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VAN 13 JULI T/M 21 AUGUSTUS IS HET 
MUSEUM OOK OP MAANDAG GEOPEND. 

MUSEUMVRIENDEN 

Onlangs vernamen collega's van het museum dat de voormalige douane-
loodsen aan de Zeeburgerkade in Amsterdam op de nominatie staan om 
gesloopt te worden. 'Deze (douanejentrepotloodsen zijn de laatste loodsen 
van Amsterdam. Het zijn ook de laatste intacte douaneloodsen van Nederland. 
Alleen in Rotterdam zijn nog loodsen, maar die hebben niet meer de 
bijbehorende steigers en pakhuizen. Juist de combinatie pakhuizen/ 
loodsen/steiger maakt van de entrepothaven een uniek en monumentaal 
stadsgezicht. Een stadsgezicht, van het laatste restje authentieke havens, 
dat zou moeten worden bewaard voor toekomstige generaties.' Aldus een 
artikel op www.zeeburg.nu. De voorgenomen sloop is niet alleen jammer 
voor de instandhouding van ons douaneverleden maar ook voor het beleven 
van een stuk Amsterdamse havengeschiedenis, een plek waaraan de stad 
veel te danken heeft. Hoewel de directe omgeving van de loodsen niet 
meer de uitstraling heeft van een handelshaven is het toch jammer dat 
de loodsen ten prooi gaan vallen aan nieuwbouw. Gelukkig proberen het 
Cuypersgenootschap en anderen het tij te keren. 

Wat onze historische panden betreft, kan ik u melden dat de voorgevels 
inmiddels gerenoveerd zijn, de complete renovatie van het museum staat in 
het najaar van 2010 op het programma. Ik hoop daar in de volgende Impost 
meer over te kunnen schrijven. 

Nu is het zomernummer van Impost grotendeels gevuld met fiscaal histori
sche zaken o.a. over de economische crisis. Nieuw dit jaar is ons zomer-
programma. In het Belasting & Douane Museum is voor het eerst een aantal 
activiteiten samengebracht onder de naam 'Paradijselijke Zomer aan de 
Parklaan'. Een breed opgezette programmering waar jong en oud mee uit de 
voeten kunnen. Entree tot het museum en de activiteiten zijn gratis en dat is 
in deze tijden van vakantie en financiele beroering mooi meegenomen! 

Ik sluit af met woorden van dank aan de interim Directeur-Generaal 
Belastingdienst tevens voorzitter van het bestuur van de Stichting 
Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel de heer drs M. A. Ruys voor zijn 
bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het museum. 
Namens bestuur en collega's van het museum verwelkom ik de nieuwe 
Directeur-Generaal Belastingdienst en voorzitter van het bestuur de heer 
drs P.W.A. Velt. 

Ik wens u een aangename zomer toe. 
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QOGEL EN CANNEMAN: 
BETEUGELING VAN 
FINANCIELE TURBULENTIE 

Briefwisseling 
Onlangs heeft het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 
een belangwekkende Briefwisseling tussen Alexander 
Gogel en Elias Canneman uitgegeven, bewerkt door Mieke 
van Leeuwen. Gogel is vooral bekend als de eerste minister 
van Financien van ons land. Hij heeft in de Bataafs-Franse 
tijd een nationaal belastingstelsel opgezet en Canneman 
heeft hem daarbij in hoge ambtelijke functies bij het 
ministerie van Financien ondersteund. Na de terugkeer 
van de Oranjes werd Canneman de eerste minister van 
Financien onderWillem I. 
Beide brievenschrijvers hebben in dejaren 1802-1805 
intensief gecorrespondeerd over de bemoeiingen van 
Gogel met de geld- en kapitaalmarkt. De brieven werpen 
een nieuw licht op dit specifieke onderwerp. Van Leeuwen 
heeft niet alleen de brieven, maar ook andere bronnen 
gebruikt om deze interventies systematisch en volledig 
in een bijlage bij de Briefwisseling in kaart te brengen. 

Herkenning 
Als direct gemteresseerde had ik de bestanden met de 
brieven en het andere materiaal al enige tijd op mijn pc 
staan. Toen vorig jaar minister Bos en president Wellink 
bijna wekelijks in de media optraden om hun onder-
steunende acties op de geld- en kapitaalmarkt toe te 
lichten, waren er duidelijk parallelle gebeurtenissen in 
de brieven van Gogel en Canneman aan de orde. Bij deze 
herkenning ging het in het bijzonder om de bemoeiingen 
van Gogel met de geld- en kapitaalmarkt in de drieeneen-
half jaar dat Gogel terug was in Amsterdam. Dat was 
tussen twee actieve periodes als bewindsman van 
Financien in. Gogel was in die tussenperiode opnieuw 
koopman in Amsterdam en commissaris van de Generale 
Beleenbank geworden. Canneman bleef in die jaren 
ambtenaar bij het ministerie van Financien in Den Haag. 
Gogel keerde terug in Amsterdam, omdat hij na een 
machtswisseling in de tweede helft van 1801 was terug-
getreden als Agent van Financien. Hij kon zich om ver-
schillende redenen niet met het nieuwe regime verenigen. 
Zo kon Gogel niet verkroppen dat de invoering van zijn 
nieuwe belastingstelsel door het nieuwe regime werd 
uitgesteld. Een nationaal belastingstelsel was immers het 
voornaamste punt van zijn patriottische programma. 

Respect voor Gogel 
Verschillende bestuurders in het nieuwe bewind betreur-
den het dat Gogel niet bereid was om een bestuurlijke 
functie te blijven bekleden. Hij werd immers alom geres-
pecteerd als een lastig, maar wel zeer deskundig en 
buitengewoon actief bewindsman. Canneman die een 
hoge ambtelijke functie bij het departement van Financien 
bleef bekleden, gaf die positieve geluiden door aan Gogel 
in de talrijke brieven die hij zijn vroegere politieke chef 
vanuit Den Haag schreef. Het college van Thesaurier-
Generaal en Raden van Financien, het bestuurscollege 
dat de plaats van de Agent van Financien had ingenomen, 
keek met veel vakmatig respect terug op de prestaties 
van de voormalige Agent, vooral naar de transacties op de 
geld- en kapitaalmarkt die hij eerder had laten uitvoeren. 
Graag wilde het Staatsbewind, de toenmalige regering, 
dan ook een beroep doen op de diensten en adviezen van 
Gogel. Na de nodige aarzeling was Gogel uit landsbelang 
bereid op deze verzoeken in te gaan, maar dan wel 
vertrouwelijk en op informele basis. In dejaren 1802 en 
daarna heeft Gogel, vaak na bemiddeling van Canneman, 
diverse transacties verricht in Amsterdam om de financiele 
turbulentie te beteugelen. Hierover hebben Gogel en 
Canneman uitvoerig en gedetailleerd gecorrespondeerd. 

Opluchting? 
De vraag is of Gogel echt opgelucht was, zoals wel is 
gesuggereerd, toen hij de politiek de rug kon toekeren en 
zich in Amsterdam als koopman kon vestigen. Zelf denk ik, 
dat Gogel op dit punt ambivalent was. Vanaf de eerste dag 
van zijn terugkeer in Amsterdam, hield Gogel de politieke 
ontwikkelingen goed in het oog en signaleerde hij elk 
teken, dat erop wees, dat het nieuwe regime misschien 
weer zou worden vervangen. Daarover werd druk gespe-
culeerd in de Amsterdamse patriotse societeiten Doctrina 
en De Uitkijk, discussies waaraan Gogel actief deelnam. 
Er ging op een bepaald moment zelfs het gerucht, dat er 
een presidentieel regime zou komen en dat Gogel president 
zou worden. Dat is een ander beeld dan de politicus tegen 
wil en dank die opgelucht de politiek de rug toekeerde. 
Eerder was er sprake van een balling in de politieke 
woestijn die - ondanks uiterlijke onverschilligheid - actief 
zijn terugkeer voorbereidde. Door de briefwisseling is 
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Elias Canneman. olieverf op doek door W. Stad naar C.H. Hodges, 1941 

Alexander Gogel. olieverf op doek door W. Stad naar M.I. van Bree. ca 1941 

mijn indruk bevestigd, dat Gogel ondanks zijn knorrige 
gepruttel en langdurig tegenstribbelen maar al te blij 
was dat het nieuwe regime waar hij officieel niets mee 
te maken wilde hebben, hem vroeg om als officieuze 
voorpost in Amsterdam allerlei diensten te verlenen. 
Nog op een ander punt deed Gogel water bij de wijn. Hij 
verrichtte de transacties weliswaar geheel belangeloos, 
maar aanvaardde niettemin in 1804 een zilverwerk ter 
waarde van f 2500 a f 3000, toen het jaarsalaris van een 
hoofdambtenaar. Na interventie van de vrouw van Gogel, 
werd gekozen voor een zilveren tafelservies, bestaande 
uit 26 stuks zilver. 

Oorzaken in de financiele sfeer 
In 1802 ontstond de crisis in de financiele sfeer en dreigde 
deze over te slaan naar de reele sfeer. Dat was in 2008 
ook het geval, zoals we maar al te goed weten. Zoals het 
bankwezen in 2008 door zijn risicovolle en irrationele 
gedrag een kredietcrisis heeft veroorzaakt, die is over-
geslagen naar de reele economie, zo veroorzaakte in 1802 
de overheid door irrationeel gedrag een financiele crisis. 
In het begin van 1802 kwam de regering namelijk met 
een vrijwillige lening, waarvan de voorwaarden zo gunstig 
waren dat de lening ver werd overtekend. Zowel Gogel als 
Canneman had felle kritiek op deze lening. 
Door de onttrekking van geld ontstonden er grote moeilijk-
heden op de geld- en kapitaalmarkt. Deze werd ontwricht 

en er ontstond een financiele crisis. Het publiek verkocht 
op grote schaal effecten om op de lening te kunnen 
intekenen. De koersen klapten in elkaar. De geldmarkt 
bevroor. Net als nu sloeg de financiele crisis vervolgens 
over naar de reele economie. Verscheidene kooplieden 
hing een faillissement boven het hoofd. Gogel schreef dat 
'de tuimelgeest' - hij duidde met dat mooie oude woord 
onverantwoorde speculatieve gedragingen aan - door 
zedeloze financiele maatregelen weer was aangewakkerd 
en op voile kracht was gekomen en dat deze de reele 
handel verdrong. 

Herstel van vertrouwen 
De door de regering gei'nitieerde transacties van Gogel 
waren erop gericht om de neerwaartse spiraal een halt 
toe te roepen en om het publieke vertrouwen te herstellen. 
In de Briefwisseling treffen we een interessante gedachten-
wisseling tussen Gogel en Canneman aan over de vraag 
in hoeverre een gebrek aan publiek vertrouwen een zelf-
standige invloed heeft op de omvang en duur van de 
financiele turbulentie. In elk geval waren ze zich er goed 
van bewust, dat herstel van vertrouwen de kern van de 
oplossing van de problemen vormde. 

Centrale bank 
Een derde punt van herkenning was het beramen van 
structurele maatregelen. Gogel en Canneman zagen heel 
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Wouter Bos foto Ministerie van Financien Nout Wellink foto De Nederlandsche Bank 

goed in, dat de transacties op de geld- en kapitaalmarkt 
incidentele maatregelen waren, die slechts tijdelijk soelaas 
boden en het vertrouwen niet permanent herstelden. Net 
als nu gebeurt, beraadden Gogel en Canneman zich op 
structurele maatregelen om tot een beter functionerend 
geldstelsel te komen. Hoe konden de bankenstructuur en 
het toezicht op de financiele instellingen worden versterkt? 
De problemen nu liggen op internationaal niveau. Een 
mogelijke oplossing zou zijn het IMF om te vormen tot een 
mondiale circulatiebank. 
In de tijd van Gogel en Canneman werd er nog getwist 
over de vraag in hoeverre en in welke mate de omvorming 
van zeven gewesten naar een natiestaat gewenst was. In 
1802 ontbrak een nationale financiele infrastructuur nog 
bijna geheel. 
Gogel en Canneman kenden de verschillende plannen 
die er eerder waren geweest voor vernieuwing van het 
bankwezen. In de loop van de tijd waren er met steun 
van de stedelijke overheid allerlei bancaire voorzieningen 
ingevoerd, zoals de Amsterdamse Wisselbank. Al deze 
maatregelen schoten tekort in de ogen van Gogel en 
Canneman, zij zagen de oplossing in de oprichting van een 
centrale bank, die een combinatie van een circulatiebank 
en een industriebank vormde. Gogel had als Agent van 
Financien al eerder het octrooi en het reglement voor een 
dergelijke centrale bank opgesteld, dat door politieke 
tegenwerking niet was uitgevoerd. 

Al in november 1801, de eerste maand na zijn verhuizing 
van Den Haag naar Amsterdam, werd aan Gogel gedacht 
om een vernieuwd ontwerp voor een centrale bank op te 
stellen. Gogel nam zijn eerdere ontwerp voor een centrale 
bank nog eens onder de loep en bracht verbeteringen aan. 
Hij was er zo intensief mee bezig, dat Canneman in zijn 
brieven aan Gogel de centrale bank zelfs aanduidde als 
'uw troetelkind'. Vele malen schreven ze elkaar over hun 
droom, dat ze opnieuw zouden gaan samenwerken in de 
leiding van een dergelijke nieuwe bank. Toen het plan ten 
slotte toch weer in het politieke drijfzand terecht kwam, 
filosofeerden ze over de mogelijkheid, dat ze dan zelf 

Drie punten van herkenning 
1 De crisis die de directe aanleiding was voor het 

inschakelen van Gogel ontstond in de financiele 
sfeer. Deze financiele crisis dreigde vervolgens 
over te slaan naar de reele economie. 

2 De transacties waren - evenals nu - gericht op 
herstel van vertrouwen. 

3 Ook toen was duidelijk, dat niet alleen incidentele 
maatregelen nodig waren, maar dat ook moest 
worden nagedacht over structurele maatregelen, 
om de bankenstructuur te versterken. 

maar de centrale bank op particuliere basis zouden gaan 
opzetten. 

De centrale bank kwam er uiteindelijk pas na de Bataafs-
Franse tijd. In 1814 liet Willem I het ontwerp van Gogel 
uit de bureaulade halen. Het voorstel werd vervolgens op 
enkele niet-essentiele punten aangepast. Canneman was 
bij de advisering hierover aan Willem I als commissaris-
generaal (minister) van Financien zeer direct betrokken. 
Gogel verbleef op dat moment in Parijs. In wezen was 
het besluit dat de Soevereine Vorst op 25 maart 1814 
ondertekende en dat aan de Nederlandsche Bank haar 
eerste octrooi verleende, gelijk aan Gogels project 
van 1802. Het plan was door Gogel zo zorgvuldig en 
gedetailleerd voorbereid, dat zijn ontwerp in enkele dagen 
in een concreet beleidsvoorstel kon worden omgezet 
en aanvaard. Gogel kan dan ook zonder meer als de 
geestelijke vader van de Nederlandsche Bank worden 
beschouwd. 

Creativiteit en vasthoudendheid 
De briefwisseling tussen Gogel en Canneman laat nog 
eens zien dat Gogel, ondersteund door Canneman, in 
de Bataafs-Franse tijd een zeer essentiele bijdrage heeft 
geleverd aan de opbouw van een nationale financiele 
infrastructuur voor ons land. Gogel staat vooral bekend 
als fiscaal expert en ontwerper van het eerste nationale 
belastingstelsel, maar hij was breder georienteerd. Niet 
alleen zette hij een nieuwe begrotingsadministratie op, 
ook zorgde hij voor een samensmelting van de schulden 
van de oude gewesten. Bovendien heeft hij de grondslag 
gelegd voor een centrale bank, de latere Nederlandsche 
Bank. Gogel heeft, ondersteund door Canneman, met een 
grote creativiteit en vasthoudendheid aan deze projecten 
gewerkt. 

JX.t. P O S T M A 
Oud-secretaris-generaal van het ministerie van Financien 

6 



GESCHIEDENIS 

QEEN PARADIJS 
MET DE PATENTBELASTING 

Om nu te stellen dat de patentbelasting een paradijse-
lijke instelling was, is overdreven. De vrijstellingen 
voor de bevoorrechten waren dat zeker wel, maar niet 
voor de gewone man. De meeste kritiek was er op de 
vrijstelling voor renteniers. Gogel had deze vrijstelling 
ingesteld omdat renteniers al op andere manieren 
belasting betaalden en om kapitaalvlucht te voorkomen. 

Bataafse Republiek 
Ruim 200 jaar geleden had Nederland een heel andere 
staatkundige indeling. Nederland bestond uit verschil-
lende gewesten met elk een eigen bestuur, belastingen 
en accijnzen. Tijdens de Bataafse Republiek ontstond 
een nieuwe staatkundige eenheid. Isaac Jan Alexander 
Gogel [1765-1821) heeft als agent van Financien een 
nieuw nationaal belastingstelsel opgezet. Vanaf zijn 
ingrijpen werden overal dezelfde regels op het gebied 
van belasting en accijnzen ingevoerd met dezelfde 
tarieven. Een van deze belastingen was de patentbelasting. 

Het was oorspronkelijk een Franse belasting. De invoering 
daarvan ging in Frankrijk gepaard met het afschaffen 
van de gilden. De Fransen vonden de gilden een star 
en verouderd systeem dat niet paste in de geest van 
vrijheid, gelijkheid en broederschap. Deze belasting moest 
verandering brengen in die starheid en nu kon iedereen 
in principe een zelfgekozen beroep beginnen. Aan het 
einde van de 18de eeuw speelden in Nederland dezelfde 
patriottische denkbeelden een grote rol. En zo kon het zijn 
dat ook in ons land het eeuwenoude gildensysteem werd 
afgeschaft [1798) en in 1805 werd de patentbelasting 
ingevoerd. 

Patentwet 
Met de patentbelasting werd elk jaar een soort vergunning 
gekocht voor het uitoefenen van een beroep en het genot 
van de voorwerpen van weelde en vermaak. Echter, niet 
iedereen kreeg een patent, of hoefde er een. Wie straf-
rechtelijk werd vervolgd, kon geen patent krijgen, net als 
iemand die geen rekeningen meer kon betalen of failliet 

te|» . 
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was gegaan. Vrijstellingen waren er voor geestelijken, 
ambtenaren, renteniers, landlieden, arbeiders en dag-
loners, kantoorpersoneel, schippers, zeevarenden en 
vissers, huishoudelijke hulpen en jongens en meisjes 
onder de twintig die in fabrieken werkten. Jongeren in 
loondienst werden uitgezonderd, omdat zij tot 'nuttige 
leden der maatschappij worden gevormd'. 

Het tarief werd bepaald naar het type bedrijf of beroep 
en de hoogte van de winst of verdienste. Als een persoon 
meerdere verwante beroepen uitoefende, was er maar een 
patent nodig. Kwam een bedrijf of beroep niet op de lijst 
voor, dan werd gekeken naar de meest verwante nering. In 
een stad was het tarief voor een patent hoger dan op het 
platteland. 

Tenslotte was patent verschuldigd voor 'vermaak en voor
werpen van weelde'. Voorbeelden hiervan zijn: patenten 
voor het houden van voorstellingen en publieke dans-
partijen. Hiernaast was er patent op het dragen van 
gepoederd haar [naar Engels voorbeeld van de Hair 
Powder Tax). Militairen waren hiervan vrijgesteld, want ge
poederd haar hoorde bij het uniform. Ten laatste moesten 
jagers zowel voor de liefhebberij als beroeps, patent be
talen. Het motief voor de belasting op de jacht: de jager 
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wentelt de belasting af op de klant. Raadpensionaris 
Schimmelpenninck: Jaagt men uit liefhebberij, dan dient 
men belasting te betalen, 'omdat men het niet behoorde 
te doen. Jagen gaat immers met zoveel tijdverlies gepaard, 
dat alleen de bevoorrechten zich dit kunnen permitteren'. 

Omdat er nog geen centrale belastingdienst bestond, werd 
het toezicht opgedragen aan de gemeentebesturen die 
een administrate betreffende de woonplaats hadden. Er 
bestonden voorschriften voor het vertonen van patenten, 
wie daartoe gerechtigd was, wat te doen bij verlies en hoe 
de patenten in juridische akten werden vermeld. 

Sancties 
Op fraude stond straf. Wie een geval van fraude aangaf, 
kreeg een derde van de opgelegde boete. De zwaarste 
straffen stonden op het vervalsen of namaken van 
patenten: geseling en tien jaar opsluiting in een tuchthuis. 
In geval van een valse verklaring over de identiteit van 
een patenthouder kon men rekenen op een boete van 
100 gulden, eventueel gecombineerd met opsluiting of 
verbanning. Werd een beroep zonder patent uitgeoefend, 
dan stond daarop een boete van 100 gulden. Bij publieke 
vermakelijkheden en het patent op weelde werd als bewijs 
van de betaalde patentbelasting een akte van consent 
verstrekt. Bij het ontbreken daarvan, moest voor elk dag of 
avond 100 gulden boete worden betaald. Van de kappers 
en pruikenmakers die geen akte van consent tot het 
dragen van gepoederd haar konden vertonen, werd het 
patent ingetrokken. 

Einde 
In 1810 werd de Bataafse Republiek ingelijfd bij Frankrijk. 
Het Franse belastingstelsel werd geleidelijk ingevoerd. De 
patentbelasting bleef bestaan tot 1812. In 1813 trad de 
Nederlandse belastingwet weer in werking. In 1819 kwam 
er een nieuwe belastingwet. De patentwet veranderde iets, 
maar in grote lijnen bleef zij hetzelfde. Daarna volgden 
nog een aantal kleine veranderingen in de patentbelasting, 
totdat minister Pierson de patentbelasting afschafte in 
1892/93, en zijn gesplitste inkomstenbelasting invoerde. 

Negentiende-eeuwse beschouwingen 
Dat niet iedereen tevreden was met de patentbelasting 
blijkt uit een paar 19de geselecteerde bronnen. Gogel zelf 

gaf al uiting aan zijn ongenoegen ten aan aanzien van 
de patentwet in zijn Memorien, geschreven in 1817: 
dan vordert [volgt] de Patentwet, dat meesterstuk van 
wandrochtelijkheden' en 'Ik schrik op het denkbeeld, na 
alles wat ik heb zien gebeuren, dat ik op het onzalige 
denkbeeld gekomen ben om dit middel in 1806 in dit land 
in werking te brengen. . .'. Over de vrijstelling van renteniers 
schreef hij: '. . .terwijl de leeglopers vrijblijven.' 
Kritiek op de vrijstelling van predikanten was er ook. 
Predikanten kregen al een jaarlijkse toelage van f 800 met 
gratis woning. Een boekhouder die slechts f 500 verdiende, 
kreeg geen vrijstelling en waarom betaalde een advocaat 
geen patentbelasting en een arts wel?. Ook in die tijd kon 
niemand er een goed antwoord op geven. 

Een andere kritiek was gericht tegen de willekeur. De jurist 
De Meijier schreef in zijn proefschrift 0870): 'Is het recht-
vaardig om, ter berekening van de winstgevendheid eener 
fabriek, het aantal werklieden tot maatstaf te nemen? 
En dat in eene eeuw, waarin een stoommachine soms 
honderden werklieden vervangt'. 

Kuiper [1893): 'Ik verweet haar dan dat ze (de patent
belasting) niet met haar tijd meeging en zij beklaagde zich 
meermalen dat ik haar geweld aandeed door uitleggingen 
en toepassingen 'die nooit in haar brein waren opgekomen. 
Dan plaagde ik het oudje met de verzekering dat ze hoe 
meer men aan hare ooren trok, des te nuttiger voor de 
maatschappij, alias de schatkist'. Vervolgens: 'In den begin 
jaren ging het beter, maar later... en met haar bejammerde 
[ik], dat de stoomwerktuigen, machines, van allerlei 
aard en meer dergelijke zaken haar zenuwgestel in de 
war hadden gestuurd [...) Hulde aan de patentwet, maar 
alleen in haar geboortejaar. Ze had veel eerder aangepast 
moeten worden en niet steeds opgelapt.' 

Bovenstaande kritieken geven wel aan dat er veel 
mankeerde aan de patentwet en dan is de gebrekkige 
administratie van de belastingen in die tijd nog buiten 
beschouwing gelaten. Achteraf is gebleken dat er niet 
veel paradijselijks is geweest aan de 19de-eeuwse 
patentbelasting. 

ANNEMARIE S IMON-DE J O N G 
collectiebeheerder 
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BELASTINGPARADIJZEN EN 
OFFSHORE VENNOOTSCHAPPEN 

Al in de 18de eeuw voor Christus trachtten slimmeriken 
te ontkomen aan de tol die onder koning Hammoerabi 
van Babylon werd geheven van degenen die de landengte 
tussen Eufraat en Tigris passeerden. Ze zwommen er 
omheen. Tot die verrassende ontdekking kwamen wij bij 
de voorbereiding van dit artikel. Ook dichtgemetselde 
ramen van oude gebouwen zijn een gevolg van ontwijking 
van belastingheffing op basis van raamoppervlakte. Deze 
historische gegevens zorgden voor een heel andere 
invalshoek. Gewoonlijk bestaat ons werk voor een deel 
uit de omgang met bedrijven en/of financieringen die 
gevestigd zijn in of, afkomstig zijn uit belastingparadijzen, 
nu moesten wij ook historische bronnen raadplegen. Wij, 
dat zijn Jan van Koningsveld en Ton Konings, werkzaam 
bij de Belastingdienst/FIOD-ECD. Jan hoopt binnenkort 
te promoveren op het onderwerp belastingparadijzen c.q. 
offshore vennootschappen. 

Paradijs of toevluchtsoord 
Het begrip belastingparadijs kent geen eenduidige inter-
nationale juridische definitie. In Nederland en Belgie wordt 
een land dat bekend staat om zijn milde fiscale klimaat 
en de mogelijkheden tot belastingontwijking1 aangeduid 
als belastingparadijs. In de Angelsaksische wereld wordt 
een belastingparadijs aangeduid met de term 'Tax-Haven'. 
Letterlijk vertaald: 'belastingtoevluchtsoord', een term 
die de lading beter dekt. We baseren deze mening op de 
volgende argumenten: 

De oude Engelse burgerij kent het gezegde: 'A man's 
castle is beyond the surveillance of the king'. Dit is ons 
inziens een aanwijzing dat hiermee op een toevluchtsoord 
buiten het bereik van de koning wordt gedoeld. 
Ook de Duitse term 'Steueroase' komt eerder in de richting 
van een toevluchtsoord dan van een paradijs. Slechts 
de Franse term 'Paradis fiscal' komt overeen met het 
Nederlands. 

(Bij ons historisch onderzoekje kwamen we nog een ander 
bijzonder toevluchtsoord tegen in het bijbelboek Jozua: God 
geeft daarin de Israel/eten de opdracht om toevluchtsoorden 
te maken waar mensen asiel kunnen krijgen om aan de 
strafwetten van Mozes te ontkomen. Maar we hebben het 
nu niet over toevluchtsoorden om aan de fiscale strafwet te 
ontkomen.] 

Wat is een belastingparadijs? 
Het is moeilijk objectief vast te stellen of een land een 
belastingparadijs is. In ieder geval gaat het dan om een 
economische schuilplaats, een paradijs waar je bent 
gevrijwaard van de fiscale en andere financiele wetgeving 
uit je eigen woonland. Natuurlijke personen brengen er 
hun rijkdom heen en ontkomen hiermee aan 'confiscatie' 
via de fiscale weg, of aan blote confiscatie door totalitaire 
regimes. 

Niet natuurlijke personen gebruiken belastingparadijzen 
voor tax-planning of winstdrainage. 

Geschiedenis 
Er zijn twee methodes om vermogen 'beyond the surveillan
ce of the king' te brengen. 
Een natuurlijk persoon wil zijn 'zuur verdiende' geld zo 
volledig en veilig mogelijk oppotten om er op een later 
tijdstip van te genieten. Kernwoorden zijn hier 'volledig' en 
'veilig'. Volledig houdt in dat het vermogen zoveel mogelijk 
intact moet blijven. Dus moet er in het land waar het geld 
naartoe wordt gebracht een mild fiscaal regiem heersen. 
Veilig is de aanduiding voor een stabiel land waar een 
bankgeheim bestaat. Van oudsherzijn het in Europa vooral 
de Zwitserse kantons (later de Confederatie Zwitserlandj 
geweest die zodanig stabiel en veilig waren dat zich 
daar financiele centra konden ontwikkelen die aan deze 
voorwaarden voldeden. Hoewel het huidige artikel dat 
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1 Wij hanteren bewust de term ontwijking. We beseffen heel goed dat 

er via belast ingparadi jzen ook belast ingen ontdoken kunnen worden. 

Echter vanuit f iscaal perspect ief is er veelal sprake van ontwijken 

omdat er doorgaans via legale construct ies aan tax-planning wordt 

gedaan. Het later niet of niet volledig f iscaliseren van winsten of 

vermogen is een daad die niet in het belastingparadijs zelf gep leegd 

wordt maar in het land waar de bewuste aangifte moet worden 

gedaan. 
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het bankgeheim in Zwitserland beschermt pas in 1934 
in de federale wetgeving werd opgenomen, bestaat het 
bankgeheim al sinds de middeleeuwen.2 Het voorbeeld 
van Zwitserland is later door veel andere [kleinej landen 
gevolgd. 

Schattingen van het aantal belastingparadijzen zijn af-
hankelijk van de gehanteerde definitie en politieke 
opvatting. Een rapport van de OESO noemt 38 landen 
een belastingparadijs. De G-20 bijeenkomst in april 2009 
bepaalde dat er volgens diezelfde OESO-criteria geen 
belastingparadijzen meer waren. Wel stelden zij een grijze 
lijst van dertig landen op. 
Kort daarop noemde president Obama Nederland een 
belastingparadijs. Na protest van minister Bos nam hij de 
dag erop die kwalificatie terug. 
Het IMF echter hanteert een ruimere definitie en noemt 
belastingparadijzen 'offshore financial centres'. Aldus 
redenerend komt het IMF tot 46 landen. 
Recentelijk werd bij de Amerikaanse Senaat de Stop 
Tax Haven Abuse Act ingediend, waarin 34 landen als 
belastingparadijs worden aangemerkt. 

Lekken in onze belastingwetgeving. spotprent door H. Gijsbers, verschenen in 1978 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van belang. 
Deze rechtsvorm werd pas in de jaren '60 op grote schaal 
in Nederland toegepast, daarvoor was deze rechtsvorm 
al lang gebruikelijk in de Angelsaksische wereld en ons 
omringende landen. De vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid is de meest voorkomende rechtsvorm 
in belastingparadijzen, al dan niet in combinatie met een 
andere vorm van doelvermogen3. 

De mogelijkheid die de belastingparadijzen bieden om 
vermogen buiten bereik of confiscatie door overheden te 
houden, wordt ook in tijden van oorlog en onzekerheid 
dankbaar aangegrepen. Hetjoodse kapitaal dat vanaf 
1933 naar Zwitserland werd gebracht, is ook heden ten 
dage een dankbaar onderwerp voor verhitte (politieke) 
discussies. 
Andersom geldt natuurlijk ook: dictator Marcos van 
de Filippijnen had een groot deel van zijn ten koste 
van de bevolking verkregen vermogen in Zwitserland 
ondergebracht. 

Een van de eerste personen die dankbaar gebruik heeft 
gemaakt van rechtspersonen om vermogen aan het zicht 
van de autoriteiten te onttrekken, was Meyer Lansky. 
Hij was de financiele man (tegenwoordig CFO] van de 
misdaadorganisatie van Al Capone. Lansky had eerst een 
groot deel van de Capone-organisatie naar Zwitserland 
gebracht. Later is hij ook gebruik gaan maken van 
rechtspersonen gevestigd op de Carai'ben om met het 
geld te kunnen spelen. Lansky bouwde via dit netwerk een 
groot gokimperium in de VS op. Hij stierf in 1983 zonder 
ooit veroordeeld te zijn. 

Een andere methode is ontstaan door de komst van 
rechtspersonen. Het oudst bekende voorbeeld van een 
rechtspersoon is de VOC. De vennootschappen die hierna 
gevormd zijn, hebben tot aan het begin van de twintigste 
eeuw het karakter van grote kapitaalvennootschappen 
of kleinere familievennootschappen gehad. Voor de 
belastingpraktijk en de mogelijkheden voor belasting-
ontwijking is de ontwikkeling van de besloten 

Het gebruik van rechtspersonen heeft vanwege de steeds 
betere en snellere communicatiemogelijkheden de laatste 
twintig a dertig jaar een grote vlucht genomen. Het 
Amerikaanse energiebedrijf Enron maakte gebruik van 881 
offshore vennootschappen, waarvan er alleen al 692 op de 
Kaaiman Eilanden waren gevestigd. Door deze constructie 
zou Enron bijna geen belasting hebben betaald in de 
Verenigde Staten. 

2 Momen tee l is er veel druk op belast ingparadi jzen om het 

bankgeheim op te heffen en om internationaal informatie uit te 

w isse len. Hierdoor moet de belast ingdienst meer zicht krijgen op 

Neder lands vermogen in het bui tenland. Staatssecretar is De Jager 

heeft op 25 juni 2009 een akkoord gesloten met de Zwi tserse 

autoriteiten om het bankgeheim op te heffen. 

3 Trust, st icht ing, particulier fonds e.d. 

4 Diverse bronnen wijzen op deze uitkomst. Dit is o.a. te lezen in 

de gesch ieden is van Royal Dutch Shell op internet. 
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Wanneer is een land een belastingparadijs? 

Een strikt bankgeheim 

Anonimite i t voor de be langhebbende. Vaak verzekerd door rechtspersonen of doelvermogens 

Geen of lage heff ingen op buiten het belast ingparadi js gegenereerde winsten of andere opbrengsten 

Als we naar de derde eis kijken, is duidelijk dat ook Nederland met de deelnemingsvrijstelling in de vennoot-
schapsbelasting ter discussie kan komen. Aan de twee eerste vereisten voldoen we echter niet. 

Profijt voor Nederland 
Ook Nederland heeft profijt gehad van de rechtspersonen-
praktijk. Het heeft zelf aan de bakermat gestaan van de 
ontwikkeling van die praktijk op de Nederlandse Antillen. 
Dat zit zo: aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog 
werd de feitelijke zeggenschap over de Koninklijke Olie/ 
Shellgroep ondergebracht op Curacao. Hiermee werd 
verzekerd dat de activiteiten van het concern buiten de 
bezette gebieden gewoon doorgang konden vinden en dat 
het bedrijfskapitaal uit handen van de Duitse bezetter 
bleef. Met deze actie is feitelijk de huidige rechtspersonen-
praktijk op de Nederlandse Antillen begonnen. 

Cynisch is de uitkomst van voornoemde gebeurtenissen.4 

Veel (omgekomenj Joden hadden voor de oorlog vanuit 
Zwitserland geld belegd in de Koninklijke Olie/Shell 
Corporation. Dat bleek aan het einde van de oorlog een 
veel betere belegging dan de beleggingen in andere 
Europese bedrijven. 

Om wat voor getallen gaat het? 
Echt betrouwbare gegevens hiervoor ontbreken en 
schattingen lopen uiteen. Het is wel duidelijk dat het om 
enorme bedragen gaat. Zestig procent van het wereldwijde 
vermogen zou zich offshore bevinden en tachtig procent 
van alle hedgefunds zijn gevestigd op de Kaaiman 
Eilanden. Volgens de Amerikaanse Tax Justice wordt er 
in totaal $11,500 miljard in belastingparadijzen beheerd. 
Volgens een rapport van de Senaat zou de Amerikaanse 
schatkist jaarlijks 100 miljard aan belastinginkomsten 
mislopen door illegale belastingontwijking. 

Wordt er niets aan gedaan? 
Hoeveel belastinggeld aan de financiele huishoudingen 
van de diverse staten wordt onttrokken, is niet te 
schatten. Wel is van alle kanten de aanval geopend 
op de belastingparadijzen. Dit heeft te maken met de 
huidige kredietcrisis waardoor de belastinginkomsten 

Neder land als belastingparadijs, spotprent door Wibo (Wim Boost ] , 

verschenen in Elseviers, Weekb lad 2 deoember 1978 

van de overheid afnemen en de kosten Cbijvoorbeeld 
steun aan bankenlj toenemen. Grote fraudezaken zoals 
de bankschandalen met de Zwitserse bank UBS en 
de Liechtensteinse LGT-bank en de beleggingsfraude 
van Madoff dwingen de overheden wereldwijd tot 
medewerking aan de bestrijding. 

De jongste van de aanvallen komt vanuit de G20. Onder 
aanvoering van de presidenten Obama en Sarkozy is 
het bankgeheim voorwerp van kritiek. Het wordt ook 
steeds normaler dat de feitelijke belanghebbende bij 
een vermogen of rechtspersoon bekend moet zijn. In 
Nederland is bijvoorbeeld vanaf 1 augustus 2008 de Wet 
voorkoming van witwassen en terrorisme van kracht, 
waarin dit geregeld is. Deze wet stelt de bekendheidseis 
aan allerhande financiele dienstverleners. 
Zolang er belasting moet worden betaald, zullen mensen 
zoeken naar mogelijkheden om hier onder uit te komen. 
Vermoedelijk zullen belastingparadijzen in welke vorm dan 
ook altijd blijven bestaan. 

T O N KONINGS en J A N V A N KONINGSVELD 
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NET FAVORIETE 
U5EUMOBJECT VAN.. . 

KALA Q A D J R A D J -
BALWANTSINGH 

Sinds 2002 werkt iemand met een exotische achtergrond 
op het secretariaat van het museum. Kala werd in Nickerie 
geboren, de belangrijkste grensplaats tussen Suriname 
en Brits Guyana. Uit haar jeugd herinnert ze zich dat de 
mensen makkelijk reisden tussen de twee landen. Haar 
opa van vaderskant kwam uit Brits Guyana, Kala is zelf 
dus ook voor een kwart Guyanees. Toen zij ongeveer 
vijftien jaar oud was, ging het heel slecht in Brits Guyana 
en werden ze in de grensstreek overspoeld met migranten. 

Kalas grootvader van moederskant was douanier in 
Nickerie. De Douane controleerde vooral de legale 
grenzen. Omdat ze aan zee woonden, zagen ze vaak 
kleine bootjes met illegale goederen op de Atlantische 
Oceaan varen. Dit gebeurde niet open en bloot, maar's 
avonds en 's nachts. Regelmatig hoorde de familie dat er 
smokkelaars waren verdronken, dit was een reeel gevaar 
op de oceaan met weinig zeewaardige scheepjes. Van de 
kant van de Douane hoefden de schippers in ieder geval 
niet voor hun leven te vrezen, die vuurden wel eens een 
waarschuwingsschot voor de boeg, maar zouden nooit 
opzettelijk op mensen richten. De douaniers konden 
wel smokkelaars aanhouden en in de eel gooien. Er was 
een hechte samenwerking met de lokale politie, waar de 
overtreders naartoe werden gebracht. 

Een voor een kwamen de gezinsleden naar Nederland, 
Kala zelf volgde haar broers en zussen in 1985. Via het 
Arbeidsbureau kon zij makkelijk aan de slag, omdat 
er in die tijd bij de Rijksoverheid een voorkeursbeleid 
was om allochtonen in dienst te nemen. Zij werkte 
achtereenvolgens als typiste bij de Rijksbelastingen 
op Parklaan 16, als administratief medewerkster bij de 
Rijksbelastingen op Parklaan 9, als secretaresse bij de 
Directie Douane op de Marten Meesweg en daarna op 
de Laan op Zuid. Toen de Directie Douane in 2002 werd 

opgeheven, wees een collega haar op de functie bij het 
Belasting & Douane Museum. 

Kala werd aangenomen en tijdens de kennismakingsronde 
door het museum viel haar meteen de Trompbank op, een 
topstuk in de collectie met een geschilderd zeegezicht op 
de rugleuning. Zou het onbewust iets te maken hebben 
met het uitzicht op zee van haar jeugdjaren? Vooral het 
houtsnijwerk vindt ze nog altijd zo mooi dat ze de bank 
wel in haar eigen huis zou willen hebben. Inmiddels is 
bekend dat het koloniaal houtsnijwerk uit Nederlands-
Indie is en dat de bank hoogstwaarschijnlijk niet 
authentiek 17de-eeuws is. Voor Kala maakt het allemaal 
niets uit, ze waardeert het meubel om hoe het eruit ziet. 
Hoe oud het is, maakt in de beleving geen verschil. 
Ze moest lange tijd wennen aan de sfeer in het museum, 
het duurde wel twee jaar voor ze zich thuisvoelde. Het 
werk was heel anders, het type mensen dat er werkte was 
ook heel anders dan ze gewend was en het was ook maar 
een klein groepje. Nu voelt ze zich heel erg op haar plaats 
en heeft een actieve rol bij openingen, bijeenkomsten 
en ontvangsten. Kala is ook nauw betrokken bij de 
bestuursvergaderingen en is als eerste op de hoogte 
van de museumzaken. Maar, daar praat ze natuurlijk 
nooit over. Ze heeft veel zin in de dynamische tijd die het 
museum tegemoet gaat met de verbouwing en ziet zichzelf 
in de toekomst zeker nog bij het museum blijven. 

A N N E - M A R I E K E V A N SCHAIK 
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O P BEZOEK BIJ... 
DE COLLEGA'S IN LUXEMBURG 

Al eerder berichtten wij over deelname van ons 
museum in de International Association of Customs 
and Tax Museums. Eind april brachten het hoofd 
publiekszaken, Wim van Es en ik een bezoek aan het 
collega-museum in Luxemburg. Onze internationale 
vrienden hadden een spectaculair programma voor ons 
geregeld, waarbij wij ons konden verdiepen in de overeen-
komsten en de verschillen tussen onze organisaties. De 
eerste dag was gewijd aan kennismaking, voor zover 
nog nodig, met de Luxemburgse (douane)cultuur. Wij 
bezochten ook het historische drielandenpunt Schengen, 
waar het voor Europa zo belangrijke akkoord werd 
gesloten. De tweede dag werd besteed aan ontmoetingen 
en besprekingen ter voorbereiding van het lACM-congres 
later dit jaar. Een van onze Luxemburgse collega's is sinds 
de vorige algemene vergadering president van de club. 

Het Luxemburgse douanemuseum is een onderdeel van 
de douane-organisatie. Dat is alvast een verschil, want 
hoewel wij niet geheel onafhankelijk zijn, mogen wij toch 
beduidend zelfstandiger opereren. Ons museum heeft 
vaste museummedewerkers, in Luxemburg vallen de 
museummensen organiek onder de pr-afdeling van de 
Douane. Voorts hebben wij ook een collectie Belastingen. 
Daar staat tegenover dat de Douane van Luxemburg 
onder het leger valt en de Douane heeft daar sinds 1993 
de taken uitgebreid met het toezicht op volksgezondheid, 
milieu en de arbeidsinspectie. Van oudsher vallen de 
accijnzen en andere heffingen ook onder de controle van 
de Douane. 

De collectie van het Luxemburgse douanemuseum is 
bijeengebracht door zeer enthousiaste vrijwilligers en 
wordt, zeker wanneer de beperkte personeelscapaciteit in 
aanmerking wordt genomen, op een interessante manier 
tentoongesteld. Het gebouw is een oude douaneloods, 
waarin het moeilijk is museale omstandigheden te creeren. 
De collega's hebben op termijn verhuisplannen naar een 
nieuwe locatie waar de collectie beter tot zijn recht zal 
komen. Wij schonken een destillatieapparaat van het 
merk Dujardin, dat in onze beide landen tot in de 20ste 
eeuw werd gebruikt om het alcoholpercentage van een 
onbekende vloeistof te bepalen. Wij hebben verschillende 
exemplaren in de collectie, waardoor wij onze collega's 
een mooi geschenk konden geven. 

Opstel l ing in het Luxemburgse douanemuseum foto J.P. Reuter 

De Luxemburgse wijnproductie valt onder controle van 
het staatsinstituut voor de vinicultuur. Wij mochten dit 
instituut, bij hoge uitzondering, bezoeken en werden 
rondgeleid door de sympathieke 'Kellermeister'. Dit bleek 
een man met grote liefde voor zijn vak en wij bekeken 
de productiefaciliteiten en het laboratorium uitgebreid 
en konden alles vragen wat we maar wilden weten. Het 
bleek dat ook de paar wijnboeren die ons eigen land 
kent, hun monsters naar het Luxemburgse laboratorium 
opsturen. Wij leerden proefondervindelijk over de 
Cremant, Riesling, Pinot Gris, Gewurztraminer, Eiswein, 
dessertwijn, enzovoort. Een aangename kennismaking 
met dit belangrijke onderdeel van de Luxemburgse 
cultuur. Het meest bijzondere was nog wel dat de wijn 
in het staatsinstituut niet voor commerciele doeleinden 
wordt geproduceerd. Het is een onderzoeksinstituut 
ter ondersteuning van de wijncultuur in Luxemburg, 
waar wordt geexperimenteerd met druivenrassen, 
bodemsamenstellingen en productiewijzen. De wijn wordt 
afgenomen door de staat en door ambassades in het 
buitenland voor officiele banketten en andere bijzondere 
gelegenheden en is nergens te koop. Wij waren dus zeer 
vereerd met het hartelijke onthaal. 
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Aanb ied ing van een desti l lat ie-apparaat aan de Luxemburgse museumcol lega 's foto J.P. Reuter 

Schengen ligt een paar kilometer voorbij het wijninstituut. 
Hier werd op 19 juni 1990 het akkoord tussen bijna alle 
Europese landen gesloten, sinds wanneer een deel van de 
Europese binnengrenzen zijn weggevallen. Reden genoeg 
om dit oord te bezichtigen. Het echte drielandenpunt 
tussen Frankrijk, Duitsland en Luxemburg ligt midden 
in de Rijn. Het akkoord werd dan ook op een schip 
getekend. Het schip, de 'Princesse Marie-Astrid' is weer 
verder gevaren, maar een gedenkteken herinnert aan de 
historische gebeurtenissen. 

We maakten ook kennis met de directeur-generaal van 
de Luxemburgse Douane, die ons uitvoerig bedankte 
voor onze schenking. Daarna was het toch echt de 
hoogste tijd om de komende lACM-conferentie voor te 
bereiden. Er was nog tijd om het historisch museum van 
de stad Luxemburg te bezoeken. De collectie is prachtig 
tentoongesteld en heeft tien jaar geleden een Europese 
museumprijs gewonnen. Hoewel de vormgeving minstens 
tien jaar oud is maakte deze absoluut geen gedateerde 
indruk, integendeel. Dat belooft veel goeds voor de nieuwe 
opzet van het collega-museum. 

Rondleiding door het Staatsinstituut voor de vinicultuur foto IP Reuter 

Na het middaguur moesten wij weer terug naar Nederland. 
Bij het afscheid kreeg ik nog de museumteksten in handen 
gedrukt om in het Nederlands te (latenj vertalen. Die 
taak is inmiddels volbracht. Mocht u in de gelegenheid 
zijn en zin hebben het Luxemburgse douanemuseum 
te bezoeken, dan kunt u de tekst in ieder geval in het 
Nederlands meelezen. Let op, het museum is alleen op 
afspraak geopend. 

A N N E - M A R I E K E V A N SCHAIK 
conservator 
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A Aandeel in een koffieplantage in Suriname volgens 
notariele akte van 9 januari 1765. Een lakzegel is onlees-
baar geworden. Het belastingzegel in de vorm van een 
droogstempel is nog wel goed zichtbaar: CLEIN SEGEL 
1768 rond een gekroond wapenschild met staande leeuw. 
Aan weerszijden van de leeuw de waarde: 6 St[uiwers]. 
Over ieder rechtsverkeer was belasting verschuldigd en 
het zegel op de akte bewees dat dit was betaald. 

> Adreskaart voor pakketpost van Nederlands Indie naar de 
directeur van Landbouw [Director of Agriculture) in Sydney, 
Australie met aangehechte douaneverklaring voor een doos 
'alive benificial insects' ter waarde van / 10,-, gedateerd op 
17 maart 1926. De adreskaart is afgestempeld in Soerabaja op 
19 maart 1926. De postzegels waren al eerder afgestempeld, 
op 17 maart 1926 in Buitenzorg. Zo is te volgen welke reis deze 
internationale zending met insecten heeft gemaakt. 

A Aandeel van vijfhonderd gulden in de Suikerfabriek 
Tjoekir te Soerabaja, uitgegeven op 12 mei 1924. Het zegel 
is gevormd door een oranje stempel met in het midden een 
gekroond wapenschild met staande leeuw. Aan weerszijden 
daarvan 3 G[ulden] en langs de rand: DRIE G U L D E N / 
ZEGEL VAN NED. INDIE. 
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WAT WAS ER TE DOEN. 

• CONCERT 
Op 5 juli trad het Duo Tremonti op in het museum. 
Het duo bestaat uit cellist Guus Fabius en altvioliste 
Prunella Pacey. Het weer werkte mee, zodat het publiek 
in de tuin kon plaatsnemen. Alle stoelen waren bezet. 
Zelfs vanaf belendende balkons en dakterrassen werd 
meegeluisterd. 

UITREIKING l O O S T E 
A E O - C E R T I F I C A A T 
Op 22 april jl. reikte staatssecretaris De Jager in het museum 
het lOOste AEO-certificaat uit aan een vertegenwoordiger 
van NYK Line. AEO staat voor Authorised Economic Operator. 
Bedrijven met dit certificaat ervaren minder vertraging en 
rompslomp van de Douane. 

OVER5TROMING 
Op vrijdagavond 5 juni jl. werd het museum getroffen 
door een calamiteit. Om 21.00 uur bleek de brandweer 
van Rotterdam dat er een lekkage was in het museum. 
Gebouwenbeheerder Frans Wijnvoord ging zo snel 
mogelijk naar het museum, waar de hoofdkraan inmiddels 
dicht was en de brandweer al met grote zorgvuldigheid 
bezig was objecten in veiligheid te brengen. Het water 
stroomde langs de muur van de overloop op de eerste 
etage en dus ook langs de achterwand van de vitrine 
daar. Brandweermannen hadden voortvarend gehandeld 
en de vitrine opengemaakt en de schilderijen en andere 
voorwerpen opzij gezet. 

Nadat de museumcollectie op het droge was gebracht, 
werd de oorzaak van de lekkage snel gevonden: de 
afsluitplug van een terugslagklep in de videokast op de 
tweede etage was er uit geschoten. Deze lekke leiding 
heeft waarschijnlijk een aantal uren kunnen spuiten, 
van na sluitingstijd tot iets voor 21.00 uur. Omdat het 
water door de vloer van de tweede etage langs de muur 
van de eerste etage was gelopen en via de vloer met 

bakken tegelijk op de begane grand terechtkwam, waren 
de vloeren verzadigd met water. De aan de plafonds 
bevestigde rookmelders waren totaal volgelopen. De 
brandweer gaf het gebouw niet vrij voor het publiek en 
het museum moest dan ook het hele weekend gesloten 
blijven. Met een doorweekte vloer is er altijd een risico van 
instorten, zeker als er veel publiek op een zwakke plek zou 
gaan staan. Frans plaatste mobiele ontvochtigers om het 
opdrogen wat te versnellen. 

Diezelfde avond werd de terugslagklep gerepareerd. 
De volgende ochtend fzaterdag] werden de verwoeste 
rookmelders vervangen door nieuwe. 

Al met al is er, dankzij het daadkrachtige optreden van 
de brandweermannen en de inzet van onze collega's 
Frans Wijnvoord en Wim van Es blijvende schade aan de 
museumcollectie voorkomen. Helaas moest een voor de 
zondag gepland concert van het trombonekwartet van de 
Douane Harmonie worden afgelast. We doen ons best het 
concert een andere keer te realiseren. 
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WAT WAS ER TE DOEN... 

3 L M 

WORKSHOPS BLIEPBLING! 
Tijdens de tentoonstelling BliepBliep! worden regelatig kinderworkshops georganiseerd. 
Kinderen knutselen sieraden of hun eigen kunstwerken van oude computeronderdelen. 
Ook zijn er workshops om op de computer j jyjkjen ringtone te ontwerpen. 
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IN GESPREK MET.. 

ERWIN STULEMEIJER, 
OVER BUITENLAND5E BELASTINGPLICHT 
EN NOG VEEL MEER 

Erwin Stulemeijer, emd jaren 70 

foto van de geinterviewde 

Toen de mijnen in 
Zuidlimburg werden 
gesloten, leek het 
licht uit te gaan voor 
de mijnwerkers. De 
regering die niet voor 
een gat te vangen was, 

hevelde daarom werkgelegenheid over naar de mijnstreek. 
Zo vestigden zich in Heerlen instanties als het ABP, het 
CBS, Defensiepensioenen, en enkele onderdelen van de 
Belastingdienst, zoals dependances van de Amsterdamse 
en Rotterdamse inspecties directe belastingen en van 
de Douane. Ook werd in 1973 de inspectie der directe 
belastingen buitenlanders te Brunssum opgericht. 

Aldus Erwin Stulemeijer die in 1975 als toegevoegd 
inspecteur werd geplaatst bij de nieuwe inspectie. 
Hem heb ik bereid gevonden mij te informeren over die 
inspectie en haar opvolger de Belastingdienst Limburg/ 
Heerlen/kantoor buitenland. Het vermoeden dat hier 
o.a. de belastingparadijzen en de belastingvluchtelingen 
onder de loep worden genomen, heeft hij bij het eerste 
telefonische contact al ontzenuwd. 
Op een tropische dag in mei jl. zaten we samen in 
zijn lommerrijke tuin. Daar vertelde deze inmiddels 
gepensioneerde belastinginspecteur dat in 1973 werd 
besloten een aparte eenheid op te richten waar in 
het buitenland wonende Nederlanders en andere 
nationaliteiten belast worden voor enkele in de wet 
op de inkomstenbelasting limitatief opgesomde 
inkomensbronnen en vermogensbestanddelen. Die 
eenheid werd afgesplitst van de inspectie der directe 
belastingen in Den Haag, waar een aantal ambtenaren 
zich tot dan met deze problematiek bezig hield. 

Scholing en omscholing 
Voordat de in Amsterdam geboren en in Den Haag 
getogen Stulemeijer in Zuid-Limburg neerstreek ging 
hij in 1967 in Leiden de universitaire opleiding van de 
Belastingdienst volgen, met daaraan gekoppeld een 
verplicht vast dienstverband van acht jaar na afstuderen. 
Na een periode als ambulant inspecteur op diverse 
plekken in het land te hebben gewerkt, belandde hij 
uiteindelijk op de nieuwe inspectie. Daar waren intussen 

enkele Haagse chefs gearriveerd die hun handen vol 
hadden aan de omscholing van oud-mijnwerkers 'van 
driller onder de grand tot pennenlikker boven de grand, 
waarbij door hen zowel in hun oude als in hun nieuwe 
beroep in het duister werd gewerkt'. Hoofd van de nieuwe 
eenheid was de heer K. Metselaar. Een groep Haagse 
ambtenaren leidde een groep oud-mijnwerkers op tot 
taakcommies. Daarnaast werden andere oud-mijnwerkers 
ingeschakeld voor administratieve taken, zoals het 
bijhouden van dossiers. 
Dat viel allemaal niet mee. Nu was de inspectie ruim 
gehuisvest in de oude mijnschool van de Emma, de 
sfeer en de mentaliteit van de mijnen leverden toch 
aanpassingsproblemen op. De overgang van zware 
lichamelijke arbeid naar kantoorwerk waarbij fiscale 
gegevens moesten worden getoetst, vergde veel van de 
nieuwbakken ambtenaren en hun leidinggevenden. 
Intussen zijn de pioniers allang met pensioen en ook 
Stulemeijer is al sinds 1993 vertrokken. Over zijn 
wederwaardigheden destijds is veel te vertellen. 

COn]bekend maakt bemind 
Buitenlandse belastingplicht was voor velen een onbekend 
fenomeen. Ook bij de Belastingdienst wisten maar 
weinigen dat dit verschijnsel bestond. Maar naarmate 
hierover meer procedures werden gevoerd voor het Hof en 
de Hoge Raad kwam het beter in beeld. En daardoor kreeg 
de eenheid landelijke bekendheid. 
Met name de grotere belastingadvieskantoren kregen 
met de inspectie te maken. Dat kwam mede door de 
zogenoemde 35% regeling [thans 30%), een riante, bijna 
paradijselijke faciliteit. 
Dit was aanvankelijk een niet gepubliceerde regeling, die 
op verzoek werd toegekend. 

Naar Nederland uitgezonden bedrijfsemployees krijgen 
de status van fictief buitenlands belastingplichtige, ook 
al wonen ze veelal in Nederland. Daardoor worden deze 
werknemers vrijwel alleen belast voor hun in Nederland 
verdiende salaris met aftrek van de Nederlandse 
hypotheekrente terwijl zij bovendien een aftrekpost 
konden genieten van 35% als beroepskosten [thans een 
onbelaste vergoeding van 30%). De regeling geldt met 
name voor werknemers met specifieke deskundigheid 
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Het kantoor in de oude mi jnschool en de afdeling van E. Stulemeijer foto's van de geinterviewde 

dan wel kennis. Hiermee gelijkgesteld wordt het langer 
dan twee-en-een-half jaar werken binnen het concern. De 
duur van de regeling is inmiddels opgerekt van vijf naar 
maximaal tien jaar. 
Deze maatregel maakt het fiscaal aantrekkelijk werknemers 
naar Nederland uit te zenden. Het vestigingsklimaat voor 
multinationals is hierdoor gunstig. 
Stulemeijer is echt specialist geworden voor de toepassing 
van deze regeling. Hij heeft er vrij veel over gepubliceerd in 
tijdschriften en er zijn boekjes van zijn hand verschenen. 

De fictie omgekeerd 
Tegenover de fictief buitenlands belastingplichtige staat 
trouwens de fictief binnenlands belastingplichtige. 
Daartoe horen de Nederlandse diplomaten, ambtenaren 
en militairen die in het buitenland wonen. Zij worden door 
de eenheid belast voor hun wereldinkomen/vermogen. 
Hierover is ook jurisprudentie ontstaan in het zogenaamde 
ambtenarenarrest. 

Andere buitenlandse belastingplichtigen 
Maar er zijn nog andere buitenlandse belastingplichtigen. 
Dat zijn bijvoorbeeld in het buitenland wonende personen 
die een huis in Nederland in eigendom hebben en zij die 
in Nederland loon genieten of die een pensioen of een 
sociale uitkering etc. uit Nederland krijgen. Een grote 
groep buitenlandse belastingplichtigen werd gevormd 
door de gastarbeiders die alleen in Nederland verbleven 
maar die er niet woonden. Inmiddels zijn zij binnenlands 
belastingplichtig. Een in het buitenland wonende 
ondernemer die in Nederland een zaak drijft, is voor de 
winst in Nederland belast. 
Verdragen ter voorkoming van dubbele belasting beperken 
vaak de heffing, zoals over pensioenen waarvoor de heffing 
vrijwel steeds wordt toegewezen aan de woonstaat. Dit 
met uitzondering van de overheidspensioenen. 
Daarnaast worden de buitenlandse bezittingen van buiten
landse belastingplichtigen niet door de Nederlandse 
Belastingdienst in de heffing betrokken. 'Denk aan alle 
rijkaards die daarom in Belgie of elders zijn gaan wonen'. 

Niet voor kantoor Buitenland 
De eenheid houdt zich niet bezig met de heffing ten laste 
van inwoners van Nederland die bezittingen in het buiten

land hebben. Zij vallen onder de plaatselijke eenheid. De 
fiscus moet er wel achter zien te komen of en zo ja wat ze 
in het buitenland hebben. Verdragen zullen de heffing aan 
de bronstaat kunnen toewijzen, zoals over het huis in het 
buitenland. En dubbele belasting moet worden voorkomen. 

Gevolgen reorganisatie 
De naam van deze eenheid is geevolueerd van Inspectie 
Buitenlanders Brunssum naar Belastingdienst Limburg/ 
Heerlen/kantoor buitenland. Sommige fictief binnenlands 
belastingplichtigen namen destijds aanstoot aan de 
naam Inspectie Buitenlanders; zij waren immers geen 
buitenlanders maar Nederlanders in het buitenland. Dus 
werd het woord buitenlanders vervangen door buitenland. 
Bij de reorganisatie van de Belastingdienst begin jaren 
negentig kreeg de eenheid zijn nieuwe naam in huisstijl. 
Werkgebied, taken en bevoegdheden werden verder 
uitgebreid. Alle met het buitenland samenhangende 
heffingen werden bij deze eenheid gecentraliseerd. 
Tot dan betrof dat alleen inkomstenbelasting, 
vermogensbelasting en premieheffing, nu kwamen daarbij: 
vennootschapsbelasting buitenland, omzetbelasting 
buitenland, successie buitenland, dividendbelasting 
buitenland en loonbelasting buitenland. 

Belastingherziening 
Bij de belastingherziening begin jaren 2000 werd 
een aantal wettelijke bepalingen opgenomen om de 
belastingheffing na emigratie veilig te stellen zoals over 
pensioenen en lijfrenten, en aanmerkelijk belangwinst, 
door het opleggen van conserverende aanslagen. 

Dag Emma 
Zo groeide de eenheid in omvang en in nationale en 
internationale bekendheid. Ook de Belastingtelefoon 
buitenland werd er in ondergebracht. De eenheid heeft de 
aloude mijnschool van de Emma verlaten en is nu samen 
met andere eenheden gevestigd in Heerlen, met behoud 
van eigen zelfstandigheid. 

HENK DUYM 
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IN GESPREK MET... 

HEIN STOCKER GEBOREN EN 
GETOGEN IN PARAMARIBO 

Het is eind juli 1971 als Hein Stocker, adjunct-verificateur 
van de Douane te Paramaribo besluit een jaar onbetaald 
verlof op te nemen. Hij heeft een gehandicapte zoon die 
in Nederland behandeld moet worden. Tijdelijk verblijft hij 
bij zijn broer in Amsterdam, maar aan het einde van dat 
jaar is het kind nog steeds opgenomen Cen het zal ook 
opgenomen blijven tot het in 2001 sterft.j 
Dan besluiten de Stockers in Nederland te blijven. De 
adjunct-verificateur neemt nilllens willens ontslag en 
orienteert zich op een baan in Nederland. Dan ziet hij 
kans om bij de Nederlandse Belastingdienst te solliciteren. 
Hij wordt aangenomen bij de FIOD en krijgt een 
administratieve functie bij de afdeling douanerecherche. 

Buiten spelen 
Dat het ooit zo ver zou komen, zal hij als kind niet hebben 
bevroed. Hij had een vrij leven in Paramaribo waar hij 
het hele jaar kon buitenspelen, niet alleen in de kleine 
en de grote droge tijd, maar ook in de kleine en de grote 
regentijd, want het was er altijd warm. Paramaribo was 
toen een rustige stad met weinig verkeer. 
Hij groeide op in een gezin van tien kinderen. Zijn moeder 
stuurde hem na de Mulo naar de kweekschool en een van 
zijn broers werd kinderarts. Financiele omstandigheden 
verhinderden Heins verdere studie en dus moest hij 
een baan zoeken. Die vond hij na sollicitatie en een 
vergelijkend examen bij de Douane. Voor tien plaatsen 
meldden zich 150 kandidaten. En tot zijn geluk kon 
hij door. Na een strenge lichamelijke keuring werd hij 
aangenomen. Dat was op 1 juni 1954. Juist op 1 juni 2009 
kreeg hij een telefoontje van een oud-collega in Suriname: 
'Weet je dat het vandaag precies 55 jaar geleden is dat wij 
begonnen bij de Douane?' 

Adspirant 
'In het begin was ik adspirant kommies. Dan moet je 
'meelopen' met kommiezen. Je moet een opleiding van 
twee jaar volgen en dan word je kommies 2de klasse. Na 
een jaar ben je dan kommies Iste klasse. En zo werd ik 
kommies in Paramaribo. Het uniform moest ik zelf kopen. 
Maar ik kreeg wel kledinggeld. Het bestond uit een kaki 
broek, een wit overhemd, een zwarte das en een pet. Ik 
meen dat er behalve in Paramaribo grensbewaking was 

aan de westgrens met Brits-Guyana met een grenspost in 
Nickerie, net als in Albina in het oosten bij Frans Guyana. 
Aan de zuidgrens werd niet gecontroleerd, er werd 
vanuit gegaan dat door het oerwoud en de bergen geen 
grensverkeer mogelijk was. 
Je moest het goederenverkeer in de haven van Paramaribo 
controleren. Dat ging om grote zeeschepen die ingeklaard 
moesten worden. Je zat meestal op kantoor. Als je in 
grensplaatsen gestationeerd was, moest je ook bootjes 
die aankwamen controleren en zo nu en dan moest je 
surveilleren, op de fiets of lopend. In Paramaribo hadden 
we alleen te maken met kleine smokkelaars en dat betrof 
in hoofdzaak sigaretten.' 
Op 50 km van Paramaribo ligt de luchthaven Zanderij. 
Daar was ik twee jaar als chef gedetacheerd. Na een 
tip van de recherche kon ik daar een wapensmokkelaar 
betrappen die zes revolvers bij zich had. De man is in 
de gevangenis beland. Precies een week later trok een 
nerveuze man mijn aandacht. Op de vraag of hij iets aan 
te geven had, antwoordde hij: 'Siervissen'. En inderdaad 
vervoerde hij die vissen in plastic zakken die in kartonnen 
dozen zaten. Een voor een werden de dozen op mijn 
verzoek geopend, terwijl de man al maar zenuwachtiger 
werd. Steeds alleen maar visjes. Tot ik de hoeken van die 
dozen nog eens bekeek: daar zat het goud dat deze man 
uit Brazilie smokkelde.' 

Examens 
In het derde jaar na zijn aantreden bij de Douane haalde 
hij zijn vakexamen voor kommies Iste klas. Drie jaar later 
kon hij opgaan voor het examen voor adjunct-verificateur, 
waarna hij die opleiding met succes als nummer twee 
voltooide. Hij werd direct benoemd. Zijn loopbaan 
onderbrak hij toen hij vanwege de behandeling van zijn 
gehandicapte kind, gebruik maakte van de regeling die 
ook voor Nederlanders gold, die een bepaalde periode in 
Suriname verbleven en die boven een bepaalde schaal ook 
toepasselijk was voor geboren Surinamers. 

Sollicitatie 
Na zijn ontslag bij de Surinaamse Douane solliciteerde 
Stocker in 1972 bij de Belastingdienst. Hij kreeg een 
oproep bij de FIOD en kwam in het gebouw aan 
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Hein Stocker in uniform bij zijn eerste e igen auto, Paramaribo 1960 foto van de geinterviewde 

de Droogbak in Amsterdam voor een gesprek met 
de chef de bureau, de heer Kraak. Daar bleek zijn 
roem hem vooruitgesneld te zijn want de voormalige 
beleidsmedewerker van het Ministerie in Paramaribo: 
Miedema, hoofd van de douanerecherche had Stockers 
brief tijdens een maandelijks overleg gezien en dat was 
een gunstige aanbeveling. 

Wennen 
'Het was wel even wennen aan de sfeer in Nederland. 
Maar je hebt een doel voor ogen en dan pas je je aan. En 
het was gezellig in de Droogbak. De sfeer was goed. Niet 
voor niks zeiden ze in die tijd: FIOD betekent: Feest Is 
Ons Doel. Kort daarna verhuisde de FIOD naar Haarlem. 
Tussen 1972 en 1994 deed ik dus administratief werk 
bij de FIOD. Dat beviel goed. Ik had er leuke collega's. 
Maar ik zou nooit meer 'live' een sigarettensmokkelaar 
aanpakken, wel op papier. Ik moest rapporten en verbalen 
lezen en corrigeren. 
Ik had intussen wel een huisvestingsprobleem, want 
volgens het CBH in Amsterdam was de inwoning bij mijn 
broer illegaal, bij gebrek aan een woonvergunning. Maar 
vanwege de slechte gezondheidstoestand van mijn zoon, 
lukte het toch twee maal deze situatie te laten gedogen. 
Uiteindelijk kon ik in 1973 een huis in Haarlem betrekken. 
Daarna ben ik nog maar drie keer naar Suriname 
teruggegaan. Twee keer in 1974 wegens ziekte en 
overlijden van mijn moeder en in 2008. Toen merkte ik hoe 
warm het er was. De hitte die ik als kind niet merkte, viel 

mij ineens op. Paradijselijk wil ik het daar niet noemen. Er 
heerste een strenge discipline op het werk, we moesten 
aan de pet salueren voor meerderen. In Nederland was 
het veel gemoedelijker. 

HENK DUYM 

Op 1 juli vertelde Hein mij nog wat over zijn vader. 
Die was adjudant onderofficier in Suriname. Hij was 
geboren in Emmerich als zoon van een Fries. Vader 
Stocker wilde naar een warm land en solliciteerde bij 
het KNIL. In Oost-indie was geen plaats voor hem, 
maar hij kon wel in Suriname terecht. Daar ontmoette 
hij het Surinaamse meisje met wie hij tien kinderen 
zou krijgen. 
Heins vader werd ten slotte adjudant-onderofficier 
met de Nederlandse nationaliteit. Gevolg was wel dat 
hij in de Tweede Wereldoorlog als kampcommandant 
verantwoordelijk was voor het bewaken van de Duitse 
gei'nterneerden. Als geboren Duitser werd hij wel 
gewantrouwd. Toen enkele Duitsers een Cuiteindelijk 
misluktej ontsnappingspoging ondernamen, was 
hij blij op dat ogenblik niet in dat kamp aanwezig 
te zijn geweest; men had hem anders zo allicht van 
medeplichtigheid kunnen beschuldigen. 
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MET NIEUWE REALISME 
IN NEDERLAND 

In de jaren twintig van de vorige eeuw tekende zich na het 
modernisme in de Nederlandse beeldende kunst een ont-
wikkeling af die werd gekenmerkt door een karakteristieke 
weergave van de werkelijkheid. Zo ontstonden er tussen 
de Eerste en Tweede Wereldoorlog diverse realistische 
stromingen. Zij worden aangeduid als neo-realisme, neo-
classicisme, nieuwe zakelijkheid, magisch realisme en 
surrealisme. (Zelf-jportretten, stillevens en de mens in 
zijn dagelijks bestaan waren de belangrijkste onder-
werpen. Bekende realisten uit die tijd zijn onder meer: 
Paul Citroen, Pyke Koch, Raoul Hynckes, Dick Ket, Charley 
Toorop en Carel Willink. Na de Tweede Wereldoorlog 
raakten de realisten wat op de achtergrond of gingen een 
andere weg op. 

In de collectie van het Belasting & Douane Museum bevindt 
zich een olieverfschilderij, getiteld Het Aanslagbiljet, ook 
wel bekend onder de naam Boer, van een minder bekende 
realist uit die tijd: A.A.F. (Toon] van den Muysenberg. 
Hij schilderde het 75 x 102 cm metende doek in 1935, 
midden in de crisistijd. In 1936 werd het geexposeerd te 
Amsterdam op de tentoonstelling De Olympiade Onder 
Dictatuur (D.O.O.D.J, een antifascistische kunstenaars-
manifestatie die tot doel had aandacht te vragen voor de 
culturele vrijheid. Die tentoonstelling werd verboden na 
een klacht van de Duitse consul. 

Toon van den Muysenberg werd in 1901 geboren te Breda. 
Hij volgde een opleiding aan de Teekenschool voor Kunst-
ambachten in Amsterdam. Zijn favoriete onderwerpen 
waren figuren op straat en stads- en dorpsgezichten. Hij 
sloot zich aan bij kunstenaars als Chris Beekman, Willy 
Boers, Willem Eitjes en Ger Gerrits, die kunst voor het volk 
propageerden. In 1967 kwam Toon van den Muysenberg 
om het leven bij een verkeersongeval in Spanje. 

Het schilderij toont een peinzende boer met pet op, ge-
kleed in een blauwe kiel met verstelde plekken en een 
manchester (ribfluwelen) broek. Hij zit in een kamer 
dwars op een houten stoel achter een eenvoudige tafel. 
Het hoofd ondersteund door de linkerarm, die op de 
rugleuning van de stoel rust. Op de tafel een brood, een 
witte kom, een messing keteltje en een blauwe envelop 

Zelfportret van Toon van den Muysenbe rg . Het raam geeft uitzicht op het 

Limburgse stadje Thorn. Een geliefd onderwerp van hem. Olieverf op doek, 1937 

Col lect ie Letter Stiftung, Keulen 

waarop met zwarte letters onder meer 'DIENST' en 
AANSLAGBILJET' is gedrukt. Door een met vitrage 
bekleed venster is een landschap te zien met daarin een 
boerderij, een gevulde hooiberg, een rijtje loofbomen en 
een kerktoren. De belastingaanslag heeft waarschijnlijk 
betrekking op een periode waarin nog goed werd 
verdiend. Nu is de situatie kennelijk minder rooskleurig en 
maakt de boer zich zorgen over hoe hij de aanslag moet 
betalen. Het kost hem al veel moeite om zijn dagelijkse 
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Het aanslagbil jet, olieverf op doek, door Toon v.d, Muysenbe rg . 1935 

brood te verdienen. Het schilderij staat model voor de 
armoede in de crisistijd. Toen Van den Muysenberg het 
schilderij in 1935 maakte was de crisis op zijn dieptepunt. 
Zo'n 630.000 mensen - ofwel 24 procent van de werk
nemers - zaten zonder werk. 

Toon van den Muysenberg reageerde met dit schilderij 
op de slechte economische omstandigheden in zijn 
tijd. Velen waren toen ontredderd door hun uitzichtloze 

situatie. Ongetwijfeld zullen de gevolgen van de huidige 
economische crisis hun sporen nalaten bij de kunstenaars 
van nu. Hun uitingen zullen in de toekomst gebruikt 
worden om deze periode te illustreren. 

J O H N V R O U W E N F E L D E R 
Conservator 

U T E R A T U U R : C. Blotkamp e.a., Magie en zakelijkheid. Realistische 

sch/lderkunst in Nederland 1925-1945, Zwol le 1999 
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AQENDA 

A P R I L t / m 27 S E P T E M B E R 
11 JULI t / m 23 A U G U S T U S 

fabriceer je eigen muziek en doe Luister naar de allereerste c o m p u t e r s 1 J = _ 
tentoonstelling BliepBliep! ontdek je alles 

mee met de retrogames! In de ' 
. Deze multi-mediale reizende over computergeluiden van vroeger en nu 

doe-tentoonstellmg voor het hele gezin, is een initiatief van de Stichting 
Computer Erfgoed Nederland. Toegang gratis 

ONTWERP JE EIGEN COMPUTERGAME MET HOESJE EN 
MISSCHIEN WIN j|j WEL EEN VAN DE GEWELOIGE 
GAMEPR.JZEN! Bij inlevering van je wedstrijdformulier aan de 

balie ontvang je jouw JVP-sticker. Geen JVP en 
toch meedoen? Vraag dan bij de balie om het 
speciale Game-lab formulier voor niet JVP-ers. 

Jij doet toch ook mee? Toegang gratis. 

balie c 

Z O N D A G 2 A U G U S T U S A A N VANG 14.00 UUR 

Violiste Anna Badalian is in 1984 in Leningrad geboren en volgde _ 
op vierjarige leeftijd lessen bij A. Shvartsburg. Haar eerste soloconcert gaf z,j op 
elfjarige leeftijd. In 1997 won zij een masterclass bij Shlomo Mint* Keshet Eylon 
in Israel. Zij wordt nu regelmatig gevraagd als soliste bij orkesten en festivals 
Jr.in verschillende landen. DeRussische vioolschool van OistrakVYankelev.en 

l e n Kogan vormen de basis van Anna's musiceren. 
Toegang concert inclusief kopje koffie of thee e s ^ e t ^ t t e n t a n p a ^ 
coupon 46 r2^0rReserveren viainfo@bdmuseun™r 

Z O N D A G 26 JUL I A A N V A N G 14.00 UUR 
Z O N D A G 23 A U G U S T U S A A N V A N G 14.00 UUR 

Kom en ontdek allerlei bord- en kaartspellen die te maken hebben 
met de Douane, de Belastingdienst, handel en grenzen. Speel een 
middag gezellig mee in onze Serre onder begeleiding van een 
enthousiaste spellenverzamelaar. Bij mooi weer kan ook in onze 
prachtige stadstuin gespeeld worden. Reserveren^ 
via info@bdmuseum.nl Toegang gratis 

• 

.TER D A G 15 en Z O N D A G 16 A U G U S T U S 

R I W R T n u i r i n_j 

\&& Viee met de Douane-Week 1 
M A A N D A G 17 t / m Z O N D A G 23 A U G U S T U S 

Als afsluiter van de zomervakantie hebben we een Doe mee met de Douane 
week! Verkleed je als Douanier of smokkelaar, kom naar de demonstrate met. 

RINGTONE' Onder begeleiding van een echte orofessioneel 
digitaal componist maak je de meest originele en 
exclusieve ringtone voor je eigen mobiel! 

Tfanar b jaatTTnToop gedurende dTg^hegdaj 
Toegang gratis 

een echte Douanehond, laat je stuurkunsten zien en 
stuur als een echte douanier je modelboot in 

ens buitenbassin O.s.m. Modelboten vereniging 
Hoogvlietj. Test je sieraden op echt of nep 
bij de douanescan. Toeganggratis. 

Z O N D A G 30 A U G U S T U S A A N V A N G 13.00 UUR 

Ontdek de onbegrensde mogelijkheden van de Zuid-Amerikaanse 
dans Kom dansen in de Serre van het museum. Beginner of gevorderde, 
iedereen is welkom. Nog nooit de tango gedanst? Dan kun je ,n een 
kleine workshop de beginselen van deze vurige dans leren. B„ mooi 
weer verandert ook de mooie stadstuin in een openlucht dansvloer. 

Reserveren via info@bdmuseum.nl Toegang gratis. 
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AGENDA 

Z O N D A G 6 S E P T E M B E R 

Een vooruitblik op het nieuwe culturele seizoen ... waar alle 
Rotterdamse culturele instellingen zich aan het publiek 
presenteren. Ook het Belasting & Douane Museum is er weer 
bij met een leuke kinderactiviteit. Neem vooral een kijkje bij 
de gratis muziek-, toneel- en cabaretvoorstellingen op het 
Schouwburgplein. Toegang gratis. 

Z O N D A G 20 S E P T E M B E R AANVANG 14.00 UUR 

'DE OERTIJD VAN DE COMPUTER IN NEDERLAND' 
Volg de ontwikkeling van de computer van groot kolos naar 
handzame huisPC. Door Prof, dr ir Willem van der Poel. emeritus 
hoogleraarTU Delft. Nederlands natuurkundige, informaticus & 
aimputerpionier. Van der Poet is vooral bekend als ontwerper van de 
Te studo, de PTERA, de ZERO en de ZEBRA computers. Reserveren 
via info@bdmuseum.nl Toegang tot de lezing gratis. 

Z A T E B D A G 12 S E P T E M B E R 

KINDERACTIVITEIT 'MAAK , E EIGEN " ^ ^ ^ ^ 

Vanaf 6 aar, mloop geourenae u a w >j \ _ 

— \ * . \ 

\ 
4 - V 
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LlBERALE QIFTE 
Vriendenbundel Ferdinand Grapperhaus, 
gebonden (434 pagina'sj, Kluwer, 1999 

Deze keer in het boekenhoekje een bijzonder boek: 
Liberate Gifte. Bij het afscheid van Prof. Dr. Grapperhaus 
aan de Rijksuniversiteit van Leiden in 1997 is deze 
prachtige opstellenbundel door een aantal vrienden tot 
stand gekomen. U vindt in deze bundel interessante 
bijdragen van vele deskundigen. 
Deze verzameling gevarieerde artikelen over fiscaal-
historische en juridische onderwerpen verdient een mooie 
plaats in uw boekenkast! 

Ferdinand H.M. Grapperhaus 
t A X TALES FROM THE 
SECOND MILLENNIUM 

Taxation in Europe (1000 to 
2000), the United States of 
America (1765 to 1801) and 
India (1526 to 1709)/Taxes 
through the Ages. A Pictorial 
History, gebonden, respectievelijk 
174 en 63 pagina's, IBFD, 2009 

Het nieuwste boek van professor Grapperh 

Te koop bij het Belasting & Douane Museum voor € 7,50. 
Haast is geboden want de oplage is beperkt! 

Ferdinand 
Grapperhaus 

Bij uw bezoek aan het museum 
is het aan de balie te verkrijgen 
maar per giro bestellen kan 
ook. Maak € 7,50 + € 6,20 
(verzendkosten) over naar 
gironummer 322056, t.n.v. 
Belastingmuseum Prof. Dr. Van 
der Poel, Parklaan 14-16, 3016 
BB Rotterdam. Met vermelding 
van: Liberale Gifte. 

van de belastingheffing. Het gaat over belastinggeschiedenis in de 
breedste zin en de invloed van belastingen op de maatschappij. 
Het boek is een feitelijk overzicht, doorkneed met anekdotes ter ver-
luchtiging van het onderwerp. Het zijn twee boeken in een band. 

Kluwer 27 

mailto:info@bdmuseum.nl


BELASTING & DOUANE 

M U S E U M 
R O T T E R D A M 

P A R K L A A N 14-16 
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T E L E F O O N : 010 -4400200 

i n f o @ b d m u s e u m . n l 
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