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le nd e n
Belangstelling
voor het douane-erfgoed:

International Association
of Customs/Taxation Museums (IACM)

Afgelopen september werd de IACM-

conferentie in Hamburg gehouden. Een

fantastische plaats om een conferentie

bij to wonen. Niet alleen vanwege de

aanwezigheid van een prachtig douane-

museum (Das Deutsche Zollmuseum) maar ook vanwege de

verregaande transformatie van het oude havengebied (o.a.

Speicherstadt) in een nieuw woon- en werkgebied. Een

transformatie die in veel oude Europese havensteden to

bespeuren valt. Havensteden als Rotterdam, Liverpool en

Antwerpen, allemaal worden ze vernieuwd met inachtneming

van het bouwhistorische verleden. Het is to kort door de

bocht om to zeggen dat er een samenhang bestaat tussen

deze haventransformaties en de nieuw- of verbouw van dou-

anemusea binnen de kring van IACM-leden. Dit lijkt mij

toeval.

Door de bouwhausse in IACM-land was het centrale thema

van de conferentie 'bouwen en verbouwen'. Verbouwingen

(al dan niet afgerond) in Bordeaux, Hamburg en Liverpool.

Verbouwplannen in Antwerpen en Rotterdam en nieuw op

to richten musea in Reykjavik, waarschijnlijk Washington DC

en Malta. In Dublin is inmiddels de droom verwezenlijkt met

een gloednieuw museum in Dublin Castle. Tijdens de confe-

rentie werden plannen en ideeen door vertegenwoordigers

uit Liverpool, Hamburg, Dublin en Nederland toegelicht en

besproken.

De ware bouwhausse in IACM-land is wellicht to verklaren

uit het feit dat douane-erfgoed zeer in de belangstelling

staat van de nationale overheden en het publiek. Waar

grenzen verdwijnen en steeds meer douanewetgeving uit

Brussel komt, wil men de eigen geschiedenis behouden en

uitdragen. Dit is overigens geen toeval, de algemene tendens

laat zien dat nationale en regionale geschiedenis bij het
publiek zeer sterk in de belangstelling staan. De vraag naar
cultuurhistorische vakanties en belevingen is stijgende.

Erkenning en belangstelling van het douane-erfgoed door

de nationale douanes cq overheden leidt ook tot een stijging

van het aantal IACM-leden. Zo werden de afgelopen drie

jaar de douanemusea van IJsland, Tsjechie, Malta, Nieuw-

Zeeland en Azerbeidjan lid. Rusland en China hebben

belangstelling getoond om lid to worden. De initiatiefnemer

om in de Verenigde Staten van Amerika tot een museum

to komen, was dit jaar wederom aanwezig. Deze groei zal

hopelijk niet ten koste gaan van het informele karakter

tussen leden onderling. De groei zal uiteindelijk meer kennis

en kunde in de club brengen en leiden tot een organisatie

die meer gewicht in de schaal kan leggen in Brussel (World

Customs Organization - WCO), nationaal (bij onze moeder-

departementen) en internationaal (International Council of

Museums - ICOM).

Ons museum, een van de grootste douanemusea in interna-
tionaal verband, doet sinds de oprichting in 1993 van harte
mee!

Bezoek ook eens de website www.customsmuseums.org
Maar ik zie u ook graag weer in ons museum terug. Genoeg
to zien en to beleven. Ik wens u veel plezier.

Frans Fox

d i recteu r
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kerstgroepen uit alle werelddelen

Wat heeft het kerstverhaal
met belastinggeschiedenis?

Bij eerdere exposities van kerststallen in ons museum

werd uitgelegd dat de door keizer Augustus uitge-

schreven volkstelling de aanleiding was voor de reis

van de Heilige Familie naar Bethlehem en dat die telling

mede werd gehouden met het oog op de heffing en

inning van belastingen.

Maar de evangelist Lucas schreef slechts: `In die tijd

werd er een besluit uitgevaardigd van keizer Augustus

om een volkstelling to houden over de hele wereld.'

En een paar zinnen verderop: `Allen gingen op reis om

zich aan to geven, ieder naar zijn eigen stad:

Dat er in die tijd belastingen werden geheven, is ook in de

Evangelien to lezen, denk maar aan de uitspraak: `Geef aan

de keizer wat des keizers is: Uit andere min of meer eigen-

tijdse bronnen en ook uit latere geschriften komt dat even-

eens naar voren. Ook in het begin van de jaartelling werden

in Israel belastingen geheven.

Augustus was tussen 30 v. Chr. en 14 na Chr. aan de macht.
De arm van Augustus was lang, sterk en machtig. Bedenk
hoe omvangrijk zijn imperium was. Nagenoeg alle landen
en gebieden rond de Middellandse Zee, een groot deel van
Europa en delen van Azie waren aan hem onderworpen.

Terwijl de Nederlandse Belastingdienst in de 21e eeuw net

opnieuw (van doelgroepdirecties naar regio's) gereorgani-

seerd is, vraag je je of hoe de `Belastingdienst' van het

Romeinse rijk ten tijde van Augustus georganiseerd was. Op

welke wijze werden besluiten van de keizer geeffectueerd?

Hoe ging dat in zijn werk?

Over Augustus wordt gezegd dat hij door zijn wijs beleid en

zelfbeperking in het juiste tijdperk de grondslag legde voor

het keizerrijk, dat eeuwen zou duren. Tijdens zijn bewind

heerste er voor het eerst een lange periode van vrede tussen

de verschillende volkeren van zijn rijk. Zijn macht in de pro-

vincies berustte op een gedegen militair apparaat dat ook

als sterke arm fungeerde om de vaststelling en afdracht van

belastingen of to dwingen. En dat in zijn hele imperium.

Zijn wijsheid blijkt uit zijn voorkeur voor orde en vrede.

Hij wilde geen plundering meer van veroverde gebieden.

En het belastingstelsel moest effectief worden, zonder cor-

ruptie. Hij bevorderde dat de belastingheffingen werden

gebaseerd op registratie van personen en bezittingen. En

zoals 21ste-eeuwse ministers van Financien miljarden bij-

passen, zou hij tekorten deels voor eigen rekening hebben

genomen.

Augustus was kennelijk een goede organisator die ook nog

greep hield op het enorme staatsapparaat dat al onder de

republiek was ontstaan. De volkstelling, ofwel census, werd

per provincie georganiseerd. Zo konden de heffingen worden

vastgesteld. ledere burger moest onder ede aan twee hoge

ambtenaren, censoren, persoonlijke gegevens verstrekken

voor de burgerlijke stand. En hij moest uitleggen wat hij aan

roerende en onroerende zaken bezat.

Twee vormen van heffing worden genoemd: grondbelasting

(tributum soli) en hoofdgeld (tributum capitis). De grond-

belasting was een belasting op bezit, wie de meeste grond

had, werd het hoogst aangeslagen. Het hoofdgeld was voor

iedereen gelijk.

De uitvoering van de heffing lag in handen van het lokale

bestuur dan wel in die van door Augustus aangestelde func-



Kerstgroep uit Mexico

tionarissen: publicani (pachters) en hoge ambtenaren van
financien (procuratoren).
In ruil voor de afdrachten kregen de provincies bescherming

vanuit Rome in de vorm van militaire hulp. Diezelfde hulp

fungeerde als sterke arm om de vaststelling en afdracht van

de belastingen of to dwingen. Kortom, Augustus en zijn

medebestuurders hadden het goed georganiseerd.

Judea was pas vlak voor het begin van onze jaartelling door
de Romeinen veroverd. Er waren ten tijde van het kerstver-
haal nog steeds onlusten en opstanden. Vooral de Romeinse
grondbelasting stuitte op veel weerstand, omdat de Joden
- het door God uitverkoren yolk immers - de grond als Gods

grond beschouwden. Daarbij kwam dat het eerste van de

Tien Geboden verbood afgodsbeelden to maken. Voor de

gelovige jood was het kijken naar een afbeelding van de

Romeinse keizer al een overtreding van dit eerste gebod, laat

staan het in bezit hebben van zo'n afbeelding op een munt.

Hoe dan ook, Jozef ging van Galilea naar de stad van David,
Bethlehem geheten, om zich daar aan to geven met Maria,
zijn echtgenote, aldus de evangelist Lucas. Maar toen hij
schreef dat Maria haar eerstgeboren Zoon in doeken wikkel-
de en hem daarna in een kribbe neerlegde omdat er geen
plaats in de herberg was, zal hij niet vermoed hebben dat
hij daarmee een langdurige inspiratie zou leveren voor een

eeuwenoude iconografische traditie die tot op de dag van

vandaag voortduurt.

Henk Duym

Nina Gockerell, Krippen im Bayerischen Nationalmuseum, Munchen 2005

Belasting & Douane Museum (Literatuuronderzoek Nicole Meijer),

Uitgerekend met kerstmis, tentoonstellingsblad, 1992

Ad Nooteboom, 'Geef de keizer wat des keizers is' in LiberAmicorum

voor K. Sneep, z.p.z.j.

Van 13 december tot 12 januari 2009 organiseert het

Belasting & Douane Museum opnieuw een kersttentoon-

stelling. Het kerstverhaal vormt de basis voor deze expo-

sitie.

Na het succes van de eerdere kersttentoonstellingen,

onder andere 'Een ei met kerst' uit 2003 stellen de ver-

zamelaars Jan van Hulst en Theo Roelofs opnieuw hun

collecties kerstgroepen beschikbaar. In de afgelopen

jaren zijn de collecties zo hard gegroeid dat zij hebben

toegezegd uitsluitend nieuwe aanwinsten in bruikleen to

geven. Beider prive-verzamelingen illustreren dat het

kerstverhaal in alle uithoeken van de wereld is door-

gedrongen en dat dit verhaal in diverse culturen eigen

invullingen en variaties heeft gekregen.

Wie wil weten hoe de figuren van Jozef en Maria er in

Japan, Australia, Afrika of bij de Inuit uitzien, is vanaf

zaterdag 13 december van harte welkom in het Belasting

& Douane Museum.

Kerstgroep uit de Filippitnen



WAT IS ER TE DOEN IN HET MUSEUM?

Tentoonstelling `Uitgestald - kerstgroepen
uit alle wereiddelen'
13 december 2008 t/m 11 januari 2009

Verzamelaars Theo Roelofs en Jan van Hulst laten de mooiste

kerstgroepen en kerststallen uit eigen collectie zien.

In 2003 heeft het Belasting & Douane Museum voor het laatst
een kersttentoonstelling georganiseerd, getiteld: 'Een ei met
Kerst, symbolen in de kerststal'. Ook toen kwam de tentoon-
stelling tot stand door samenwerking met dezelfde particu-
liere verzamelaars. Sindsdien zijn hun verzamelingen zo hard
gegroeid dat ze voor deze expositie uitsluitend nieuwe aan-
winsten beschikbaar stellen. Toegang gratis.

Lezingen Verzamelaar Theo Roelofs
`Van geboorte van Jezus tot kerststal'
Woensdag 17, zondag 21, woensdag 24 en vrijdag 26 december
2008
2000 jaar kerststalgeschiedenis aan de hand van schilderijen

van oude meesters. Verzamelaar Theo Roelofs vertelt het ver-

haal over het ontstaan van de kerststallen en geeft een bij-

zondere toelichting op de unieke eigenschappen van kerst-

groepen uit verschillende werelddelen.

Toegang gratis.

Tweede Kerstdag in het Museum
Vrijdag 26 december 2007 11:00 tot 17:00 uur

Met de bijzondere kersttentoonstelling is het museum hele-

maal in sfeer op Tweede Kerstdag. De bezoekers worden

getrakteerd op traditionele engelse carols van de The X-mas

Vocals. Verzamelaar Theo Roelofs zal een tipje van de sluier

lichten over het ontstaan van de kerststal in een tweetal korte

lezingen. Traditioneel zal er weer gliihwein en lekkere warme

chocolademelk worden geserveerd.

Toegang gratis.

Tentoonstelling `Robuuste Verleiding'
Februari tot medio maart 2009

Schilderijententoonstelling van Bertus Weeda, de schilderen-
de belastingambtenaar. Of is hij een beeldend kunstenaar
die ook nog bij de Belastingdienst werkt? Een overzichtsten-
toonstelling met oud en nieuw werk van deze succesvolle
Rotterdamse kunstenaar.
Toegang gratis.

Rotterdamse Museumnacht
Zaterdag 7 maart 2009 20:00- 02:00

Op zaterdag 7 maart gaat het voor de achtste keer gebeuren!

De Rotterdamse musea en galeries openen weer hun deuren

voor het jeugdige publiek. Het museum zal met een verfris-

send programma de collectie op een bijzondere manier ten-

toonstellen. Passe-partout voorverkoop 11 euro.

Nationaal Museumweekend
Zaterdag 4 en zondag 5 april 2009
Thema `Verleiden' Tijdens het Nationaal Museumweekend
zal het museum met een passend programma op het lande-
lijke thema 'Verleiden' in gaan. Een boeiend kijkje achter de
schermen van een professioneel museum. Toegang gratis.

Kinderactiviteit in de meivakantie
Zaterdag 25 april t/m zondag 10 mei 2009

Een leuke kinderactiviteit voor de hele familie. Ontdek op de

tentoonstelling een heleboel bijzondere en mysterieuze voor-

werpen!

Wil je het antwoord weten? Wat is het gekke verhaal achter dit

rare voorwerp? Speur samen met je vriendjes door de collectie

van het museum. Toegang gratis.

Hele maand mei 2009
Lekker er op uit met de fiets. 'De Kommiezenroute' (lengte 10
km) brengt u langs de leukste historische (douane) plekjes
van Rotterdam. Tijdens deze Meimaand Fietsmaand, is deze
fietsroute ter waarde van 2 euro gratis of to halen in het
museum.

Zomerprogramma
Van april tot en met september in ons museum: de tentoon-
stelling 'BLIEP! Geluiden uit de computer' over ontstaan en
ontwikkeling van de computer in Nederland.
Komende zomer wederom concerten in het Belasting &

Douane Museum. Het programma wordt binnenkort gepre-

senteerd, maar u kunt alvast de volgende zondagen in uw

agenda noteren: 7 juni, 5 juli en 2 augustus.

Kijk voor een up-to-date agenda op: www.bdr



Art hiita
Geert en Fieny Nieman by de Crypt

Rotterdam - Dublin - Rotterdam
Kletterend sloeg de regen tegen het vliegtuigraam en
geselde de vleugels. Trillend en bevend vloog de Boeing 373
aarzelend verder net of hij niet naar lerland wilde. Maar dat
kon niet, want mijn directeur had me op weg gestuurd. Na
anderhalf uur zwoegen stortte de 373 zich op de landings-
baan en met wat sprongetjes van blijdschap landde het veilig
op Dublin Airport. Zoals gewoonlijk alleen immigratie en
geen Douane, die waren vermoedelijk allemaal naar Dublin
Castle. Want daar ging het juist gebeuren, daarom werd ik
gestuurd. Ik had nog wel tegengestribbeld maar er was geen
ontkomen aan. De vervroegde opening van het lers nationaal
Revenue Museum "The Crypt". Wonderlijke naam want wie
verwacht een museum in een kerk waar de doden (belang-
rijke staatslieden of helden etc.) werden begraven. Maar de
lerse humor is nooit ver weg. Ook deze keer niet.

Paddy Ryan (president IACM) de initiatiefnemer van het
huidige museum begon ongeveer tien jaar geleden al met
het verzamelen van informatie bij alle bij de IACM aange-
sloten museale instellingen. Hij kwam samen met de senior
architect Barbara Kenny (Office of Public Works) naar ons
museum. Twee dagen lang waren ze bij ons to gast en
wilden alles weten over planning, kosten collectie etc.
Zij waren beiden erg gecharmeerd van ons museum, een-

voudig en chique zowel wat betreft de presentatie als de

locatie/uitstraling van beide panden. Toch heeft het nog jaren

geduurd voordat hun museum van de grond kwam. Vorig jaar

november kwam het museum in een plotselinge stroomver-

snelling doordat de toenmalige chairman of the Revenue,

Frank Daly, vervroegd met pensioen ging. Er werd hard ge-

werkt aan de realisatie van het nieuwe museum en na vier

maanden was alles zover dat het tijdelijk open ging. Op 7

maart 2008 werd het gepresenteerd aan pers en genodigden.

Daarna ging het weer dicht om interieurzaken en presentatie

of to ronden. Vier weken later werd het definitief geopend.

De vervroegde opening was fantastisch en zeer goed ver-

zorgd. Op de opening waren circa 50-75 genodigden met

een aantal zeer geestige sprekers. Minister van Financien

Brian Cowen (nu premier van lerland) was de openaar en

eerste spreker. Hij merkte op dat we niet moesten luisteren

naar het gefluister van diegenen die dachten dat ze moesten

Ingang van de Crypt Museumobject van antieke sloten

blijven. Hij vervolgde met een uitspraak van Jean Baptiste

de Minister van Financien onder Louis XIV, gedaan in 1660:

"The art of taxation consists in so plucking the goose as

to obtain the largest possible amount of feathers with the

smallest possible amount of hissing". Vele anderen volgden.

De een met nog meer humor dan de andere. Een gedenk-

waardige dag voor de leren maar ook voor de IACM-leden.

Persoonlijk was ik gecharmeerd van de geschiedenis van de

lerse Belastingdienst. Vooral de presentatie met geschiedenis

en aardige wetenswaardigheden (humoristische verhalen) die

in het midden van de ruimte wordt gepresenteerd met aan

de buitenzijden van deze ruimte diverse smokkelspelen, af-

gewisseld met andere digitale animaties over bedreigde

uitheemse diersoorten, fiscaalzegel of andere onderwerpen.

Het lers museum "The Crypt" is zeer modern vormgegeven

in een relatief kleine ruimte waarin geschiedenis en de be-
scheiden collectie prachtig zijn neergezet. Het museum is
gratis to bezoeken.

Adresgegevens:
Revenue Museum The Crypt, Dublin Castle, Dublin.
Een fantastische tip voor lunch of tea om de hoek bij het

Chester Beatty Museum.

Geert Nieman Conservator
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Het is bijna een belediging om Geert

Nieman op to voeren in de serie

'Mag ik u voorstellen aan...' ledereen

kent immers de markante conservator

wel, die opvalt door zijn lengte en

aanwezige stemgeluid. Omdat Geert

binnenkort met prepensioen gaat,

hebben we hem toch nog weten over

to halen een favoriet object uit de

collectie van het Belasting & Douane

Museum to kiezen, het museum waar

hij met veel plezier bijna 25 jaar heeft
gewerkt. In al die jaren heeft hij als con-

servator heel veel voor het museum en zijn

collega's betekend. Ilk spreek niet alleen voor mezelf wanneer

ik zeg dat we zijn inbreng in het beleid, de tentoonstellingen,

de discussies en de persoonlijke gesprekken heel erg zullen

missen. Geert zou Geert niet zijn als hij de dingen niet op

zijn eigen manier deed en hij heeft de basis voor dit stuk

dan ook zelf geschreven.

"'Beheerst door de tijd' of zoals ik het liever noem je klokje

wordt opgewonden bij je geboorte en je weet nooit wanneer

het ophoudt to tikken. Er zijn veel varianten op tijd: zoals het

klokje thuis tikt, tikt het nergens; het is tijd, op tiyd komen of

het was haar td, om welke tad gaat het, was je op tijd?

Varianten to over, maar waar komt het nu vandaan?

In het depot van het Belasting & Douane Museum hangt een

klok. Jarenlang hing deze klok in de hal, serre Parklaan 14,

tot 1993. De zwarte klok met gouden letters voert behalve

de signering van de maker de woorden be ruled by time'.

Deze woorden draag ik sinds 1984 als lijfspreuk met me mee.

Persoonlijk zegt het alles over de tijd van je leven. Invulling

mag je zelf doen.

Deze klok werd gemaakt door John Knight in Portsea.

Portsea was in die periode bekend als Portsea Island, het

gedeelte tussen de haven en de stad Portsmouth. Het is een

Engelse belastingklok, ook wel een Act of Parliament Clock

genoemd. Deze belasting werd tussen 1791 en 1799 inge-

steld door William Pitt. Pitt was een premier van Engeland in

die tijd en erg goed in het opleggen van belastingen. Deze

klok werd gebruikt in pubs en andere openbare gelegen-

heden om het lezen van de tijd op grote afstand mogelijk to

maken.

De grootte verschilde van 65 cm tot 165 cm (2 t/m 5 feet).

Immers op elk horloge of klok moest belasting worden

betaald. Weinig mensen droegen horloges, zeker de armen

niet. Aangezien in die tijd water niet erg drinkbaar was en de

pubs bier verkochten was het ook logisch dat er klokken aan

de gevel hingen van Inns en Pubs. Vreemd is wel dat je in de

kroeg geen tijd nodig had, want er werd altijd met luide stem

'Last order' gebruld. Dan kon je nog net een biertje halen.

De Engelse sluitingstijden waren overal bekend tussen 22.00

en 23.00 uur, afhankelijk waar je was. Als je glas leeg was of

het gezag kwam langs, dan moest je eruit. Met andere

woorden, je wist ongeveer hoe laat het was. Het is een van

mijn favoriete objecten binnen de collectie, eenvoudig en

simpel vormgegeven met een degelijk uurwerk, voorzien van

een loden gewicht dat wij een keer per week opwinden.

Mooi jammer dat hij in het depot hangt. Maar je weet nooit

of hij misschien in de nieuwe presentatie een plaats krijgt.

Waar een klok allemaal toe leidt. In een gedichtje heb ik

mijn afscheid min of meer verwoord. Ik hou nou eenmaal

niet van speeches. 99% gaat over de spreker zelf. Je kunt

erop wachten. Daarom een gedicht, weliswaar gebruikleend

en aangepast maar geen speech. Het is meer een gevoels-

moment. En nu maar hopen dat ik de tijd mee heb, het klokje

van gehoorzaamheid of het zal mijn tijd wel duren. Dat mijn

tijd nog ver weg is en ik alle tijd krijg om to gaan koken,

vissen, reizen etc. Helaas is het nu tijd voor mij om afscheid

to nemen:'
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Het laatste uurtje was gekomen

Dat hij 't bureau verlaten moest

Zijn handen trilden meer dan anders,

Zijn blikken zwaar omfloerst,

Hij zag zich weer als jong'ling komen,

Met heerlijk jeugdvuur toegerust,

Dat in d'ambtelijke regionen,

Snel was uitgeblust.

Hij zag zijn chef binnen komen,

Die van de marine, was verplaatst

naar een fort, zonder haast,

Kanonnen gebulder per kwartaal,

Tucht en regelmaat, waren de woorden,

Zelfs bij het werkoverleg waste hij de oren

Van menig trouwe onderdaan,

Vaak met speech, oh wat een baan,

Helaas was er geen ontkomen aan,

Daarom ben ik maar in de fpu gegaan.

Hij keek nog even door het ruitje,
waar hij jaren geleen
Zijn duifje adieu toewuifde

Toen zij uit z'n gezicht verdween

Hij blikte vluchtig naar de balie

Waar Aad in dienst vergrijsd,

Als boeman zat met naast z'n klokje

De presentielijst.

Zo liep hij langzaam naar de deur toe,
En talmde even op de stoep,
Alsof hij eigenlijk verwachtte
Een hinderpaal of Joke met een roep,

Een orgel begon to dreinen,

Onbewust van zielenleed,

Man soil nicht weinen,

Wenn man aus einander geht.

Uit de bundel Lijdenskracht en Strijdenlust,

bewerkt door Geert Nieman
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Wie was toch die
mysterieuze meneer
op het dak?

De britse kunstenaar Anthony Gormley had aanvullend op de
tentoonstelling 'Between you and me' in de Kunsthal
Rotterdam een reeks afgietsels van zijn lichaam op diverse
locaties staan. Binnen een circel van 1 km van de Kunsthal
Rotterdam, opgesteld op verschillende dakranden, op wisse-
lende hoogte en op diverse afstanden met het gezicht
gekeerd near de 'plaats van handeling.

Ook op het dak van het Belasting & Douane Museum stond
een sculptuur van daze internationaal vermaarde kunstenaar.
Zij wezen de bezoekers als het ware de weg. Door de men-
selijke mast an hun bevreemdende posities in de openbare
ruimte verwarden an ontregelden ze de beleving van de
openbare ruimte van (toevallige) passanten an bezoekers.



Rapper R

I

De toonbank waar de
hezoeker kon 'afrekenen

L ifestyle e - de douane rekent of
Op 29 mei jI. openden Andrea Moreira Santos van het

Rotterdamse B&W Next en Steven van Eijck, voorzitter van

de Stichting Rotterdam Europese jongerenhoofdstad de ten-

toonstelling Lifestyle - de douane rekent af. De rapper RMB

schreef speciaal voor de opening een nummer over de

VGEM-taken van de Douane, dat hij samen met de openaars

rapte. De opening was een feestelijke happening met de

breakdancers Bboys en DJ Mista Sweet.

Lifestyle werd ingericht om Qonge) consumenten bewust to
maken van de keerzijde van bepaald koopgedrag, bijvoor-
beeld nepartikelen kopen op internet of souvenirs van be-
schermde diersoorten meenemen uit het buitenland. Hiermee
kan je onbedoeld de veiligheid, gezondheid, economie of het

milieu schaden. De Douane controleert onder andere op deze

aspecten, afgekort tot VGEM. In de vitrines waren ook enkele

voorbeelden to zien van wat wel mag. De tentoonstelling

werd vormgegeven als een luxe winkel vol verleidelijke arti-

kelen. Pas in tweede instantie, aan de achterkant, bleek via

een doorkijkspiegel en strategisch geplaatste prijskaartjes of

het gewenste object goed of fout was.

Net als in een echte winkel was er ook een toonbank om

of to rekenen. Hier stonden twee computerspellen, kassa's,

waar je tien producten kon selecteren, waarna het program-

ma aangaf of de gekozen artikelen goed of fout waren. De

tentoonstelling duurde tot en met 2 november.



Beelden in de tuin
Frits Kio ppers
Op 5 juli was er een bijzondere opening in de buitenlucht.
Op deze zonnige zaterdag waren de beelden van Frits
Kloppers voor het eerst to zien in de museumtuin. Die dag
ook bood Nick Roder aan Frans Fox, directeur van het
museum, een boek aan met boeiende anekdotes uit zijn
a cco u nta ntsp ra ktij k.

De vrolijke stemming werd nog versterkt door Jack

Kerklaan, de eigenzinnige reporter van RTV Rijnmond.

Hij gaf op geheel eigen wijze commentaar.

R'uitmarkt
Op zondag 7 september deed het Belasting & Douane

Museum mee aan de traditionele R'uitmarkt, de Rotterdamse

Uitmarkt, waarmee de culturele instellingen zich aan het

publiek presenteren met stands en voorstellingen. In de

stand van het museum maakten de voorbijgangers een

schilderijtje van een beschermd dier, naar aanleiding van

de tentoonstelling Lifestyle.

De Schiedamse kunstenaar Frits Kloppers

werd geboren in 1959. Hij maakt abst-

racte beelden, waarvan onder andere

'Draaikont' en 'Zuivering' to zien

waren. Speciaal voor deze expo-

sitie in het Belasting &

Douane Museum bewerkte

Kloppers blauwe belas-

tingenveloppen tot

kunstwerken op

papier.

Beeld van de opening van
de beeldententoonstelling

Een van de beeldE
Schiedamse kunst
Frits Kloppers



Als medewerker van het museum liep ik op vrijdagochtend

5 september vanuit de prachtige lommerrijke Parklaan naar

de Veerhaven. Een mooie verzameling masten met prachtige

witte zeilen tekende het beeld aan de Maas. Enige verzame-

laars van miniatuurbootjes waren hun marktkraampjes aan

het inrichten en haalden de zorgvuldig ingepakte scheepjes

uit doosjes. Een waanzinnige grote grijper, die na een rijk

scheepsleven van boord van een groot baggerschip was

gehaald, versperde de weg naar de Parkhaven. In de verte

zag ik de grote witte tent die de Douane samen met het

museum had ingericht al staan. Daar zou ik vandaag met

veel enthousiasme de grote groepen schoolgaande jeugd en

menige andere bezoeker ontvangen. Ook de Douane had dit

jaar weer goed uitgepakt en er alles aan gedaan om niet

alleen de bezoeker, maar ook de medewerkers in de watten

to leggen. Vooral de lekkere koekjes en chocolaatjes bij de

koffie waren een zeer welkome verrassing!

De presentatie van de Douane met mooie houten vitrines
deed denken aan een loods waar de ingekomen pakketjes
op inhoud werden gecontroleerd. De exotische dieren, de

gevaarlijke wapens en de bijzondere medicijnen spraken tot

de verbeelding. In een speciaal hoekje kon iedereen zijn

gouden of zilveren sieraden op echtheid controleren. Met

gespannen gezichten werd de uitslag afgewacht. Ook ik nam

deel aan dit proces en kon met gerust hart het thuisfront

vertellen dat mijn juweel geen kat in de zak was geweest....

De mobiele Smokkeltrip van het museum deed enkele bezoe-

kers zo schrikken dat het geschreeuw buiten de tent goed to

horen was. Het was erg leuk om to zien hoe kinderen steeds

opnieuw weer naar binnen wilden. Eerst met mama en papa

en vervolgens werden andere familieleden naar binnen ge-

trokken.

Helaas gooiden de weergoden wat roet in het eten en

konden door de harde wind en regen enkele programma's

zoals de Douane Harmonie Nederland niet doorgaan.

Voordeel van zo'n mooie grote witte tent was wel dat de

bezoekers dankbaar kwamen schuilen en dat het er ondanks

de regen en de wind de hele tijd gezellig druk is geweest.

Het waren mooie dagen en ik kijk alweer uit naar volgend

jaar.

Op donderdag 12 juni 2008 mocht het Belas-

ting & Douane Museum wel een zeer bijzon-

dere gast ontvangen: Taro van Langeveld.

De eerste keer bezocht hij samen met zijn

vader het museum. Hij maakte kennis met

de Smokkeltrip en werd verliefd. Sindsdien

sleurt hij iedereen die maar wil mee naar

'De Smokkeltrip'. Hij kan er geen genoeg

van krijgen. Of het nu om oma of opa gaat of

de buurvrouw, mee zullen ze. Hij heeft nu zijn

geslaagde achtste poging achter de rug.

Dat is met zijn drie en een half jaar toch een

ware prestatie. Of dit de laatste keer zal zijn?

Ik betwijfel het.

Hannie Besselink-Janssen



met Hans Hanhart
een varend raadsheer

Naar zee wilde hij, Hans Hanhart. Maar het werd

de Rijksbelastingacademie. En later werd hij be-

lastinginspecteur, om zijn carriere ten slotte als

raadsheer bij de rechterlijke macht to voltooien.

Gelukkig bood de VUT hem daarna voldoende

gelegenheid om als zeezeiler de schade flink in

to halen.

Uw redacteur was een hele ochtend met hem in gesprek.

Daarbij konden de gesprekspartners zo nu en clan leunen

op de herinneringen van zijn echtgenote en hielpen oude

boeken en documenten om het geheugen op to frissen. De

redactie werd op hem attent gemaakt door zijn schenking

van een collectie oude fiscale boeken aan de Bibliotheek

voor fiscale geschiedenis. (Hieronder de gedeeltelijk twee-

talige Verzameling van voorschriften vanaf 1815 van het

Verenigd Koninkrijk met daarin opgenomen de handelingen

van de Tweede Kamer.)

In het voetspoor
Bij de invoerrechten en accijnzen trad hij in zekere zin in het

voetspoor van zijn vader. Maar dat was helemaal niet zijn

bedoeling. Naar de Hogere Zeevaartschool, dat was het doel.

Maar ja, in 1943 betekende dat de Kriegsmarine en daar

had deze 19-jarige anti-Duitse jongeman helemaal geen

zin in. Mede om aan een Ausweis to komen kandideerde

hij zich daarom voor toelating tot de Academie. (Anders

zou hij opgeroepen worden voor de Arbeitseinsatz.) Maar

hij was niet de enige. Wel 400 andere kandidaten hadden

hetzelfde idee. Na selectie mocht een kleinere groep voor

Coto onVecOUBCtle Hanhart.

een commissie verschijnen. In het midden Prof. dr. v.d.Poel.

De professor: Ziet u dat schilderij achter u? (Voorstelling drie

mannen met Frans Halskragen.)

Hanhart: Ja professor.
De professor: Uit welke tijd is dit en wie heeft het geschil-
derd?
Hanhart: Dat weet ik niet. Geschiedenis interesseert me hele-

maal niet.

Dit tot teleurstelling van Van der Poel en tot besmuikte hilari-

teit van de overige commissieleden Fetter en Van der Zande.

Met deze anekdote wilde hij maar aangeven dat hij niet uit

roeping een gooi deed. En hij meent dat hij misschien door

zijn eerlijke antwoord toch door de selectie is gekomen.

Dankzij het Ausweis hoefde hij niet naar Duitsland. Hij ging

studeren bij de Academie die toen nog aan de Dillenburg-

laan 2 in Rotterdam gevestigd was. Het bleef alleen niet bij

studeren. Jaargenoot Wessel Vendrig selecteerde Hanhart en

enkele anderen om z.g. Z-Karten to vervalsen. Door middel

van deze kaarten wilde de bezetter de laatste arbeiders voor

Duitsland ronselen. Door het gebruik van gefingeerde namen

kon de Duitse opzet worden gesaboteerd. Na verraad moest

hij onderduiken: een hachelijke toestand waarbij hij nog net
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de dans ontsprong terwijl nog meer verraad anderen fataal
was.

Militair gezag
Toen de oorlog voorbij was, wilde hij net als vele anderen
niet meer terug naar de Academie.
Neen, hij kwam in dienst van het Militair gezag: 'De mooiste

tijd van mijn leven. Een verademing. Ik kreeg een motorfiets

en moest foerageren voor de gevangen NSB-ers en ander

tuig, waaronder de beul van Amersfoort. Dat kwam door Fre

Kaptein, een half Duitse/half Nederlandse jongen die bij ons

thuis ondergedoken was en die in het verzet Joodse kinderen

had ondergebracht. Hij was ondercommandant geworden bij

het Militair gezag in Zaandam. En hij vroeg mij to helpen om

1000 gevangenen to beheren. Ik had daar grote bevoegd-

heden. Dan ging ik bijvoorbeeld over de toen nog lege

wegen naar de Bijenkorf in Amsterdam en vorderde de leve-

ring van allerlei goederen. Daar wilde men met alle genoegen

voor zorgen; zelfs vroegen ze of ze nog meer konden doen!

En zij brachten het spul naar Zaandam. Alles brachten ze.

Een schitterende tijd:

Maar Hanhart wilde niet meer terug naar de Academie. Pas

na herhaald aandringen van zijn vader en een aantal brieven

van Van der Poel keerde hij in 1946 als student terug.

'Een attractie voor mij was de docent Jan van Tilburg. Voor

hem had ik diepe bewondering. Hij was de verzetsman in

Rotterdam; hij financierde het verzet door belastinginkomsten

naar het verzet to sturen. Het betrof onder andere de totale

belastingafdracht van de Rotterdamse Melkinrichting van

de familie Gooze die er aan meewerkte. Van Tilburg heeft

mij echt vastgehouden. Hij vond dat wij moesten helpen

Nederland op to bouwen. Ilk herinner mij dat de studenten

in die tijd meewerkten aan een actie in verband met de

Vermogensheffing ineens: een registratie van o.a. effecten

in 1946 en 1947.'

'Lang niet alle medestudenten voltooiden hun studie. Een

enkeling vertrok naar de diplomatieke dienst, een ander ging

naar de universiteit in Leiden. Velen gingen naar het bedrijfs-

leven. Naar mijn schatting ging ongeveer de helft naar de

Belastingdienst:

Het ministerie
Na zijn afstuderen werd Hanhart voor vier jaar geplaatst aan

het ministerie. Het hinderde hem dat hij geen meesterstitel

had. Getrouwd en met kleine kindertjes ging hij toen eerst op
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zijn zolderkamertje Latijn studeren. Hij had HBS B, maar voor

een rechtenstudie was Latijn in die tijd noodzakelijk. Hij vond

dat Latijn heel mooi. En als echt studiehoofd slaagde zijn

zelfstudie.

De Universiteit van Amsterdam organiseerde voor een aantal

ambtenaren waaronder Hanhart zaterdagochtendcolleges in

het tramstation van Amsterdam. Na drie jaar kreeg hij zijn

bul waardoor hij zowel voor fiscaal recht als strafrecht

bevoegd werd.

Van de I&A naar de rechterlijke macht

Intussen voerden diverse functies hem langs allerlei stand-

plaatsen. Zo herinnert hij zich het Oost-Indisch huis in

Amsterdam, de ontvangkantoren in Oldenzaal, Leiden en

Tilburg. En de inspectie Invoerrechten en Accijnzen in

Haarlem. Van Leiden herinnert hij zich vooral de bedorven

lucht in het gebouw. Na jaren klagen van het personeel trof

de Rijksgebouwendienst na optreden van Hanhart eindelijk

maatregelen: meting toonde aan dat de atmosfeer er levens-

bedreigend was. De grote hoeveelheid koolmonoxide leidde

tot ontruiming.

Vlak voordat hij in Den Bosch hoofd van de Inspectie invoer-

rechten en accijnzen werd, werd in 1968 de Wet op de

omzetbelasting (BTW) ingevoerd. In zijn toenmalige stand-

plaats Haarlem gaf hij over dat onderwerp cursussen voor

de Kamer van Koophandel. Ook schreef hij veel artikelen

over de O.B. (BTW) in het Weekblad voor Fiscaal recht, en

er verscheen een boekje van zijn hand: BTW in schema's en

tabellen. Mede vanwege zijn kennis op dat gebied werd hij

later lid van de Tariefcommissie in Amsterdam. (Destijds de

gerechtelijke beroepsinstantie voor kwesties bij de toepas-

sing van Heffingen bij invoer en de O.B.) Een van zijn voor-

malige medestudenten uit het tramstation was inmiddels

werkzaam bij de rechterlijke macht en tipte hem over een

vacature als raadsheer bij het Hof in Arnhem. 'Hij zei: 'Jij

bent 0B-expert, er is een vacature bij het Hof in Arnhem.

Daar moet je op solliciteren"' De sollicitatie leidde tot be-

noeming maar de minister van justitie (Van Agt) was met

andere zaken bezig (een treinkaping) en zo duurde het een

jaar aleer zijn benoeming afkwam.

Een andere cultuur
Hij ervoer bij de rechterlijke macht een totaal andere cultuur.
Daarbij bleek de rol der echtgenotes belangrijk: Je werkt
thuis en in je eentje. Elke week komen er kisten vol dossiers.



Die behandel je in je studeerkamer. Het is een eenzaam

bestaan. Je bereidt alles in je eentje voor. Pas na de zitting

kom je samen. Daarom zijn de contacten met je vrouw zo

belangrijk.' Werkte hij in Arnhem in de belastingkamer, toen

hij overging naar het Hof van Den Bosch vroeg de president

van de fiscale kamer of hij ook bevoegd was voor strafrecht

en aangezien dat het geval was deed hij daarna ook straf-

rechtzittingen.

Secretarissen en ondernemers
Het werk in de Tariefcommissie vond hij erg leuk omdat

daar ook secretarissen van de Kamers van Koophandel en

ondernemers zitting in hadden. Ze hadden heel veel zaken

over de heffingen bij invoer en over de toepassing van de

Nomenclatuur van Brussel (De internationale goederenindex

die de Douane wereldwijd hanteert.) Een interessante casus

betrof een groot wandkleed van de hand van een Poolse

kunstenares dat bestemd was voor het Provinciehuis van

Den Bosch. Standpunt van de inspecteur: een weefsel, ergo

belast met invoerrecht en het hoge BTW-tarief. Standpunt

importeur: een autonoom kunstwerk, ergo geen invoerrecht

en lage BTW. Een bekende Bossche kunstenaar pleitte vurig

voor het laatste en ook de Tariefcommissie vond dat dit een

kunstwerk was.

Raadsheren en advocaten
Gevraagd naar een verschil tussen het Hof in Den Bosch en

dat in Arnhem heeft hij twee reacties. In Arnhem vond men

over zijn overgang: 'Dat doe je niet'. (Maar Den Bosch was

nou eenmaal dichter bij huffs.) En men zei in Arnhem: In

Den Bosch bridgen de dames met hun hoed op, waarmee

de echtgenotes der raadsheren bedoeld werden. Dat dit

niet sloeg op vrouwelijke raadsheren, mag wel blijken uit het
feit dat die er nauwelijks waren. (Inmiddels is het aantal

Kort CV:

geboren 12 november 1923 to Leiden

Militair gezag 1945

Ministerie van Financien 1945

Hoofd Inspectie der invoerrechten en accijnzen
Den Bosch 1968

Lid Tariefcommissie 1976

Raadsheer plaatsvervanger Hof Arnhem 1976

Raadsheer Hof Arnhem 1976

Raadsheer plaatsvervanger Hof Leeuwarden 1976

Raadsheer plaatsvervanger Hof Arnhem 1981

Raadsheer Den Bosch 1981.

Raadsheer plaatsvervanger Den Bosch 1985

Rustend raadsheer 1993.

vrouwelijke leden van de rechterlijke macht flink gestegen.)

Een gigantisch verschil tussen de strafkamer en de belasting-

kamer en (ook) de civiele kamer betrof de mensen die hij

voor zich kreeg: 'Dat was erg, zulke jonge mensen.' Hij is

daardoor heel anders gaan denken over gevangenisstraf.

Over sommige advocaten in strafzaken is hij enthousiast

omdat ze hun zaken goed kenden, maar van velen had hij de

indruk dat ze weinig dossierkennis hadden waardoor hij het

gevoel kreeg dat ze zich er van of maakten.

Na de VUT.
Op zijn 62e met de VUT bleef hij tot zijn 70e 'deeltijdraads-

heer'. Voortaan wilde hij in de zomermaanden zeezeilen, zijn

grote hobby. De hele winter was hij dan ter beschikking als

raadsheer. Samen met drie broers was hij eigenaar van een

zeegaand zeilschip waarmee hij de West-Europese wateren

bevoer: vele malen naar Engeland, de Franse kusten,

Denemarken en de Kanaaleilanden. Tot zijn geluk heeft hij

drie zonen die als bemanning meevoeren. Dit was zijn grote

hobby; hij was liever zeeman.

Nu geniet hij samen met zijn vrouw van zijn oude dag, en

zegt hij: 'Misschien kan ik nog wat verhaaltjes over Van der

Poel schrijven?'

Henk Duym
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Overdracht Douane
Laboratorium
Het Belasting & Douane Museum is sinds september 2008 een serie bij-

zonder interessante objecten rijker, to weten: een aantal microscopen,

een zilveren penning, stempels en verschillende thermometers en andere

scheikundige en natuurkundige instrumenten.

Het Douane Laboratorium heeft op initiatief van managementlid Lau Komen

deze collectie overgedragen aan het Belasting & Douane Museum. De ver-

zameling vormt een uniek geheel en weerspiegelt een lange periode van de

geschiedenis van het Douane Laboratorium.

Douanelab
Voor de heffing van accijnzen was een precieze bepaling
van de chemische samenstelling van groot belang. Zo moest
onder meer het suikergehalte of het alcoholgehalte exact
worden gemeten. Voor de toepassing van het Tarief van
invoerrechten worden goederen onderzocht, getest of ge-
analyseerd.

Al sinds 1862 deed hoogleraar J.W. Gunning laboratorium-

onderzoek voor het ministerie van Financien. In 1880 werd

het Douanelaboratorium opgericht. En Gunning werd als

hoofd aangesteld. Gedurende de 20e eeuw volgden nog

verscheidene fusies met andere onderzoeksinstituten.

In 2003 werd de officiele naam Belastingdienst/Douane

West/Douane Laboratorium met als standplaats het Centraal

Belastinggebouw (de Knip) to Amsterdam Sloterdijk.

De huidige onderzoeken van het Douane Laboratorium

worden uitgevoerd in verband met de heffingsregelingen,

landbouwregelingen, VGEM regelingen (Veiligheid, Gezond-

heid, Economie en Milieu), Accijnzen/(verbruiks)belastingen.

De Nederlandse Douane neemt monsters van ladingen.

Het laboratorium stelt de identiteit en samenstelling vast van

het monster en adviseert de Douane inzake de toe to passen

indeling in de betreffende wetgeving en Gecombineerde

Nomenclatuur (farief van invoerrechten).

De schenking
De nieuwe conservator Anne-Marieke van Schaik en collec-

tiebeheerder Annemarie Simon-de Jong hebben in het labo-

ratorium alle nieuwe objecten genummerd, gefotografeerd

en geinventariseerd. Tenslotte zijn de vitrines en de objecten

schoongemaakt.

Doel van deze actie is to voorkomen dat deze unieke voor-

werpen bij latere reorganisaties bij het groot vuil worden

gezet. Mocht het Douanelaboratorium de objecten met

langer willen tentoonstellen dan ontfermt het museum zich

erover. Eventueel kunnen ze dan elders worden geexposeerd

of bewaard.

De schenking bevat onder andere een pycnometer en een

fraaie hygrometer. Voor de bepaling van het alcoholgehalte

wordt een bepaalde hoeveelheid bier, wijn of gedestilleerd

verhit om de alcohol en water to verdampen. De damp

wordt na koeling opgevangen. Het alcohol-water mengsel

in de opvangkolf wordt weer aangevuld met water tot de

oorspronkelijke hoeveelheid. Pycnometers met een exact

bekende inhoud worden gevuld met het mengsel en ge-

wogen. Op deze manier kan de dichtheid van de vloeistof

worden berekend. Het daarbij behorende alcoholgehalte kan

men terugvinden in een tabel.

De hygrometer werd vroeger gebruikt voor de exacte volume-

bepaling van pycnometers. Daarbij was het van belang om de

temperatuur, bij gelijke omstandigheden, to bepalen van een
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droge thermometer en een natte thermometer. Deze methode

werd gehanteerd tot in de jaren '90 van de 20ste eeuw.

De ebulliometer diende aan het begin van de 20ste eeuw

voor het bepalen van het alcoholgehalte in wijn. Hiertoe

werd een hoeveelheid wijn verhit tot het kookpunt, dat werd

gemeten met een nauwkeurige thermometer. Zuivere alcohol

kookt bij 78°C en zuiver water bij 100°C. Een alcohol/water-

mengsel heeft een kookpunt dat hier tussenin ligt, afhanke-

lijk van het alcoholgehalte. Uit het vastgestelde kookpunt

kan het alcoholgehalte worden berekend. Wijn bevat naast

water en alcohol ook andere componenten, zoals suikers en

kleurstoffen die het kookpunt beinvloeden. Hiervoor wordt

gecorrigeerd.

Een van de opmerkelijkste objecten in het Douane Labora-

torium is de zogenaamde papiertrekker. Dit apparaat werd

vermoedelijk gebruikt tot circa 1940, om de sterkte (uitge-

drukt in kilogrammen) van papier to meten. Waarvoor dit

apparaat precies gebruikt werd is niet helemaal duidelijk.

Misschien was het zo dat hoe sterker het papier, hoe meer

invoerrechten men moest betalen. Maar het kan ook zijn dat

het apparaat oorspronkelijk bij het Rijksbureau voor het

Onderzoek van Handelswaren (ROH) vandaan komt en dat

het bij de fusie begin jaren vijftig is terechtgekomen bij het

Douane Laboratorium. Wellicht is er een Impostlezer die hier

een antwoord op weet.



Het huiskasboek van mijn
g rootvad e r/Zm^ oaal -Oakff
rijksklerk bij het belastingkantoor Amsterdam

Mijn grootvader werd geboren op 18 maart 1873 in Den

Helder, als het derde kind in een gezin van vijf zonen. Zijn

vader en zijn twee oudere broers waren scheepstimmer-

man op de Rijkswerf 'Willemsoord'. Ook zijn grootvader en

verdere voorouders waren sinds omstreeks 1700 allemaal

scheepstimmerman in o.a. Westzaandam, Oudeschild en

Den Helder.

Antonie brak met die beroepstraditie en begon op 2 sep-
tember 1885 als twaalfjarige jongen to werken bij de
Belastingdienst in Den Helder.
Hij bekwaamde zich verder op een avondschool en be-

reidde zich vanaf die tijd ook op zijn verdere loopbaan

voor. Hij had belangstelling op meerdere gebieden (belas-

tingwetgeving, staatsrecht, politiek, godsdienst en geschie-

denis).

I

Op 25-1-1892 werd hij overgeplaatst naar de belasting-

dienst in Amsterdam en to werk gesteld als klerk op het

Eerste kantoor van de Directe Belastingen, dat toen ge-

vestigd was in het 'Oost-Indisch Huis' aan de Oude

Hoogstraat 24 in het centrum van de stad. Hij ging wonen

in 'De Pijp' en ontmoette daar de in diezelfde buurt wonen-

de Anna Catharina Giebel met wie hij op 20 augustus 1896

in het huwelijk trad. De huwelijksdatum was bijna drie

weken na zijn benoeming tot 'Rijksklerk' met ingang van

1 augustus 1896. Hij wilde kennelijk niet trouwen voordat

hij een vaste baan en dus zekerheid voor de toekomst had.

Die zekerheid betekende toen dat hij 'tegen genot van een

jaarlijksch tractement van f 840,-' aan het stichten van een

gezin kon beginnen.

Twee jaar later, in 1898, woonde het gezin, met inmiddels

twee dochters, in de Eerste Jan van der Heijdenstraat 149,

viak bij het Sarphatipark. Dit park was het enige stukje

groen in een grauwe buurt die toen voornamelijk werd

bewoond door de kleine man, zoals de geschoolde

%4 -,-,771,
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arbeider en de kantoorbediende. De Pijp was ontstaan door
zo goedkoop, zo veel en zo snel mogelijk to bouwen. Tijdens
die snelle bouw gebeurden er meerdere keren instortingen
en andere ongelukken, kortom de bouwwijze van 'De Pijp'
kon aangeduid worden als revolutiebouw.

Van mijn grootvader is een 'huiskasboek' bewaard gebleven,

dat begint op 25-10-1898 en doorloopt tot 7-9-1909. In dit

kasboek werden de inkomsten en de uitgaven nauwkeurig

bijgehouden (echt lets voor een belastingambtenaar natuur-

lijk). Om een inzicht to krijgen van de financiele omstandig-

heden van 110 jaar geleden volgt nu een overzicht van de

periode 25-10-1898 tot 21-10-1899.

Aan de hand van de cijfers zien we dat de inkomsten uit-

kwamen op f 1.041,66 Van die inkomsten trok hij f 24,20 at,

het bedrag waarmee zijn financiele jaar begonnen was en

dus werd 'als verdiend' genoteerd het bedrag van f 1.017,46

De uitgaven bedroegen f 964,19 en als we die aftrekken van

de inkomsten blijft er een batig saldo van f 77,47 over.

Hiervan ging gelijk een bedrag van f 70,- naar zijn spaar-

bankboekje en het overblijvende saldo van f 7,47 werd als

beginbedrag genoteerd op de inkomstenkolom van het vol-

gende financiele jaar.

Het rechts onder aan de bladzijde staande bedrag van



f 100,10 was het totaaIbedrag dat in het afgelopen jaar aan

drie polissen werd uitgegeven. Omdat alleen maar het woord-

je 'polis' werd opgeschreven (met een kruisje er achter) weet

ik niet waar het om ging, vermoedelijk begrafenis- en inboe-

delverzekeringen.

Wat betreft de inkomsten zien we dat die bestonden uit het

maandelijkse 'tractement' van f 66,45 wat een jaarbedrag van

f 797,40 oplevert, aangevuld met een bedrag van f 220,06

aan neveninkomsten. Die twee bedragen bij elkaar opgeteld

vormden het bedrag dat als 'dus verdiend f 1.017,46' werd

genoteerd. Kennelijk waren de neveninkomsten noodzakelijk

om het gezin financieel draaiende to kunnen houden. Waar

kwam dat extra geld vandaan? De daarop betrekking heb-

bende bedragen zijn omschreven als 'toelage', 'beschr.pers,

'beschr.stad', 'beschr.bedr., 'biljetten rijk, 'schatting, 'grondb.

enzovoort. Mij zeggen die termen weinig, maar het waren

kennelijk extra inkomsten uit werk dat hij buiten de kantoor-

uren voor de belastingdienst uitvoerde. Tijdens de looptijd

van het huiskasboekje (1898-1907) bedroegen de neven-

inkomsten gemiddeld ongeveer f 30,- per maand.

Dit geeft wel aan dat die neveninkomsten een belangrijk
deel van het maandelijkse inkomen vormden. Alleen het
tractement was niet voldoende voor een gezin met twee
kinderen.

We hebben al gezien dat de uitgaven in de periode 1898-

1899 totaal f 964,19 bedroegen. Waar bestonden deze uit?

Aan huur werd f 168,- (12 x f 14,-) betaald. Voor de huis-

houding had het gezin f 373,- nodig (ongeveer f 7,15 per

week). Verzekeringspolissen vergden een jaarbedrag van

f 100,10 en voor brandstoffen werd f 27,55 uitgegeven. Aan

de kerkelijke kas schonk hij f 12,- en abonnementen op de

bladen 'De Standaard' en 'De Heraut' kostten f 6,15 Daar

kwam dan nog bij f 40,50 reisgeld (voor bezoek aan de

familie in Den Helder), belasting f 15,-, zakgeld f 34,60 en

tenslotte voor 'diversen'f 187,29.

Onder de laatste post vielen de kosten voor kleding, schoenen,

schoenmaker, schoolfonds, verjaardagen, cadeaus familie

enzovoort.

Het is opvallend dat in het hele huiskasboek in totaal onge-

veer negentig keer uitgaven voor schoenen en schoenmaker

staan vermeld. Er werd dus veel gelopen. Als mijn grootvader

een paar schoenen voor zichzelf kocht schreef hij daar bij

'daagsche mij' of 'zondagsche mij' Een paar daagse schoenen

kostte in die jaren ongeveer f 4,50 en de zondagse schoenen
waren twee gulden duurder.
Zakgeld werd voornamelijk uitgegeven aan pijptabak en
sigaren.

Het huiskasboek laat vrij goed zien wat ongeveer 110 jaar
geleden de inkomsten en uitgaven in het gezin (man, vrouw
en twee dochters) van een rijksklerk bij de Amsterdamse
belastingdienst waren. Mijn conclusie is, dat werken bij het
rijk toen wel zekerheid gaf, maar dat het aan die zekerheid
gekoppelde tractement toch kennelijk niet genoeg was om
redelijk van to kunnen leven.

In 1909 telde het gezin van mijn grootvader drie dochters en

twee zonen. Hij werd later bevorderd tot Rijksklerk iste

klasse en slaagde op 19-5-1919 voor het 'verlicht examen

voor Ontvanger. Met ingang van 31 juli 1919 werd hij

benoemd tot Ontvanger (4e kI.) der directe belastingen en

accijnzen to Nieuwkoop. Tot zijn ambtsgebied behoorden

ook Nieuwveen, Zevenhoven en Ter Aar. Na twaalf jaar

werken en wonen in Nieuwkoop werd met ingang van 28 juli

1931: 'de Ontvanger der directe belastingen en accijnzen to

NIEUWKOOP verplaatst naar het kantoor dier middelen to

DONGEN, met vaststelling van zijn bezoldiging ad f 4.224,00

's jaars'.

De periode in Dongen was maar kort. Mijn grootvader kreeg

een beroerte en kon als gevolg daarvan zijn werkzaamheden

niet meer voortzetten. Hij werd op 61-jarige leeftijd afge-

keurd voor de Belastingdienst en ging met ingang van 1 mei

1934 met eervol ontslag.

Aan mijn grootvader werd over een diensttijd van meer dan

veertig jaren naar de middelsom der pensioengrondslagen

over de laatste drie jaren van de voor pensioen geldige

diensttijd, ten bedrage van f 4.116,44, met ingang van 1 mei

1934 een jaarlijks pensioen verleend van f 2.882,-. Hij keerde

in 1934 met zijn vrouw terug naar zijn geboorteplaats Den

Helder, waar hij op 3 juni 1958 (85 jaar oud) overfeed.

Mijn grootvader heeft mij meerdere keren geadviseerd om,

net zo als hij, to kiezen voor een ambtenarenbestaan. 'Dat

geeft zekerheid' was immers zijn standpunt. Ik heb naar

hem geluisterd en werd geen scheepstimmerman, maar rijks-

politieman en heb met genoegen 35 jaar (1957-1992) bij het

Korps Rijkspolitie gediend.
Od^k, april2008



Voorzitter van het bestuur van het Belasting & Douane Museum

Directeur-generaal Mw. Mr. J. Thunnissen wordt

Inspecteur-generaal bij het Ministerie van Verkeer

en Waterstaat. Daarmee komt ook een einde aan

haar voorzitterschap van het hoofdbestuur.

Dat was aanleiding voor een afscheidsgesprek.

Ze is enthousiast over de toenemende professiona-

lisering die al onder de voortreffelijke leiding van

Loes Peeperkorn werd ingezet en die onder Frans

Fox' energieke leiding steeds beter vorm krijgt.

We zitten in haar kamer in het gebouw van het

ministerie en we gaan meteen van start.

Had u voor 2000 al to maken met het museum? Kende u het

toen al?

Ja, ik had er al eerder mee kennis gemaakt. Dat was leuk.

Dat was bij het 50-jarig jubileum. Ik was toen beleidsmede-

werkster en ik schreef toen alle toespraken voor de DG.

Dus toen heb ik ook die over het museum geschreven. Ik heb

toen eerst research gedaan over het ontstaan. Het was leuk

om na to gaan dat Professor Van der Poe[ het museum had

opgericht en dat het in eerste instantie bedoeld was om de

belangstelling van de studenten van de Rijksbelasting-

academie to wekken. Daardoor wist ik waar ik aan begon

toen ik voorzitter van het bestuur werd. Beoefening van

geschiedenis is belangrijk. Daardoor ontstaan goede ver-

halen. Daardoor weet je dat je je bewust moet zijn dat je

lets voortzet wat anderen hebben gedaan. Het is goed je to

realiseren wat er allemaal eerder is gebeurd. En daarvoor is

een museum een goede plaats.

Wat vindt u van dit museum?

Het is behoorlijk professioneel voor zo'n klein museum. Ze

mogen trots zijn hoeveel ze bereiken met zo weinig mede-

werkers. En ze organiseren prachtige tentoonstellingen in bij-

zonder korte tijd. Je moet ook goed nadenken waar het voor

is. Wat doe je met de collectie? Zo'n museum is geen opslag-

plaats van oude spullen met daarnaast een vaste expositie.

Dus je moet goed nadenken wat je ermee doet.

Ze doen het ontzettend professioneel en Frans Fox is de
geknipte man voor ons museum.
Als je bedenkt dat de verzameling ooit door Van der Poel als

lesmateriaal is bijeengebracht, daarna voor het publiek toe-

gankelijk is gemaakt en dat de mensen die er komen nu

zeggen: interessant, je dat je dat met belasting alleen kan

doen!

Draagt het museum ook b# aan de verbetering van de
belastingmoraal?
Ach, 20.000 bezoekers zijn maar een klein drupje. Maar als je

denkt aan de bijdrage die het levert aan de opleiding voor de

inburgering van de gemeente Rotterdam, dan is het leuk dat

je daar een rol in speelt.

Hebt u zeif belangstelling voor geschiedenis? Voor fiscale- en

douanegeschiedenis?

Mijn belangstelling werd vooral gewekt toen ik destijds die

toespraak voor de DG schreef in verband met het 50-jarig

jubileum. Belangstelling voor fiscale en douanegeschiedenis



houd je kennis levend. Het is ook leuk voor je eigen reflectie.

En om to ontdekken dat ook anderen hun tobberijen hebben.

De Douane bestaat al 400 jaar en de Belastingdienst is 200

jaar geleden opgericht. Het stichtingsbestuur heeft daarom

opdracht gegeven de geschiedenis van de organisatie van

de Belastingdienst op to schrijven. Dat is al een paar jaar

gaande. En het is de bedoeling dat er een boek over uit

komt. Waar je achter komt, als je voorzitter wordt: wat er

voor organisatie achter zit. Wat er voor nodig is om het

museum in stand to houden. Dat we achter geld aan moeten.

Het ministerie draagt wet een deel bij, maar we krijgen ook

geld van andere instellingen, zoals het Prins Bernhard

Cultuurfonds.

Hoe denkt u over de toekomst van het museum?

Als bestuur moeten we er wel lets van vinden, maar op aan-

dragen van de directie. Je moet niet van de buitenkant ver-

tellen hoe het moet. We hebben alle vertrouwen in Frans en

zijn mensen.

Het zal nooit heel groot worden, zeker als je bedenkt dat het

deels wordt gefinancierd op basis van belastinggeld dat in de

eerste plaats in de schatkist hoort. Het wordt geen Boijmans

of Stedelijk museum. Het is in totaliteit een klein museum.

Het hoort in een rijtje met bijvoorbeeld het Geldmuseum,

'marginate' maar professionele musea. Als je het uit amateur-

isme doet, moet je het niet handhaven. Nu is de toekomst

verzekerd.

Zen er exposities van het museum die b#zondere indruk

hebben gemaakt?

Ik vind iedere keer weer van die exposities: hoe kom je er

aan, hoe zet je het zo ver. Er is niet een die er voor mij uit-

gesproken uitspringt, ik vond ze allemaal leuk, allemaal ver-

rassingen. Niet voorspelbaar.

En dan de Smokkeltrip. Die attractie moet je handhaven. Die

maakt indruk op kinderen en volwassenen. Het is leuk dat

ze iedere keer lets nieuws verzinnen en toch is ook een her-

haling van het thema kerststallen voor een tentoonstelling

prima. Dat trekt publiek en ze moeten publiek trekken.

Zen er sinds uw aantreden bestuurlijke ontwikkelingen geweest

die u toejuicht?

Het is belangrijk dat er nu ook mensen met museale achter-

grond in het bestuur zijn gekomen, waaronder een museum-

directeur. Dat was een van de verstandigste zetten van het

Jenny Thunnissen leidt rood op de opening van 'Van Gogel tot Zaim'

bestuur. De directeur van ons museum moet een klankbord

hebben over de inhoud. Daar hebben bestuurders uit de

Belastingdienst geen kaas van gegeten. En als bestuurder

steek je wat op van een bestuurder uit de museumwereld.

Nu gaat u naar Verkeer en waterstaat, dat is toch iets heel
anders.
Inspecteur-generaal verkeer en waterstaat is net zo iets als

Directeur-generaal bij de Belastingdienst. Het is wel een

kleiner apparaat, maar er zijn andere verantwoordelijkheden.

Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van alles wat

vliegt en rijdt en vaart. Heel interessant en belangrijk.

Veiligheid, op welk terrein dan ook, is voor mensen een

soort basisvoorziening. Mensen rekenen op je!

Henk Duym



Louis Voortman vertrekt nu echt

Louis moest door een actieve artrose voortijdig

afscheid nemen van het museum. Hij had zijn 80e

verjaardag als mijlpaal gesteld en het afscheid

kwam dus zeer onverwachts. Het viel Louis niet

mee om afscheid to nemen, hij kon met iedere

collega goed overweg en beschouwde het

museum dan ook als een grote familie. Louis

was een enthousiaste, collegiale en vrolijke

baliemedewerker, een reden temeer om kort

terug to kijken op zijn levensloop.

Louis geboren 9 maart 1930 is op jonge leeftijd gaan werken
bij bierbrouwerij 'Oranjeboom' to Rotterdam. Hij begon als
fabrieksarbeider en klom op tot chef expeditie. Maar na 41
jaren met plezier in de brouwerij to hebben gewerkt, ging
Louis met pensioen.
Louis zou Louis niet zijn als hij zich niet ging vervelen. En om

iedere dag to gaan biljarten of kaarten, vond hij zichzelf toch

nog to jong van geest! Louis trok de stoute schoenen aan en

liet zich bij Bureau 65+ inschrijven. Zo kwam Louis bij het

museum terecht.

Louis: Ik weet het nog als de dag van gisteren, op 28 maart

2000 meldde ik mij samen met Mels van Kralingen bij het

museum en het klikte gelijk! Ik vond het heerlijk om weer de

handen uit de mouwen to kunnen steken!' Het plezier van

Louis was dan ook groot toen in oktober 2003 de tentoon-

stelling 'Bierlust Bierlast' werd geopend! Alle regelgeving

rond deze drank was gesneden koek voor hem en hij had het

in de praktijk allemaal meegemaakt. De leukste herinnering

aan 'Bierlust Bierlast' was toch wet dat Louis tijdens de ope-

ning op 29 oktober achter de tap stond. Hij tapte het biertje

voor staatssecretaris Joop Wijn bij de opening van de ten-
toonstelling en kreeg tevens het compliment dat het tappen
hem zo goed afging.

De museumnacht was ook zo'n hoogtepunt. Louis was er

vooral trots op dat hij als een van de weinige uitzend-

krachten deze nacht mocht werken. Al pratend komt Louis

met meer goede herinneringen aan zijn werk in het museum.

Mooie, maar ook vieze, getuige het volgende verhaal. Ten

paar jaar geleden kwam een groepje bejaarden in rolstoelen

op bezoek. De begeleiding trakteerde na het bezoek aan het

museum op koffie en thee. Nadat de groep naar huis was

vertrokken ruimden Jacob en ik de boel samen op. Ik pakte

de asbakken (vol papier) en Jacob de kopjes. Een asbak was

zo zwaar dat ik nieuwsgierig werd en keek wat er in lag.

Mijn verbazing en afgrijzen waren groot! Het was een luier!

Later heb ik er met Jacob nog vreselijk om moeten lachen.

Ja, je verwacht het niet, maar zulke dingen gebeuren ook wel

eens in een museum'.

Een grappige gebeurtenis was toen een meneer een kopje

thee bestelde. Ilk schonk het hete water uit de quooker in

het kopje (de theezakjes lagen naast de theekopjes).

Na 5 minuten kwam die meneer weer naar mij toe met de

opmerking: meneer, ik heb zo weinig thee in mijn kopje.

Had hij het theezakje nog niet in zijn kopje gehangen.

En zo kent Louis nog vele verhalen.

Rest een laatste (strik)vraag: Wat is voor jou het mooiste
museum ter wereld?'
Antwoord: het Belasting & Douane Museum, ik ben trouwens
nog nooit in een ander museum geweest!'

Louis bedankt. We zien je graag als gast in het museum
terug!

Joke van der Griend-Verbaan



scheurkalender
Prijs: 14,95 euro

Ook to koop in het museum
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Dit keer staat de speelkaartencollectie van het Belasting & Douane Museum
in de schijnwerpers. De boeken zijn telefonisch to bestellen, maar nog leuker
is het wanneer u persoonlijk het Belasting & Douane Museum bezoekt.
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Deze cartoon van tekenaar Frost

werd gepubliceerd op 16 december

1980. Het is een spotprent op de

bezuinigingen, waarbij vooral ambte-

naren veel moesten inleveren.

Van Agt, destijds minister-president,

pakt, verkleed als kerstman, een

cadeau in dat na opening direct

moet worden ingeleverd.

< Speelkaarten

Auteurs: Hinke Wiggers en Huub Glerum, 2001

Prijs: 5 euro

Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Holland Casino.
Het vertelt de geschiedenis van kaartspellen en kaartenmakers en
bevat een pak exclusieve speelkaarten.

De Speelkaartencollectie van >

het Belastingmuseum

Auteurs: Pierre Crasborn en John Vrouwenfelder,
zonder jaartal

Prijs: 2 euro
In deze uitgave wordt ingegaan op de diverse vormen

van belasting die in Nederland op speelkaarten

werden geheven.
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Parklaan 14-16

3016 BB Rotterdam

telefoon: 010-4400200 fax: 010-4361254

BELASTING & DOUANE

MUSEUM
R O T T E R D A M

info@bdmuseum.nl

www.bdmuseum.nI
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