mourand op het leven

van de pensionarissen Gevaerts en Gyzelaar to 's Gravenhage).

Vijf ervan hebben een fiscaal-historisch karakter. Men vond

ze in 1787 kennelijk belangrijk genoeg om op to nemen. Nu

hebben die hun belang verloren want ze komen niet meer

aan de orde in de huidige lijst van vijftig onderwerpen.

De vijf fiscaal-historische prentjes
Prentje nummer 11 is gewijd aan het Kaas- en Broodoproer

dat in 1491/1492 plaats had. Dat was een belastingoproer

ontstaan uit het verzet van de boeren in Kennemerland en

West-Friesland tegen de door Maximiliaan van Oostenrijk

opgelegde belastingen; prentje 21 is een portret van Kenau

Simonsdochter Hasselaar die zich manmoedig had gedragen

tijdens het beleg van Haarlem in 1572/1573 door de

Spanjaarden. Zij zou hiervoor onder meer beloond zijn met

het belastingpachterschap van de turfaccijns to Arnemuiden.

Prentje 24 toont het portret van landvoogd Alva die in 1569

probeerde een nieuw belastingstelsel, met als belangrijkste

kenmerk een omzetbelasting genaamd De Tiende Penning,

voor het hele land in to voeren. Nummer 28 schenkt aan-



Vak 64 van het Vaderlands Historiespel is

een illustratie van het plunderen van het huts van

een belastingpachter (Pachtersoproer 7748)

(lnv nr 09557 BDM).

De 80 onderwerpen van het Vaderlandsch Historiespel in 7787 uitgegeven

door H. Keyzer en W Vermandel to Amsterdam naar een ontwerp van H.

Bendorp, ets (54x64 cm), (inv nr. 09557 BDM).

dacht aan de in 1579 gesloten Unie van Utrecht, een verbond

van een aantal zelfstandige gewesten en steden, waarbij ook

afspraken zijn gemaakt over algemene belastingen die de

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden ten goede

moesten komen. Tenslotte prentje 64, waarmee het grootste

belastingoproer dat ons land gekend heeft wordt geillus-

treerd met het plunderen van een belastingpachtershuis.

Hoewel eind 1747 aarzelend begonnen is dat oproer in de

geschiedenis bekend geworden onder de naam het

Pachtersoproer van 1748. Het was een over een groot deel

van het land verspreide volksopstand tegen het heersende

belastingklimaat en de niet altijd even zuivere wijze van

belastinginvordering door de belastingpachters. Het oproer

maakte in die tijd diepe indruk en lag in 1787 nog vers in het
geheugen. Vandaar opname in het spel. Die korte tijdspanne
speelt ook nu een rol. Zo vroegen in de discussies over de
gelanceerde canon sommigen zich of waarom Fortuyn er niet
in voor komt.

Zoals vermeld zijn de vijf hiervoor genoemde onderwerpen

uit het spel niet in de canon van nu vertegenwoordigd. Met

uitzondering van het Pachtersoproer werden ze nog wel aan

de ouderen onder ons op school onderwezen, zelfs aan de

hand van fraaie wandplaten. Conclusie: iedere tijd bepaalt

zijn eigen historische canon.

John Vouwenfelder conservator
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De harddraveriiDriis

De zilveren tabakspot die aangekocht werd

voor de tentoonstelling "Sprekend zilver";

juni 1989 was geen spectaculaire aankoop.

Het is juist de tijd en plaats van oorsprong

die dit object zo uniek maken.

De pot is 22 centimeter hoog, inclusief deksel en de groot-

ste diameter is 15 centimeter. De ajourrand van de aan de

romp verbonden voet en de ajourrand van het deksel zijn

versierd met acanthusachtige motieven. Bijna dezelfde

uitvoeringen zijn terug to vinden in een kan uit 1790 van

dezelfde meester. De romp wordt verder omringd door

guirlandes en rozetten. Hoewel de pot Louis XVI kenmerken

vertoond, oogt het niet rank. Ook is de decoratie niet ver-

fijnd, het heeft eerder een wat boers karakter. Dat is ken-

merkend voor het Gronings werk uit die tijd. De aard van

het voorwerp zelf en het gebruiksdoel spreken van regio-

nale folklore. In die tijd was het namelijk gebruikelijk om

bij harddraverijen to paard, als eerste prijs een (verguld)

zilveren voorwerp of een gouden rijzweep uit to loven.

Ook in de keurmerken vindt men de praktische landsaard

terug. De Groningse wijze van keuren kenmerkte zich door

een minimum aan tekens. Stads/gehaltemerk en jaarletter

vormden een gecombineerd teken. Later werden dit merk

en het meesterteken om gehalten to onderscheiden twee-

maal of zelfs driemaal op het voorwerp afgeslagen.

Op het exemplaar van het museum komen beide tekens
maar een keer voor. Onder de voetrand bevindt zich nog
een indruk, dat zou misschien een tweede teken kunnen
zijn, al clan niet opzettelijk verwijderd.

Nummer 1 Het meesterteken, dat de

Groningse zilversmid Henricus Hubert

voerde van 1785 - 1807. Er zijn nog drie

andere meestertekens bekend.

Zilveren tabakspot (inv nr 10689, BDM)

Nummer 2 Het gecombineerde stads/keur/-

jaarlettermerk luidt als volgt: letter en cijfer

geven aan, dat het voorwerp is gekeurd door

de keurmeester, die fungeerde tijdens de

geldigheidsduur van de letter Z, van het acht-

ste alfabet. Ze zijn gescheiden door de

horizontale balk uit het Groningse stadswapen.

Met dit merk toont dit voorwerp ons twee interessante af-

wijkingen in de keuringsgeschiedenis. Bij de meeste zilver-

smidgilden was het gebruikelijk, dat de jaarletter wisselde bij

het aantreden van de nieuwe deken. Dat gebeurde elk jaar,

meestal in december, op de feestdag van de patroonsheilige

St. Eloy. In Groningen gebeurde dit in juni - juli. Daarbij

fungeerde de deken, daar "olderman" genoemd, telkens twee

jaar. Het eerste jaar als "olderman in der tyd", het tweede jaar

als "afgaand olderman", terwijl zijn opvolger de nieuwe letter

al voerde. Er komen steeds twee jaarletters tegelijk voor,



steeds een jaar overlappend. In dit geval is de ook elders

gebruikte term "dekenaatsletter" beter op zijn plaats. De

afgaande "olderman" merkte zijn eigen teken in het tweede

jaar vaak met een extra aanduiding, om het verschil aan to

geven met zijn eerste functiejaar. Dit verschaft vervolgens

de juiste mogelijkheid tot een goede datering.

Naast het afwijkend gebruik van de letter is het nog bijzon-

der, dat juist deze letter veel langer in gebruik is geweest,

namelijk van 1798 - 1805. Daaraan zal niet vreemd zijn, dat

het gilde in 1798 door de Bataafsche overheid tot ontbinding

werd gedwongen. Ook elders in het land riep de maatregel

weerstand op. Er was een gilde dat verklaarde in de "ge-

supprimeerde "staat geen geld to hebben voor een nieuwe

jaarletter.

De toenmalige "olderman" Hieronymus Olffers heeft lang op

zijn opvolger moeten wachten. Jan Warren volgde hem in

1805 op. We mogen aannemen, dat de merkwaardige grote

stip dwars door de letter Z(een roosje?) Olffers merkteken

als afgaand "olderman" betekent. Daarmee is de tabakspot

met vrij grote zekerheid to dateren als 1805.

Nummer 3
De gekroonde 0, een herkeuringsteken uit de periode van het

Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon. Bestaande voor-

werpen mochten in de loop van 1807 gratis worden over

gestempeld: daarna moest er belasting voor worden betaald.

Het keuren en de daaraan verbonden belasting hielden stand

tot aan 1953. Daarna werd het een kostendekkende retributie.

Het spreekt bijna vanzelf dat de gekroonde 0 de nodige pop-

ulariteit genoot wegens het ontlopen van de belasting. Het

merk wordt dan ook veel aangetroffen. Een grote rol speelde

de angst, dat niet herkeurde voorwerpen mogelijk zouden

moeten worden ingeleverd. Net als in 1795, een gebeurtenis

die nog vers in het geheugen lag. Groot Groninger stukken

zijn niet overvloedig aanwezig en zeker niet van deze mees-

ter. Het museum is dan ook blij met deze

Groningse Harddraverij prijs die een waardevolle aanwinst
was en is in de deelcollectie van de Waarborg.

Geert Nieman
Conservator

Geraadpleegde literatuur:

Catalogus Groninger Zilver 1975, W.A. Hofman

De Groninger Harddraverijprijs 1989, J.B.F van den Bossche

Keurtekens on zak 1998, C.B.van Donpen en G. Nieman

17 oktober 1965 - 4 januari 2008

Veel to jong overleed op 4 januari
2008 onze vrijwillige medewerker

Stephen Evenhuis.

Stephen werkte sinds december

2006 als fotograaf in het museum.

Hij was toen al geruime tijd ernstig

ziek. Zijn ziekte dwong hem thuis to

zitten en of to wachten, iets waar

hij absoluut niet tegen kon.

Stephen wilde bezig zijn en het liefst in zijn oorspronkelij-

ke beroep als fotograaf. In het museum was dit mogelijk.

Een dag per week kwam Stephen naar het museum om de

schilderijencollectie digitaal to fotograferen. Zijn liefde

voor zijn vak bracht hem weer vreugde en afleiding. Al snel

had hij binnen het museum een eigen plaats verworven.

Stephen was een vrolijke serieuze kerel en aan de buiten-

kant kon je niet zien dat hij ernstig ziek was. Dat wilde hij

graag zo laten. We praatten veel over van alles en nog wat:

zijn kinderen Michelle en Tim, motorrijden en ook over

doodgaan.

Tussendoor hebben we veel en mooi gefotografeerd Daar

kon hij echt van genieten.

Ja, ik wist dat Stephen niet lang meer to leven had. Hij had
het mezelf verteld, ik geloofde hem niet.
Het kon niet waar zijn, zo'n jonge stevige kerel !!

Op 4 januari 2008 heeft Stephen afscheid van ons ge-
nomen... Ik kan het niet geloven.



Onze bibliothecaris wees de redactie op

het feit dat de oprichter van ons museum,

mr. J. van der Poel, op 16 februari 1888

geboren is. Was 2007 het jaar van het

jubileum van het Belasting & Douane

Museum dan is 2008 een jaar om even

bij onze oprichter stil to staan.

Van der Poel is in de loop van zijn carriere altijd een druk bezet

man geweest. Hij was onder andere lid van departementale en

examencommissies, regeringsafgevaardigde en oprichter in 1937

van het Nederlandsch Belastingmuseum. Daarnaast was hij erg

actief in het verenigingsleven. Dat hij naast zijn dagelijkse werk-

zaamheden voor de Belastingdienst ook nog aan zijn proefschrift

werkte, mag dan ook een huzarenstukje genoemd worden.

Mr. J. van der Poel promoveerde mede daardoor "pas" in 1942 op

53-jarige leeftijd tot doctor in de rechtswetenschap. Van der Poel

verbleef anderhalf jaar in Bagdad om de regering in Irak van

advies to dienen over de vervaardiging van een nieuw tarief.

Over deze reis heeft hij diverse artikelen geschreven in het

"Weekblad der Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen",

waarvan redactielid was. Zijn reis naar Irak bezorgde hem een

Irakees douane uniform. Het werd bij de toen nog kleine ver-

zameling voor het museum gevoegd. Dit artikel is integraal over-

genomen, met dubbel oo, een spatie voor en na een ; en de sch,

het komt allemaal voorbij.

Fiscale reisschets

Vlak v66r ik het land verliet, ontving ik van vakgenooten tal van

goede wenschen, die ik om verschillende redenen niet alle meer

beantwoorden kon, en een groot deel daarvan hield de vraag in,

om - hier gekomen - nog eens wat van mij to laten hooren. Dat

ben ik in ernst van plan geweest.

Doch nu zie ik wel in, dat het niet mogelijk is, m'n vrienden en

bekenden ieder persoonlijk, zij het maar kort, to schrijven ; de

temperatuur alleen al is daarvoor een beletsel ; en de weinige

uren, die na de arbeid en andere verplichtingen overblijven, of

tengevolge der hitte, in ledigheid moeten worden doorgebracht,

mag ik ten slotte, in deze onzegbaar belangwekkende omgeving,

niet voor het schrijven van andere brieven, dan die welke daarvoor

het eerst in aanmerking komen, besteden.

Doch ik wil trachten op andere wijze, een "brief" to schrijven, aan

m'n vakgenooten en mijn lezers van voorheen.

Voor mij zelf in elk geval is het prettig, to kunnen denken, op deze

manier voor enige oogenblikken contact to hebben met hen allen.

M'n mede-redactieleden zullen wellicht als feuilleton een plaats

willen geven, aan het onderstaande, dat eenige vluchtige fiscale

indrukken geeft van mijn reis.

Een handdruk met mijn collega to Roosendaal was 't laatste contact,

met 't vak op vaderlandsche bodem ; ik reisde zonder oponthoud

door tot Trieste, ging er den volgenden dag aan boord ; Op de

Adriatische Zee overviel ons een hevige storm, die mij kwalijker nog

dan soms een dito in de Zeeuwsche wateren bekwam en bijna twee

dagen roerloos (voor zover mogelijk!), op 't bovendek deed liggen.

In het zicht van de lange rijen van het Griekse kustgebergte begon

ik weer to herleven: bij het passeren van het smalle kanaal van

Corinthe, kon ik weer door het grensgebied van de Aegeische en

Middellandsche Zee met hun tallooze eilanden, maakte mij weer tot

een normaal mensch, en den volgenden dag Book een nieuw eiland

voor ons op, Cyprus, de drempel van ouds, tusschen Cost en West.

Een paar Cypratische reizigers, Engelsche gouvernementsambtena-

ren, vertelden, terwijl we op het dek zaten, van 't eiland, zijn grooten-

deels en voor een groot deel van 't jaar kale en woeste warmte, zijn

oudheden en zijn bekoorlijkheden, en 't felt, dat Cyprus thans vrijwel

dictatoriaal wordt geregeerd. Ge herinnert u dit waarschijnlijk. Een

aantal maanden geleden, was er opstand op Cyprus, de Engelsche

vloot uit Malta stoomde op, er kwam allerlei bij to pas, doch dat de

eigenlijke aanleiding tot then opstand een Tariefwet was, die niet met

den geest van een deel der bevolking overeenkwam, dat was mij

althans niet bekend. Die gelegenheid grepen de dissidenten aan -

doch 't was voor korten duur, zooals men weet.

Of de belastingen dan zoo hoog waren in Cyprus? 0 nee, dat ging

nog al, en ik noteerde en passant, dat dit gelukkige land, dan ook in

het geheel geen inkomstenbelasting heeft, een zeker bewijs, dat het

er nog niet begint to nijpen.

In Lamaca op Cyprus moest vee worden geladen, veel en leelijk vee.

In kleine bootjes werden zij van de aanlegsteigers naar de reede

gebracht, waar ons schip lag, en vandaar opgeheschen met veel

moeite naar het dek van ons schip.

Die koeien van Cyprus waren in mijn ogen fiscale dingen. Ik doe ze

misschien nog to veel eer aan, door ze to vergelijken met dat speci-

men uit de oudheid, die in Farao's droom opkwamen uit de rivier

welker gelijke van leelijkheid niet was gezien in gansch Egypteland.

Tot mijn verbazing hoorde ik, dat die voor Palestina bestemd waren,

waar in het geheel geen vee was.



Van der Poel in Irak

(Collectie 8DM)

Zij moesten dus althans zooveel waard zijn, dat het de moeite loonde,

ze vanuit Cyprus over to brengen en nog winst to maken. Hoeveel

zoo'n beest nu precies waard was, heb ilk aan allerlei menschen

gevraagd, maar niemand wist het mij to vertellen. Doch ik dacht aan

de mooie en glanzende en vette Hollandsche koeien en wat die nu

waard zijn op de markt, - maar hoe dat ook zij, het is niet waar-

schijnlijk, dat in Cyprus of Palestina een geslachtaccijns de kosten

van heffing zou loonen.

Jaffa - de Palestijnsche en Aziatische kust

Het is vaak beschreven, doch wie het niet zag en hoorde, moet niet

meenen zich een voorstelling to kunnen vormen van het heidensch

lawaai, dat voortgaat van 't vroege morgenuur, waarop we 't anker

laten vallen voor Jaffa, tot we er een halven dag later, na de

Palestijnsche pelgrims en tal van anderen aan land to hebben gezet,

en massa's goederen hebben ontscheept en weer ingenomen, ver-

trekken.

Van de verschansing boven kijkt men neer op de meest wonderlijke

en ongelooflijke tooneelen. De haven van Jaffa is altijd ruw, ook bij

den mooisten zonneschijn ; en alle mensch, dier, en goed moet met

bootjes of booten worden overgebracht naar de kust ; en er is haast

bij dit alles, of er schijnt haast bij to zijn. De gansche reede ligt vol

met bootjes, van verschillende vorm, groote en keien, bernand met

dito Arabieren. En de kelen dier Arabieren hebben blijkbaar geen

rust nodig. Al hun doen en al hun laten gaat vergezeld van de meest

wilde kreten, gepaard met heftige handgebaren, hun lichaam al

balancerend op de schommelende bootjes of breede platboomvaar-

tuigen, waarmee de goederen worden ontscheept. Dames weigeren

op 't laatste moment om den gevaarlijken stap van de scheepstrap

naar 't schommelend bootje to doen, doch worden dan door den

eenen Arabier aan den anderen overgegeven, wat de schrik in den

regel nog vergroot. Waarom het eene bootje weg kan en moot met

bagage en passagiers, nadat men ten deele aan boord eindeloos

heeft gewacht, - en passencontrole en douanevisitatie vindt daar

plaats, het zou trouwens onmogelijk zijn, het hier anders to doen,

omdat men met tal van bootjes aan land wordt gezet - en een ander

(bootje, noot van de redactie) maar blijft liggen of opeens terugkomt,

als het halfweg is naar de haven, dat begrijp je niet. Waarom ze ruzie

hebben, of schijnen to hebben en dit schrikbarend gehuil aanheffen

evenmin en tegelijk gaat uit de ruimen, de lossing voort, met 'zelfde

gebrul. Meermalen slaat een kistje of collo overboord. Er is niemand

die er naar kijkt, men laat het - althans zoolang de lossing duurt -

maar stil drijven, wegdrijven misschien. Sours zinkt er ook een, van

zwaarder gewicht. Later komen dan de duikers, prachtige bruine

kerels, die hun bruine huid maar blootstellen aan de zon en op een

gegeven moment, zonder meer, onder duiken om to zien, waar het

verlorene ligt en het (door er een touw our to winden, of een haak

aan to slaan onder water) zoo mogelijk weer boven to brengen.

Van den tijd, dat de inklaring in Holland net zoo ging - zij het dan

met wat minder lawaai - moeten de bepalingen in de A. W."' on wat

daaraan voorafging over de missende colli stammen. En zal het thans

bij ons, als er "een collo manco" wordt genoteerd wel in den regel

alleen een vergissing betreffen - Kier zag ik voor mijn oogen gede-

monstreerd, hoe afzender en invoerder quite right kunnen zijn in hun

inklaring en or toch "een collo manco" kan wezen on hoe art. 126

A.W. in die tijden waarschijnlijk ruimere toepassing vond.

Van de staatkundige situatie boven Palestina snap je met veel, en

van de politieke staatkundige eenheden, die or zijn, kan je in het kort

bestek met veel vertellen. Genoeg zij 't, dat we twee dagen later in

angstige vaart, in hoeken van 45°, verticaale en horizontaal, den

Libanon overstuivende, nog steeds in de "Republique du Grand

Libanon" waren - even vast Fransch als Frankrijk zelf, zou ik denken

en zeker als Algiers on dat je dan voor in Damascus to komen in

Syrie komt, het eigen/igk Surie dan, dat voor den oorlog niet Fransch

maar Turksch was, en nu vrijheidsaspiraties heeft, waaraan de

Franschen voor dat deel wel to eeniger tijd gevolg zullen moeten

geven. Dat je die grens overschrijdt, zie je aan de douanehuisjes

met: "Ministere des Frances et Regie du Tabac", welke fiscale een-

heden je dus deugdelijk schijnt to moeten onderscheiden.

Den doortrekkende naar Bagdad maakt men het overigens in Syrie

niet moeilijk. Den opgesjorde koffers, gesjord en gebonden en met

dekkleeden bedekt, laat men met rust, on zoo doet men ook aan de

Syrische grens Oostzijde, in 't hart van de Woestijn.

Hoeveel surnumerairs, adjuncten, inspecteurs, ontvangers, kommiezen

en assistenten beklaagden zich niet over de afgelegen standplaats,

1 Algemene wet
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waar men zoo ver van alles of zat en zoveel moest ontberen. Het

schijnt toch zoo de normale gang van zaken to zijn dat sommige

ambtenaren ergens verder op moeten zitten aangezien alle plaat-

sen moeten zijn bezet - later zullen zij na 't zuur het zoete wel

ontvangen! Doch wie deze troost niet voldoende moge zijn, kan

ik een andere meegeven.

Zijt verheugd, dat ge in ons lieve Vaderland niet kunt worden

verhuisd naar 't blokhuis in 't midden van de Syrische woestijn

vier muren, met vensters en deuren op de binnenplaatsen ; en

omgeven van prikkeldraadversperring, dat daar maar steeds door

to blakeren staat in de felle, koperen verzengende zon.

Daar dienen politie- en douaneambtenaren, die als eenig amuse-

ment, tweemaal in de week de Nairn-car"' - het communicatie-

middel van Irak met het Westen - zien passeren, en 'n enkele

andere auto, en nog schaarser vrachtauto en misschien nu en dan

een karavaan ; ten slotte de Fransche autopatrouilles, die

de route veilig moeten houden, als er passage langs is en met

razende vaart voortstuiven door de woestijn en die 't blokhuis

zeker wel zullen bezoeken. Daar waar de kleiwoestijn in oneindige

uitgestrektheid voor en achter en links en rechts ligt, en alleen een

enkel onder 'n dikke laag stof Attend plantje wordt gekweekt, van

den binnenhof en een schijn van soelaas biedt voor 't geprikkeld

oog, ook daar waren twee douaneambtenaren. Een halven dag met

groote vaart rijden in een auto van den naastbijzijnden post at.

Want voor zoover van het woestijn traject als van een heirbaan

kan worden gesproken, is het voor een Hollandsch oog alweer

heel merkwaardig, dat het van dit Syrisch laatste kantoor tot de

naburige Iraksche oase en grenskantoor Rutbah-Wells een halve

dag rijden is. Die verre afstand van de grens schijnt mij echter

van douaneoogpunt zonder eenig gevaar.

En toch niet geheel zonder.

Een klein verhaaltje - dat 't Nederlandsche douanehart als ik

waarover het handelt er direct helemaal in doet zijn - het gaat

over sigarettenpapier - moge dat illustreeren.

Je kunt niet, of laten we zeggen uiterst moeilijk, door de woestijn

van Syrie of van Palestina komen, dan fangs een paar "wegen".

Op die wegen komt eerst een assistent-collector aan 't eerste

kantoor, die alleen aantallen colli op de "manifesten" controleert,

dan een nacht later (ik spreek nu van den tocht per auto) het

tweede station, lets meer (n.l. 140 K.M.!) in de bewoonde wereld

met een deputy collector met wat meer bevoegdheden en tenslot-

te, nog een halven dag later, de vrijmaking der goederen in

Baghdad (West) zelf, aan de westzijde van de stad, aan gene zijde

van de Tigris. Maar -sure is sure- en je weet niet, wat er toch nog

zou kunnen geschieden, staat er een douanepost op elk van de

schipbruggen, die over den breeden Tigris naar de eigenlijke bin-
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nenstad keiden. En ziet - daar passeerde in zijn kleurig kleedij naast

zijn kittig ezeltje op zekeren dag een Arabier met pakken op dat

ezeltje geladen. De waakzame Iraksche customofficer kreeg den

indruk, dat het niet de gebruikelijke dingen waren, die zo'n ezeltje to

vervoeren kreeg. Hij bekeek het zaakje nader en vond sigarettenpa-

pier. Hoe hij daaraan kwam? "Een man gaf ze mij in de woestijn

Effendi, en beloofde mij drie dinar (± f 25) als ik ze... in de berg-

plaats... in Baghdad bracht." Of er nog meer pakken lagen daar in

de woestijn? Ja, zeer zeker, die had hij alle beloofd to halen. Goede

raad was duur, want oak voor Irak is sigarettenpapier een gelief-

koosd smokkelartikel en weet men (als bij ons tot voor kort) met de

controle op het artikel eigenlijk geen raad, zoodat men op dat

moment eigenlijk niet veel doen kon en waar zou men ze overigens

vinden in de woestijn? Wel, men vond een eenvoudige oplossing. Wij

zullen je zelf voor deze zending drie dinar geven. Haal de andere oak

voor ons op en ge krijgt ook van ons drie dinar voor elke vracht die

ge aanbrengt. En daar dit den Arabier veiliger voorkwam, bezorgde

hij alles, op de plaats, van waar het zeker was niet zonder betaling

van rechten in consumptie to komen!

Sprongsgewijze ben ik al in Baghdad aangeland en ik heb daar nu,

onder parelende zweetdroppelen, de gansche douanemachinerie

gezien. De inklaring zeezijde van Basrah uit - die onder zekere voor-

waarde tot Bagdad verschoven kan warden : de inklaring per spoor

to Bagdad Noord, per auto, en kameel langs Baghdad West, per

vliegtuig op het vliegveld, en meteen de piloten van de K.L.M. de

hand gedrukt, die zoo vriendelijk waren mijn groeten to zullen door-

geven aan mijn vrouw.

Met onuitsprekelijke genoegdoening heb ik, bij de uitlegging van het

douanesysteem geconstateerd, hoe er niets internationaler is dan

de douane. 0 wonderlijke tegenstrijdigheid. Zij die de grenzen

accentueert en hinderlijk maakt, zij zelve is een cosmopoliete. Hoe

heb ik bij elke uitlegging bij me zelf herhaald, "vrachtlijst", "doorvoer-

lijst", transito-paspoort, entrepot, "borgstellen dubbele waarde", enz.

enz. ; heb ik zelfde straffen zelfs ontmoet, zelfde voorkeur voor con-

fiscatie ; heb ik een standje zien uitdeelen, toen eenig omvangrijk

doorvoergoed met ten uitvoer bestemd goed op dezelfde plaats was

opgeslagen ; zag ik douane-loodsen, douaneparken en opslag aan

de wal. Met een heel bevredigend gevoel heb ik een blik geslagen in

de Bagdadsche entrepotrekening, een boek niet anders dan een ent-

repotrekening kon zijn, want het had precies dezelfde afinetingen en

indeeling als het onze !

En het was curieus to zien dat men hier met de waardedefinitie van

invoerrechten ten gevolge van den val van het pond sterling precies

dezelfde moeilijkheden doorliep als die bij ons geleid hebben tot de

wijziging van art. 120 A.W. tengevolge van de Markenddeclaraties in

den jaren vlak na den oorlog.



CHRISTMAS. 1933.

TO WISH YOU A CHRISTMAS OF JOYOUS
MEMORIES. AND A NEW YEAR OF HEALTH.
HAPPINESS AND MANY ARIGHT HOURS.

Nieuwjaarskaart van Mr & mrs. H. M. Monk

voorstellende een Custom house in Baghdad.

(Collectie BDM)

De orienteering omtrent de "machinerie" hier, kost zoo niets geen

moeite ; wat wennen aan een andere terminologie, een eenigzins

andere werkwijze soms, ten deele to danken aan de gansch andere

grenzen en verhoudingen (zoo zijn de appraisers - in een lokaal van

het Customhouse zelf voor een loket werkzaam, waar zij zich zoo

noodig monsters van het goed laten vertoonen), maar dat zijn dingen,

die aanstonds zijn to verstaan.

En ook wat de accijnzen betreft zijn de zelfde moeilijkheden, in

eigen, deels andere, entourage. De naam "Arak" is ons alien bekend

en waarschijnlijk zal er in Broeksmit en de Vakstudie staan, dat dit

een gedistilleerd soort is, uit dadels vervaardigd - ik ben het verge-

ten in elk geval. Het woord 'Arak" is mij zeer vertrouwd, het begrip

werd eerst levendig Kier. Want dadels is het grootste artikel, dat Irak

produceert en exporteert en van dadels, als ik zei, maakt men Arak,

de "nationale" volksdrank. Arak, dat klonk vroeger voor mijn ooren

zeer bijzonder, in de oude plakkaten en bij Gogel vindt je het al en ik

dacht aan een fijne likeur, on ik achtte het noodzakelijk, mij thans

van zijn waren aard to overtuigen en or een flesch van to bestellen.

Men raadde mij dat sterk of ; en nu ik de beste soort gedronken heb

en een eenigzins terpentijnachtige geur zich daaruit ontwikkelt, en

daarna geproefd, weet ik wel, dat ik geen arak-liefhebber worden

zal. Maar de bevolking drinkt het - en nu Kier het probleem, waaruit

men kan zien, dat het overal die alte Geschichte is, al is zij in een

ander kleed weer "immer neu". Men dacht de arak een altijd borre-

lende bron, en men verhoogde de belasting steeds, tot ten slotte de

opbrengst snel afnam - hoofdzakelijk door geheime fabricage.

Want niet waar, ook Arak kan even gemakkelijk worden gemaakt als

onze spirit. Doch or is een omstandigheid die een en ander nog

bedenkelijker maakt voor Irak. Het proces van versuikering moet

bij Arak langzaam gaan, wil or een goed product komen, doch dit

langzaam proces is natuurlijk gevaarlijk voor een geheimen brander,

en zoo voegt hij kunstmatige middelen toe, om de versuikering to

bevorderen met als gevolg, ontstaan van vergiftige alcoholen, pro-

duct met houtgeest or in, schadelijk voor de bevolking. Leering naar

beide zijden "tout comme chez nous".

En dan ten slotte is er nog een ander punt van overeenkomst n.l. in

de huisvesting van den dienst Kier en bij ons, afwisselend van zeer

gebrekkig tot zeer waardig.

Ik denk wat dat laatste betreft b.v. aan het 0ost-Indisch Huis in

Amsterdam en in Middelburg, en het Directorate van Customs and

Excise, waar wij zijn ondergebracht, is in het vroegere Engelsche

gezantschap gevestigd, doch in elk geval en - als or in China wel-

licht niet nog oudere in gebruik zijn, tegen the Customs Wharf to

Bagdad kunnen wij niet op.

Dit gebouw is meteen het oudste van Bagdad, oorspronkelijk als

universiteit voor de vier orthodoxe secten van den Islam bestemd,

I .
MR. & MRS. H. M. MONK

C.-d Houle,
Ulgnola

zooals de breede inscriptie van den Kalief Mustamir, den stichter

daarvan (1233), vermeldt. Eens was het 't mooiste gebouw van

Bagdad, doch daarna kwam het in verval ; al is zijn oude schoonheid

nog duidelijk zichtbaar. De imposante buitenmuren aan de rivier zijn

grootendeels nog als voor 700 jaar. Alleen moest een deel der sier-

lijke Arabische inscriptie - door een vorig geslacht weggewerkt -

"gerestaureerd", doch zelfs voor een westerling, die de teekens zelf

niet verstaat is to zien, hoe oneindig veel eleganter de bouwmeester

van 1200 zijn letters schreef op den gevel, dan die van thans.

Ook de Arabische kunstenaar schijnt de kunst om met steen den

indruk to geven van het doortrekken en buigen van een lijn, alsof

het met den pen was geschied, niet meer meester to wezen.

Nu nog een enkel woord over "bureau" ervaringen.

Wij werden rondgeleid op het Ministerie van Financien (het "Serail"),

op menig ander Bureau, en bij menig ander functionaris en overal

werden we als het ware op de voet gevolgd door een Iragi, met een

blad met kleine kopjes, zwarte, sterke Turksche koffie. 't Gevaar voor

coffeinevergiftiging was inderdaad zeer groot. En elken morgen als

we nauwelijks onze plaats hebben ingenomen, verschijnt "de koffie-

man" met zijn koffie. En als wij een bespreking hebben, verschijnt hij

opnieuw met koffie. De "koffieman" is een noodzakelijk bestanddeel

van elk officieel gebouw. Zijn koffie brengt hij U bij Turksche over-

levering, als dagelijksch blijk van welwillendheid van de Iraksche

Regeering, doch 't is beter, als ge ze niet alle tot u neemt!

Nu ik met niet heel frisch hoofd een eind tracht to vinden is 't

tooneel buiten veranderd. De wind waait om onze zo goed mogelijk

gesloten muren been, de zon was straks nog als bij ons in mist zicht-

baar, nu in 't geheel niet meer ; or waait een zandstorm over Bagdad

en door de zwaar bestoven palmen ; en al is de temperatuur slechts

84 graden meer, en de zon achter de stofwolken, soulaas geeft dat

niet tot een dicht vertrek, waar het zand toch binnenkomt ; ik kan

het dus niet helpen als wat ik schreef als droog zand aan elkaar

blijkt to hangen naar Uw idee. Met dat zand is elk voorwerp binnen

en buiten nu bedekt on mijn keel en neusgaten zijn or niet vrij van

gebleven. Dit is dus maar zoo neergeschreven met een niet heel

frisch hoofd, na den arbeid. Bij de kennisneming ware daarmede

rekening to houden, in verband met hetgeen het graag zou willen

zijn.

Bagdad, 7 november 1932.

V. d. P.
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Bescherming van cultuurgoederen
Lang geleden stonden op een koude, natte, winderige

novembermorgen enkele functionarissen to kleumen in een

grauwe douaneloods. Onder hun toezicht werd een container

verhuisgoederen uitgeladen. De Douane was getipt dat een

zeer kostbare antieke inboedel naar de andere kant van de

wereld zou worden verzonden. De waarde zou meer dan

Fl. 700.000,- bedragen en dat zou ver boven de limiet van

het Deviezenbesluit zijn. De dan vereiste uitvoervergunning

ontbrak.

Een expert en een fotograaf stonden klaar om bijstand to

verlenen. Maar toen alles uitgepakt was, bleek dat de tip-

gever de waarde lets had overdreven. De inboedel bestond

uit prullaria en (edel)kitsch en was met A. 10.000,- al flatteus

gewaardeerd.

Spoedig na dit voorval was het Deviezenbesluit ingetrokken,

en daarmee verdween voor lange tijd de mogelijkheid cul-

tuurgoederen to beschermen.

Nieuwe vormen van bescherming
In de loop van de jaren negentig kwamen nieuwe vormen
van bescherming van cultuurgoederen tot stand. Niet als
consequentie van zoiets als een deviezenbesluit maar speci-
fies in het belang van de cultuur. Daarbij is het medetoezicht
als niet fiscale taak aan de Douane toevertrouwd.
Uit vrees voor verlies van het nationale cultuurbezit, is in
1993 Europese regelgeving van kracht geworden voor
controle op en bescherming van het nationale erfgoed.

'Een belangrijke verordening is die van de Raad van de

De
gelukkige kaartspelerffdwr^

(inv nr. 09486, BDM)

sschil door C

Europese Unie betreffende
de uitvoer van cultuurgoe-

deren. Hierin is vastgesteld

dat voor bepaalde cultuur-

goederen die tijdelijk of

definitief worden uitge-

voerd naar een bestem-

ming buiten de EU, een

uitvoervergunning dient

to worden aangevraagd.

De Erfgoedinspectie

autoriseert de uitvoer-
vergunningen en de

afgifte ervan geschiedt in samen-
werking met de Belastingdienst/Douane Noord/Centrale
Dienst voor In- en Uitvoer in Groningen' (CDIU).

De Erfgoedinspectie waakt op nationaal niveau over een

belangrijk deel van het Nederlands erfgoed. Het toezicht is

gericht op archeologische opgravingen, archieven bij de

centrale overheid, het roerend cultureel erfgoed en onroeren-

de monumenten. Deze inspectie is op 1 november 2005

gevormd door samenvoeging van: de Rijksinspectie voor

de Archeologie, de Rijksarchiefinspectie, de Inspectie

Cultuurbezit en de Rijksinspectie Monumentenzorg.

De nieuwe inspectie heeft vier sectoren: Archeologie,

Archieven, Collecties en Monumenten. Bij de uitvoering van

zijn taak heeft de Douane to maken met de sector Collecties
van de Inspectie.

De rol van de inspectie
Belangrijkste taak: toezicht op behoud en beheer van het

cultureel erfgoed, daarnaast het toezicht op de naleving van

de Wet tot behoud van cultuurbezit. De inspectie is ook 'oog

en oor' voor het beschermde cultureel erfgoed uit de andere

lidstaten van de Europese unie.

Vanaf de totstandkoming van de regelgeving heeft de

Inspectie nauw samengewerkt met de Douane. Er is een

systeem opgezet voor de administratieve afhandeling en

autorisatie van uitvoervergunningen. Om zicht to krijgen

op cultuurgoederen waarvoor geen vergunning wordt aan-

gevraagd heeft de Inspectie de Douane meer vertrouwd

gemaakt met kunst en antiek. Training en expertisedagen en

gerichte acties werden en worden georganiseerd. Tot het

programma behoren ook risicoanalyses om meer inzicht to

krijgen in de omvang, aard en stromen van illegale trans-

acties zodat op meer gerichte wijze kan worden gecontro-

leerd. Op 4 juli 2000 is deze samenwerking vastgelegd in

een Kaderovereenkomst om zo de Douane to ondersteunen

bij de inhoudelijke kant van de uit- en invoer van cultuur-

goederen. Deze manier van samenwerken, waarbij de

Douane de eerstelijns controle aan de grens verricht en de

Inspectie de tweedelijns is tamelijk uniek in de EU, maar een

aantal lidstaten volgt het voorbeeld.

De rol van de Douane
Aanvragen van uitvoervergunningen
Aanvraagformulieren voor uitvoervergunningen kunnen wor-
den aangevraagd bij de CDIU. Aan de hand van het volledig
ingevulde formulier dat de CIU ontvangen heeft, bepaalt de
Erfgoedinspectie of de uit to voeren goederen inderdaad
vergunningplichtig zijn. Wanneer geen bezwaar bestaat
tegen uitvoer naar een bestemming buiten de EU, wordt op
basis van het aanvraagformulier door de CDIU een uitvoer-



Zilveren ppkomfoor

(inv. nr 10201, 8DM)

vergunning in tweevoud geleverd. Indien de aanvraag niet

vergunningplichtig is, wordt de aanvrager hiervan op de

hoogte gesteld. De Douane en/ of de Erfgoedinspectie kan

eisen dat een uit to voeren cultuurgoed voor de vergunning-

verlening wordt gecontroleerd.

Bij de behandeling van de uitvoeraangifte van cultuurgoederen

controleert de Douane de aanwezigheid van een eventueel

vereiste vergunning. Bij ontbreken daarvan wordt de aangifte

niet behandeld.

Er is geen uitvoervergunning nodig wanneer de ouderdom of
de waarde van een cultuurgoed onder de voor de betreffende
categorie geldende drempels blijft. Wel kan de Douane bij
uitvoer van zulke niet-vergunningplichtige goederen ver-
langen dat de houder bewijsmateriaal overlegt, waarmee de
ouderdom en de waarde kunnen worden aangetoond. (Factu-
ren, expertiserapporten, verzekeringsbescheiden e.d.).
In de bijlage van de Verordening (EEG) 3911/92 zijn 12 cate-

gorieen cultuurgoederen opgenomen met hun Douanecode,

hun waardedrempel en hun ouderdomsgrens. Oudheidkundige

voorwerpen, ouder dan honderd jaar, afkomstig van op-

gravingen, kennen bijvoorbeeld geen waardedrempel, terwijl

voor schilderijen ouder dan 50 jaar en niet meer in bezit van

de maker een waardedrempel van 150.000 euro geldt. Voor

allerlei andere voorwerpen gelden drempels varierend van

15.000,- tot 50.000 euro. Ook de ouderdomsgrenzen kunnen

varieren. Het spreekt vanzelf dat de daartoe getrainde doua-

neambtenaren de categorieen goed kunnen onderscheiden

en dat zij op de hoogte zijn van de ouderdomsgrenzen en

waardedrempels. Een overzicht hiervan is opgenomen in een

informatieve brochure van de Erfgoedinspectie.

Wet tot behoud van Cultuurbezit
Vergunningplichtig zijn zeker de cultuurgoederen opgenomen
in de Wet tot behoud van Cultuurbezit (WBC). Deze wet heeft
tot doel to voorkomen dat voorwerpen en verzamelingen die
van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke be-
tekenis zijn, verloren gaan voor het Nederlandse cultuurbezit.
Aan zulke voorwerpen wordt een beschermde status toege-
kend, waarna ze op een Iijst geplaatst worden.
Wanneer de eigenaar een beschermd voorwerp in het buiten-
land wil verkopen moet hij het zelfs eerst ter verkoop aan de
Nederlandse staat aanbieden.
Tot de beschermde voorwerpen behoren bijvoorbeeld het

portret van Jan Six door Rembrandt of de 'Noodkist' (reliek-

schrijn) van Sint Servaas in Maastricht. Ook wetenschappe-

lijke- en gebruiksvoorwerpen kunnen er toe gerekend worden,

zoals de eerste klok die gebouwd is naar ontwerp van

Enkele adressen: Erfgoedinspectie/Collecties, R^nstraat 50, postbus
76478CIPC 3500), 2500 8L Den Haag, T 070-4 7240 12, F 070-412 4014,
info@erfgoedinspectie.nl, wwwerfgoedinspectie.n1.
Belastingdienst/Douane Noord/Centrale Dienst voor In- en Uitvoer, post-
bus 30003, 9700 RD Groningen, T 050-523 2600, F 050-523 2183.
cdiu. sgs @ tiscali-business. nl.

Kenau Simonsdochter Hasselaar, geschilderd door mw M. I. de Braue-Reineke
(inv. nr 00017, BDM)

Christiaan Huygens, de uitvinder van het slingeruurwerk.
Zelfs negentiende eeuwse landbouwwerktuigen komen voor
op de lijst en enkele zeer bijzondere draaiorgels.

In de praktijk
Waar de controle door de Douane zoal kan leiden, bleek al

spoedig na de aanvang van deze activiteiten. Een handelaar

in oude tekeningen beweerde van een roodkrijttekening dat

het een pastel was. Gelet op de waardedrempel was geen

vergunning vereist voor een pastel; maar nu het om een

tekening ging wel. Bij ontbreken van de vergunning kon de

ambtenaar de uitvoeraangifte niet behandelen. De tekening

bleef toen in Nederland.

Een grote (fiscale) bijvangst ontstond toen een kostbare

antieke inboedel ten uitvoer werd aangegeven waarbij de

noodzakelijke vergunning ontbrak. De alerte ambtenaar ont-

dekte nog wat ongerechtigheden en nam contact op met zijn

collega's bij de ter zake bevoegde eenheden van de

Belastingdienst. Dat leidde tot een aantal acties waardoor de

zich tot dan schuilhoudende exporterende partij alsnog werd

aangeslagen voor een fors bedrag van meer dan een half

miljoen gulden aan belastingen. Onder de later alsnog uit-

gevoerde antiquiteiten waren enkele unieke voorwerpen die

bijna zo belangrijk waren dat ze in aanmerking kwamen voor

plaatsing op de lijst van beschermde cultuurgoederen.

Henk Duym



in cultuurgoederen
De Douane en de illegale handel in cultuur-
goederen
Bij de uitoefening van zijn fiscale taken komt de Douane ook

in aanraking met cultuurgoederen. En dan rijst wel eens het

vermoeden dat ingevoerde voorwerpen frauduleus uit het

land van oorsprong of herkomst zijn uitgevoerd. Het kan

gaan om illegaal opgegraven oudheden, vergunningplichtige

voorwerpen en ook gestolen voorwerpen. Of zoals de

Erfgoedinspectie het formuleert: de illegale handel in cultu-

reel erfgoed, objecten die getuigenissen zijn van de geschie-

denis en identiteit van een cultuur.

Niet van vandaag of gisteren
Al in de oudheid waren cultuurvoorwerpen onderwerp van

crimineel gedrag. Wie de triomfboog van Titus in Rome

bezichtigt, kan nog zien hoe de Romeinen de tempelschatten

uit Jeruzalem zegevierend meevoerden. En wat to denken van

de beeldenstorm in 1566? Wie weet nog dat in de

Napoleontische tijd belangrijke kunstwerken uit de bezette

landen naar Parijs verdwenen? De Stier van Potter is nu weer

in het Mauritshuis to bewonderen, maar menig Frans muse-

um schijnt nog werk to bevatten dat in die tijd werd aange-

voerd. Nog steeds tracht de Griekse regering het British

Museum over to halen om de z.g. Elgin-mar-
bles naar het Parthenon over to laten brengen.
Lord Elgin zou ze voor een schijntje van de
toenmalige Turkse heersers hebben gekocht.
Wie de boeken van Adriaan Venema leest
wordt geconfronteerd met een gruwelijke golf

van graaien in de jaren 40- 45.

En dit is maar een begin van een opsomming
die na bestudering van de relevante literatuur

op zich een boekwerk zou vormen.

Gisteren
Meer recent was de in
beslagname in 1995 na een
reguliere douanecontrole in

Rotterdam, van voorwerpen uit
het tempelcomplex van Angkor Wat in
Cambodja die nota bene op de werelderf-
goedlijst van Unesco zijn geplaatst. En dan:
de twee zeldzame zee-atlassen van de
Nederlander Johannes van Keulen (begin

Wajangpop, prive-collectie F Wijnvoord

18e eeuw), gestolen uit een bibliotheek van de Russische

Academie van Wetenschappen in St. Petersburg. Ze werden

in februari 1998 onderschept door de Douane op Schiphol.

De atlassen waren verborgen in een koffer. De eigendoms-

stempels waren met chemicalien gewist. Experts van de

Douane en de Koninklijke Bibliotheek konden de eigenaar

achterhalen. En uiteindelijk konden ze ook weer (plechtig)

worden teruggegeven aan de eigenaar. En de dader werd

gestraft.

Vandaag

Maar lang niet altijd lukt het om vermoedelijk illegaal ver-

handelde (evt. beschermde) cultuurgoederen uit het buiten-

land na onderschepping to retourneren omdat wettelijke mid-

delen soms ontbreken. De Douane en de Erfgoedinspectie

staan en stonden met lege handen. Maar intussen lijkt er een

kentering to komen. Het wachten is op wetgeving gericht op

de bestrijding van de illegale handel in cultuurgoederen.

Enkele verdragen en conventies moeten in Nederland nog

worden bekrachtigd en in de nationale wetgeving worden

geimplementeerd. (Convention on the Means of Prohibiting

and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of

Ownership of Cultural Property [1970}, UNIDROIT Convention

on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects [1995] en

(Bij de opstelling van dit artikelen en het artikel Bescherming van cultuur-
goederen heb ik dankbaar gebruik kunnen maken van documentatie-
materiaal ter beschikking gesteld door de Erfgoedinspectie/Collecties)



Man smokkelde voor

miljoenen papegaaien

Stichting Geschiedenis
van de

Overheidsfinancien

Het bestuur van de Stichting Geschiedenis van de Over

heids financien (SGvdO) maakt bekend dat op 12 juni a.s.

Prof. dr. Herbert S. Klein, emeritus hoogleraar aan de

Columbia Universiteit en directeur van het Centrum voor

Latijns-Amerikaanse studies aan de Stanford Universiteit,

naar Leiden komt voor een exclusieve lezing onder de titel:

The Study of Spanish American Royal Finance.

,,... Hebt u lets aan to geven ... ?'

Convention for the Protection of Cultural Property in the Event
of Armed Conflict [The Hague 1954] and Protocols).

Inmiddels
Inmiddels heeft ook de International Council of Museums
(ICOM), een internationale organisatie van musea en muse-
umprofessionals in samenwerking met UNESCO initiatieven
genomen om de illegale handel in cultuurgoederen tegen to
gaan. Door middel van z.g. rode lijsten wordt duidelijk
gemaakt welke voorwerpen uit Afrika, Latijns Amerika, Irak en
Afghanistan onder een beschermingsregime vallen en welke
wetten en verdragen daarbij van toepassing zijn. Brochures
dienaangaande worden door de Erfgoedinspectie verstrekt.

De toekomst
Wanneer het stelsel van verdragen en conventies eenmaal in
Nederland kan worden toegepast hoeft de Douane niet meer
als vliegende kiep op to treden en kan de Douane ook bij de
invoer van cultuurgoederen een minder incidentele en meer
zinvolle bijdrage leveren aan de bescherming.

Henk Duym

Herbert Klein (1936) is auteur (deels co-auteur) van vijf studies

over slavernij. Zijn meest recente studies zijn: The Atlantic Slave

Trade (Cambridge, 1999) (co-auteur), The Evolution of the Slave

Society & Economy of Sao Paulo, from the 1760s to the 1850s

(Stanford, 2003) en (co-auteur) African Slavery in Latin America

and the Caribbean (New York, 2007) en twee boeken over de

Boliviaanse geschiedenis Haciendas and Ayllus: Rural Society in

the Bolivian Andes in the 18th and 19th centuries (Stanford 1993)

en A Concise History of Bolivia (Cambridge, 2003). Hij publiceer-

de enkele boeken over Brazilie, waarvan recentelijk als co-auteur

Brazil Since 1980 (Cambridge, 2006).

Zijn jarenlange interesse in koloniale fiscale geschiedenis is onder

andere terug to vinden in zijn boek The American Finances of the

Spanish Empire, 1680-1809 (Albuquerque, 1998). Zijn meest

recente onderzoek behelst slavernij en internationale migratie.

Als samenvatting voor zijn voordracht schrijft prof. Klein:
"The Spanish Crown created a new taxation and treasury organi

zation when it established its American Colonies. The nature of

this organization and how it compares to traditional Iberian

systems of taxation and royal finance will be examined. Also the

TePaske-Klein collection of royal treasury records will be asses-

sed and the possibilities and limits of these annual accounts will

be discussed. Finally some preliminary findings which have been

generated from these fiscal records for the some 50 or so treasu-

ry districts in the Spanish American empire from the 1580s until

the 1820s will be presented."

Dr. Victor Enthoven, bestuurslid van de Stichting Geschiedenis

van de Overheidsfinancien, zal aan de hand van zijn ervaring en

uit gebreide archiefstudies enige kanttekeningen plaatsen bij de

voordracht van professor Klein.

De komst van professor Klein naar Nederland is mogelijk gemaakt
door een samenwerking van de Stichting Geschiedenis van de
Overheidsfinancien en het Nationaal instituut Nederlands slaver-
nijverleden en erfenis (NiNsee) to Amsterdam.

Zet de datum alvast in uw agenda, meer informatie volgt via uw
brievenbus of de websites www.bdmuseum.nl of www.sgvdo.nl.

Frans Fox secretaris SGvdO



Klaagbrief aan UV U t IdbUI

Vorig jaar zomer ontving ik, Geert Nieman, van de heer Pet een brief. Ik wil u deze brief niet

onthouden, misschien kunt u zich hier of daar wel vinden in dit epistel. Voor alle duidelijk-

heid de brief is integraal overgetypt waarbij ook de nodige belastingen, accijnzen of onder-

delen aan deze klaagzang zijn toegevoegd.

Ik ontving uw aanslagbiljet voor de inkomstenbelasting over

het afgelopen jaar. Helaas kan ik hier niet aan voldoen om de

volgende reden: sedert jaar en dag betaal ik reeds loonbelas-

ting, vermogensbelasting, weeldebelasting, straatbelasting,

personeelsbelasting, hondenbelasting, motorrijtuigenbelas-

ting, dividendbelasting, grondbelasting, alcoholaccijns, benzi-

neaccijns, tabaksaccijns, invoerrechten, doorvoerrechten, uit-

voerrechten, gemeentelijke leges overdrachtskosten,

precariorechten etc.

Daarnaast wordt van mij regelmatig een bijdrage ten behoe-

ve van het leprafonds, het astmafonds, het bedrijfsfonds, het

pensioenfonds, het ziekenfonds, het personeelsfonds, alsme-

de vakvereniging, bedrijfsvereniging, sportvereniging, kerk-

vereniging en kruisverenigingen verwacht. Van mijn beschei-

den loon draag ik tevens bij aan de AOW, WW, AWW, BTW,

en weet ik veel voor weeen meer.

Regelmatig komt men collecteren voor het rode kruis, het

groene kruis, het witte kruis, het gele kruis, het oranje kruis

en Joost mag weten wat voor een regenboog aan kruizen

meer. Ik heb mij zorgvuldig to houden aan de wettelijke rege-

lingen betreffende de grondwet, de vreemdelingenwet, de

bedrijfspensioenwet, de ziektewet, de hinderwet, de invalidi-

teitswet, de belastingwet, de weduwen en wezenwet, de

wegenwet, de woningwet, de kinderbijslagwet, de verkeers-

wet, de bijstandswet, de werkloosheidswet, en een arsenaal

aan andere wetten. Door dit alles weet ik niet meer waar ik

leef, hoe ik leef en of ik uberhaupt nog leef.

Gedurende mijn hele leven ben ik beboet, bestraft, bediend,

begeleid, beoordeeld, behandeld, bekeurd, belast, beroofd,

berecht, berispt en verder uitgekocht, uitgekozen, uitgemol-

ken, uitgekeerd, uitgebeend, uitgezonderd, uitgeloot, uitge-

buit, uitgezocht, uitgemergeld, uitgezogen, uitgemaakt, uitge-

scholden en uitgekafferd.

Het is zelfs zo ver gekomen, dat ik zoveel schulden heb, dat

ik niet meer weet wiens eigendom ik op dit moment ben.

Mijn hele leven heb ik doorgebracht met het invullen van for-

mulieren. Ik heb al ontelbare malen verklaard dat ik ben

geboren en zo ja waar. Ook heb ik al meer dan honderd maal

verklaard dat ik ben gehuwd en nog steeds met de eerste

vrouw uit het eerste huwelijk. Maar dat wil men blijkbaar niet

geloven. Al met al zie ik het op dit moment niet meer zitten.

Ik ben volledig uitgeput.

Aan uw verzoek zal ik, zoals reeds in de aanhef van deze

brief werd vermeld, dan ook niet kunnen voldoen.

.jO«c^crrlcyr^^
J. Pet



Spotprent voorstellende: de opbrengst

der Rijksmiddelen in 1923. De belasting-

betaler tot den fiscus: "Mag hij nu niet

een slagje losser?" Gepubliceerd in "de

Amsterdammer" op 23 januari 1926.

(rijksbegroting). (inv nr. 05660, BDM)
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:seling in alle rust is
s tot december 2007

: museum en dat 22 jaar
e grenspaal deskundige

erwierf nationale bekend-
-bied van de Nederlandse

)p 15-

Amt1. Baer- en 51«,dn kk t , b. Eller,,,

1)E BELASTINGBETALER TOT DEN FISCUS: ,.MAO-IE NU NUT EEN SLAGJE LOSSERT'

o Bieze 1921 - 2008
Pierssonstraat to Rotterdam. Tot aan zijn
pensioen werkte hij bij de Dienst, als
Iaatste in de functie van hoofd afdeling
controle in Eindhoven.

%t veel verve to vertellen
passie an zette zich

nabele rustige
ik, Hii wist

.o-
iet
ak

ed. Zo signaleerde hij het verval
it erfgoed in Vlaams Brabant en

Noord Brabant Hij probeerde menig
ambtenaar, tot aan de Commissaris der
Koningin toe, weer op het goede grens-
spoor to krijgen.
Co betekende veel voor het museum. Niet
alleen was hij een trouwe en weinig veel-
eisende vrijwilliger, maar hij leverde ook
kwaliteit bij alles wat hij deed. Zijn project
Hn'

tie opgeleverd voor de collectie van het
museum. Met zijn Iaarzen an peilstok trok
Co het land in, langs de grenzen van wel-
eer. Hij noteerde iedere grenspaal qua
geografische Jigging en historie en foto-
grafeerde het exemplaar. Zijn boek 'De
grens bepaald' is daar een weerslag van.
Co laat een prachtig archief achter wear
nog veel uit geput kan worden.

In december van het afgelopen jaar
meldde Co dat hij het wat rustiger aan
wilde gaan doen en meer aandacht wil-
de gaan besteden aan zijn familie. Die
tijd is to kort gebleken. Co is 87 jaar
geworden. Ik wens, namens het bestuur
en de medewerkers van het Belasting &
Douane Museum, zijn vrouw Lies en zijn
zoon en schoondochter Rob en Ellie veel
sterkte bij dit grote verlies.

M



Parklaan 14-16

3016 BB Rotterdam
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www.bdmuseum.nl
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