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Nieuw
Langzamerhand trekt het stof op in de panden Parklaan 14 en 16. Vanuit
die wolken met stof is een prachtig museum ontstaan, een museum dat
geheel voldoet aan deze tijd qua klimaat, beveiliging en publieksfaciliteiten.
Het museum is volwassen geworden maar met een jonge geest en behoud
van eigen identiteit. In deze Impost kunt u al een indruk krijgen van hoe de
opbouw verloopt. Ook via www.bdmuseum.nl kunt u het museum ‘volgen’.
2012 wordt het jaar van de complete vernieuwing. De aannemer, de Rijksgebouwendienst, collega’s van het museum en de Belastingdienst, bestuur,
ontwerpers en Installateurs. Allemaal hebben ze met grote betrokkenheid en
enthousiasme veel werk verzet.
In de Douane Doe Ruimte (werktitel) kunnen kinderen kennismaken met
het werk van de Douane. De ´vaste collectie´ wordt gepresenteerd met veel
multimedia en doedingen. Alva staat voor het voetlicht in het Tiende Penningtheater en uzelf, de bezoeker, krijgt de hoofdrol in het droomplafond.
De Kuiper Salon op de bel-etage van Parklaan 14, bekend als de voormalige
bibliotheek, is geheel gerenoveerd en geschikt gemaakt voor presentaties,
vergaderingen en exclusieve diners. Een mooie plek om het Rotterdamse
belle époque te laten herleven.
Begin februari 2012 is de oplevering van de twee gebouwen, begin maart zitten alle museummedewerkers weer in Parklaan 14 en medio februari begint
de daadwerkelijke herinrichting van Parklaan 16. En dan is in juni eindelijk
de grande opening. Vanaf dat moment kunt u kennismaken met het vernieuwde museum.
Naast dit alles krijgt het museum per 1 januari een nieuw logo, een nieuwe
huisstijl en een up-to-date website. In het najaar zal het IACM-congres in
Rotterdam en Antwerpen worden gehouden en wordt de Uyttenhooven
Doyenpenning uitgereikt. Voor bestuur en medewerkers een spannend
jaar dus, genoeg te doen en te beleven. U kunt alles volgen via internet en
Impost, die in 2012 vier keer zal verschijnen.
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Ik wens u prettige feestdagen en een prachtig 2012. Tot ziens in het vernieuwde Belasting & Douane Museum.

Frans Fox

directeur
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*Overhandiging van de sleutels van Rotterdam aan de wethouder

Jantje Steenhuis, Gemeentearchivaris/directeur Gemeentearchief Rotterdam. Wethouder Alexandra van Huffelen (duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte) én
natuurlijk Bart van Gerwen, als eerste minister van Financiën Alexander Gogel.

Dag van de Rotterdamse
geschiedenis
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activiteiten VAN het museum

Aad de Haas Douanedroom, 1943

AAD DE HAAS
IN DE KUNSTHAL
Om toch een schilderij uit onze collectie te zien, hoeft u
niet ver te reizen. De Douanedroom van Aad de Haas is
uitgeleend voor een grote overzichtstentoonstelling in de
Kunsthal te Rotterdam. Zaterdag 10 december werd de
tentoonstelling ‘Geloof, heimwee en liefde’ geopend.
Aad de Haas is geboren in Rotterdam in 1920, hij stierf
jong aan een hersenbloeding in 1972. Hij studeerde af
aan de Rotterdamse Academie, maar het enige goede
dat hij daar oppikte, was zijn vrouw, volgens eigen
zeggen. Geloof staat voor het diepgevoelde katholieke
geloof van de kunstenaar, hij heeft tijdens zijn werkzame
periode veel religieuze voorstellingen gemaakt. Heimwee naar Rotterdam heeft De Haas altijd gevoeld. In de
Tweede Wereldoorlog werd zijn werk ‘entartet’ verklaard
en vluchtte hij naar Limburg. Hij verlangde altijd terug
naar zijn geboortestad. Zo haalde hij bijvoorbeeld zijn
kinderen van school om op de televisie naar de wedstrijden van Feijenoord te kijken. Na zijn overlijden bleken
in zijn atelier nog heel veel erotische voorstellingen te
liggen die hij nooit aan het publiek had getoond. Deze
werken zijn nu ook ruimschoots aanwezig op de tentoonstelling en staan voor de liefde uit de titel.
Het werk van Aad de Haas is tot en met 4 maart 2012 in
de Kunsthal te zien. Check voor openingstijden de website
www.kunsthal.nl/22-685-Geloof_heimwee_en_liefde.html
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Congres in Praag
21-23 september 2011

Het jaarlijkse congres van de International Association of
Tax & Customs Museums (IACM) was dit jaar in Tsjechië.
Vierendertig deelnemers uit dertien landen debatteerden
drie dagen over ‘Safety and Security in our museums’.
Tijdens lezingen en discussies en aan de hand van tal
van voorbeelden werd duidelijk hoe daarin verbetering
kan worden gebracht. Een ‘hot topic’ dat ook aan de orde
kwam bij het restauratorencongres, waarover Annemarie
Simon elders in dit nummer verslag doet. We konden ter
plekke in het Tsjechische douanemuseum in Plzen zien dat
de veiligheid en conservering tot behoud van de objecten
nog niet de hoogste graad van perfectie heeft bereikt.

Uitbreiding
Het aantal aangesloten landen stijgt gestaag. Dit jaar trad
Zwitserland aan als nieuw lid en werd met warm applaus
ontvangen. De IACM hoopt dat volgend jaar het douanemuseum in Washington klaar zal zijn, zodat de Verenigde
Staten hun aspirant-lidmaatschap kunnen omzetten in een
volwaardig lidmaatschap. Zij hadden al wel een bijzondere
bijdrage: een 9/11 special van ‘Frontline’, het personeelsblad van de Amerikaanse douane. De kantoren van US
Customs Service en de US Border Patrol waren in een
van de Twin Towers gevestigd. Over veiligheid gesproken.
Deze speciale uitgave bevatte een wrang verslag van een

tragische episode in de geschiedenis, ook voor de douane
en de grensbewaking.

Samenwerking
Een bijzondere ontwikkeling is de concrete samenwerking
tussen een aantal douanemusea. Dat bleek bij de presentatie door Atelier d’Andt uit België van een onderzoeks- en
tentoonstellingsvoorstel over smokkelkleding onder de
naam ‘Hidden treasures’. Ook ons museum werkt hier aan
mee en in de plannen voor de toekomst staat die smokkelmodeshow al op de rol.

Rotterdam 2012
Helaas speelt de wereldwijde neergang van de economie
ook de museumwereld parten. Zo heeft Finland nog meer
last van de financiële crisis dan wij. Het Finse museum
moet daarom afzien van de belofte het congres volgend
jaar te organiseren. In plaats daarvan willen wij eind
september 2012 ons nieuwe museum aan de internationale
collega’s laten zien. Samen met de Belgen hopen wij dan
voor het congres te zorgen.
Wim van Es

Deze foto werd als ansichtkaart tijdens de Wereldhavendagen
uitgedeeld. De bezoekers werden attent gemaakt op de opening
van het Nieuwe Belasting & Douane Museum in juni 2012.

Grenspaal en bootje bij veer te Eijsden.
Fotoalbum aangeboden ter gelegenheid van het 40- jarig ambtsjubileum van dhr. F.G. Reman (hoofdcommies /sectiechef).
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activiteiten van het museum

Ramp
‘Als er nu een ramp gebeurt in een Nederlands museum, wat dan?’ hoorde ik iemand in de
wandelgangen zeggen. ‘Dan zijn alle restaurerende en (preventief) conserverende museumspecialisten in Lissabon!’
Zo’n vaart zal het wel niet lopen, moet het bestuur van ICOM-CC (International Council of
Museums-Conservation committee) een keer in de drie jaar denken. Want van 19 tot en met
23 september werd het 16de ICOM-CC congres gehouden. Het is het grootste mondiale
congres op het gebied van preventieve conservering, conserveren en restaureren. Het thema
van dit congres was Cultural Heritage/ Cultural Identity: The role of conservation.

De structuur

Soms was het erg lastig om een keuze te maken uit zo’n
gevarieerd aanbod waarbij alles bijna even interessant
was. Mijn voorkeur ging uit naar de werkgroepen preventieve conservering en schilderijen. Hieronder volgen een
paar voorbeelden.

Cornelisz. van Haarlem (1562-1638)
uit het Frans Halsmuseum te Haarlem.
Het schilderij is de laatste decennia tweemaal
gerestaureerd: in 1987 in 2009. Hier was te horen wat er is
veranderd in de opvattingen in de periode 1987-2009. Zo
heeft men in 1987 er voor gekozen om vernis en retouches te verwijderen. Kleine gaatjes kwamen tevoorschijn,
die ontstaan zijn door gebruik van zwaarden in de ruimte
waar het schilderij eeuwen geleden hing. Toen is er voor
gekozen om deze gaatjes zichtbaar te laten. Het vertelt
een deel van de geschiedenis van het schilderij.
In 2009 is een totale schoonmaak en restauratie uitgevoerd om de bedoeling van Cornelis Cornelisz zo dicht
mogelijk te benaderen. De conclusie was verder dat de
restauratie van 2009 mogelijk was, doordat in 1987 terughoudend was gewerkt.

Veiligheid

Barre klimaatomstandigheden

De alle-risico-benadering: veiligheid en toegankelijkheid
voor religieus erfgoed in de Limburg. Mede door de toenemende groei van internationale bendes en het verminderde toezicht bij de binnengrenzen van de Europese
Gemeenschap worden er jaarlijks tussen de 150 à 200
kerken in Nederland het slachtoffer van vandalisme en
diefstal. De presentatie ging over een drie jaar durend
samenwerkingsproject, waarbij alle veiligheidsrisico’s werden geïnventariseerd. Via netwerkbijeenkomsten en een
website werd deze informatie met mogelijke oplossingen
gedeeld. Door concrete maatregelen, zoals sleutelbeheer
en het verankeren van objecten, zijn diefstal en vandalisme afgenomen.

Tenslotte een praktijkvoorbeeld: we werden meegenomen
naar het Palacio da Pena gelegen in het Sintra-gebergte.
Een suikerzoet paleis gebouwd in de 19e eeuw. Tijdens de
rondleiding vertelde de gids ons over de barre klimaatomstandigheden in deze streek: 90% van de tijd is het er
bewolkt wat natuurlijk een hoge luchtvochtigheid met zich
meebrengt. De kozijnen zijn daarom elke vijf jaar aan vervanging toe! De collectie in het kasteel is wel wat gewend
en stond er relatief goed verzorgd bij.

ICOM-CC bestaat uit een bestuur en 21 werkgroepen.
Deze werkgroepen bestuderen verschillende onderwerpen, variërend van preventieve conservering tot schilderijen, van natuurhistorische collecties tot natte organische
archeologische materialen, en van hout, meubels en lakwerken tot glas en keramiek. Ze organiseren jaarlijks bijeenkomsten, vergaderingen en onderzoeksgroepen. Op dit
congres presenteerden de wetenschappers en museumprofessionals uit deze groepen hun nieuwste onderzoeken.

Restauratie
Een andere lezing ging over een schuttersstuk door Cornelis

Tussen het drukke programma was er voldoende ruimte
om ideeën en ervaringen uit te wisselen met zowel Nederlandse als internationale collega’s.
Annemarie Simon-de Jong

collectiebeheerder
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Catching the spirit
Verslag conferentie ICOM/DEMHIST Antwerpen 17 oktober tot en met 20 oktober 2011

Demhist is een afkorting van het Franse ‘demeures historiques’
ofwel huismusea, variërend van kastelen tot musea die in woonhuizen gevestigd zijn. Demhist is onderdeel van ICOM (International
Committee of Museums). Het Belasting & Douane Museum is geen
museumwoning in de strikte zin, we laten immers niet zien hoe het
huis vroeger bewoond werd. Wel is er straks aandacht voor een van
de oud-bewoners van het huis en wordt de salon op de benedenverdieping van Parklaan 14 in oude glorie hersteld.
Thema van het congres was hoe historische huizen de
verbeelding van hun interieur en de geschiedenis van
haar bewoners zo tastbaar mogelijk kunnen maken. De
opening van het congres was in handen van filmregisseur Peter Greenaway. Hij heeft op meerdere plekken
video-installaties gerealiseerd, zoals in kasteel Valeria
Reale in Turijn en recentelijk in kasteel Amerongen. Hij
laat het verleden herleven door levensgrote, spectaculaire
projecties van de bewoners en hun bedienden in vroeger
tijden. Ook zijn bewerking van het Laatste Avondmaal laat
door middel van beeld en (overdonderend) geluid zien hoe
het perspectief, de compositie van het schilderij en hoe de
beeldtaal van de handen opgebouwd is.
Een totaal andere invalshoek kwam van David Milne die
verhaalde over het levenswerk van Dennis Severs die
een 18e-eeuws koopmanshuis kocht en alles in het werk

stelde om de sfeer van toen terug te halen. Hij zocht het
meer in verstilling, in het vangen van de tijd, door te doen
alsof de bewoner zojuist het pand verlaten had. Kaarslicht, halfvolle glazen, een bed dat nog niet opgemaakt
is, spinnenwebben, een po met inhoud bepalen de sfeer
van House in Spitalfields. Interessant was ook het verhaal
van de directeur van Paleis Potsdam, die in het park van
Sanssoucis historische feesten weer tot leven brengt.
Hiertoe wordt nauwgezet onderzoek verricht. Het project
wordt nu jaarlijks herhaald, het is een groot succes, de
kaarten zijn altijd snel uitverkocht.
Weer een ander beeld werd geschetst door Morris Vogel,
directeur van het Lower Eastside Tenement museum in
New York, dat huist in een 19e-eeuwse appartementencomplex. Acteurs vertellen de verhalen van diverse immigrantenfamilies. Zij krijgen een gedegen opleiding over de
geschiedenis van het gebouw en zijn bewoners.
Het voert te ver om alle sprekers ten tonele te voeren,
het waren er in totaal 25. De diversiteit aan lezingen, de
verschillende geluiden, het internationale karakter van het
congres en de excursies naar musea met een bewonersgeschiedenis maakte het congres echt de moeite waard.
Elke dag was er een ‘The Demhist Daily’ met nieuwtjes en
uitspraken van deelnemers aan het congres. Al met al was
het een inspirerend congres.
Saskia Smit

conservator

Foto’s Kasteel Amerongen
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activiteiten van het museum

Napoleon en de massa
Amsterdam Museum
Napoleon en de massa
In NRC Handelsblad van 7 oktober jl. schreef Raymond
van den Boogaard een stuk over o.a. de crowdfunding
voor de restauratie van het grote schilderij van vier bij zes
meter van de stad Amsterdam waarin de Intocht van Napoleon te Amsterdam in 1811 is verbeeld. Zittend op zijn
schimmel Marengo wordt hij verwelkomd door een massa
volk en een omvangrijke groep in fraai gala gestoken notabelen, onder wie Alexander Gogel en burgemeester Van
Brienen die Napoleon de sleutel van de stad aanbiedt.

Opgerold
De Antwerpenaar Mattheus Ignatius van Bree (17731839) schilderde het enorme doek in 1811, in opdracht
van Napoleon en op kosten van de stad Amsterdam. Het
werd op 15 augustus 1813 onthuld, de verjaardag van
de keizer, een kleine twee maanden voordat hij in de
Volkerenslag bij Leipzig het onderspit dolf, waarna hij op
11 april 1814 naar Elba moest.
Het werk hing vanaf 1813 in het gemeentehuis aan
de Oudezijds Voorburgwal (nu hotel The Grand). Om
redenen van praktische en ideologische aard werd het
daar weggehaald. Het mocht nog even naar het in 1885
geopende Rijksmuseum maar het verdween al snel in
het depot. Daarna is het lange tijd in opgerolde staat
bewaard. Pas onlangs is het in de nieuwe opstelling in het
Amsterdam Museum opgenomen.

Crowdfunding
Nu het zo’n 200 jaar oud wordt, moet het echt worden
opgeknapt. Het vertoonde scheurtjes en lacunes. De
langdurige bewaring in opgerolde staat heeft er geen
goed aan gedaan. Voor 20.000 euro is het inmiddels
van oude vernislagen ontdaan en weer op een raam
gespannen. Maar het is nog niet klaar. Beschadigingen
en scheurtjes moeten geretoucheerd worden en daar
is nog 30.350 euro voor nodig. Om dit te bekostigen wil
het Amsterdam Museum crowdfunding toepassen. Een
collecte die zo georganiseerd wordt: er is een prijslijst.
Vijf bedragen van 250 euro bezorgen Napoleon zijn oude
glorie. 25 bijdragen van 20 euro laten de schimmel Marengo weer schitteren. Op de hoogwaardigheidsbekleders
kan worden ingetekend tegen gevarieerde tarieven. Een

Foto Amsterdam Museum

methode die kennelijk in het nieuwe cultuurbeleid past nu
niet meer overal subsidie wordt verstrekt.

Bijdrage B&DM
Ons museum wil daar aan bijdragen met het doel dat
Alexander Gogel, de grote bedenker van het algehele
belastingstelsel rond 1800 er weer zo fraai mogelijk op
komt te staan. Daar is 40 euro voor uitgetrokken. Tenslotte
is zijn portret in ons museum alleen bekend door de kopie
door W. Stad naar het origineel in het Rijksmuseum door
dezelfde M.I. van Bree. En wat krijg je tegenwoordig nog
voor veertig euro?
Met een terugtrekkende overheid zullen musea in de
toekomst vindingrijk moeten zijn.
Henk Duym
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in gesprek met...

Freek Mijnsbergen
over de Merkwaardige
gebeurtenissen in
Hoe moet je dat anders noemen? In villa Gizelina troonde
de ontvanger te Tholen. Hij hield er niet alleen kantoor, hij
woonde er ook. Bij de villa hoorde een boomgaard. Het
kantoorgedeelte diende als illegale opslagplaats van het
geoogste fruit. In de tuin scharrelden kippen rond die met
mosselen bijgevoerd werden. In een schuurtje werd getracht
suiker te fabriceren. De kluis met geldswaardige papieren
kon niet afgesloten worden. Gelden die niet tijdig afgestort
konden worden, gingen zolang thuis in de linnenkast. Er
was zelfs een ontvanger die administratieve bescheiden in
het weekend ten huize van zijn verloofde in orde maakte.
Dit vertelde Freek Mijnsbergen, oud referendaris bij de
Belastingdienst in Vlissingen. Hij had met ons contact
opgenomen met de vraag of wij geïnteresseerd waren in
bepaalde persoonlijke documenten. Daarbij was de indruk
ontstaan dat hij in 1941 bij de Douane te Vlissingen in
dienst zou zijn getreden. Maar alle fantasieën over een
jong scheepsmaatje bij de Douane op de Schelde verdwenen toen Freek tegen mij zei dat hij nooit bij de Douane
had gewerkt. Neen, hij zat de langste tijd in de controle
van de omzetbelasting. Zijn fiscale loopbaan begon echter
in 1941 op het ontvangkantoor te Tholen. Daar speelden
zich in de oorlogsjaren dingen af die we nu bizar kunnen
vinden maar die door de nood van die tijd niet onbegrijpelijk waren. Hij begon op vrijdag 18 april. Daarvoor
werkte hij bij de IJzergieterij en machinefabriek Holland
Bergen op Zoom N.V., een dochteronderneming van Stork.
Naar hij zich herinnert, was de kassier van het kantoor
te Tholen op een dag op bezoek geweest bij de directeur
van de fabriek met het voorstel dat Freek maar beter bij de
belastingen kon gaan werken. En zo geschiedde. Met hanenpoten werd een contract opgesteld, waarna de jonge
muloklant in ambtelijke dienst kwam. Dat herhaalde zich
op 3 oktober 1941, toen een andere ontvanger aantrad.
Intussen werd het een zogenaamd gefusioneerd kantoor.
Behalve voor directe belastingen, kon men er ook terecht
voor registratie en successie. Voortaan konden er testamenten worden geregistreerd en waren er zegels en gezegeld papier verkrijgbaar. Die geldswaardige bescheiden
moesten in een kluis worden bewaard. Het krakkemikkige
gietijzeren geval kon niet goed gesloten worden. Twee
spijkers moesten voldoen.
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In de oorlogsjaren volgden de ontvangers elkaar regelmatig op. En die hadden allemaal hun eigenaardigheden. Zo
was er een ontvanger die alle bescheiden in het weekend
meenam naar zijn verloofde als de dagstaat V.S. 14 niet op
tijd klaar was, om de boel samen met haar uit te zoeken.
Als die staat wel op tijd klopte, trakteerde de ontvanger op
(oorlogs) gebak van bonenspijs met amandelessence: toen
een feest, nu een gruwel.
In die tijd was het kantoor ook op zaterdagmorgen open.
Dan was het meestal extra druk omdat de boeren van
Tholen dan naar de beurs gingen voor granen, uien en
bieten, gevolgd door cafébezoek en afdracht van belastinggeld. In zekere zin illegaal moest Freek bij ziekte van
de kassier de betalingen dan in ontvangst nemen onder
het twijfelachtige genot van de kegel der boeren. Om 13
uur sloot het kantoor. ‘Afstorten’ op het postkantoor was
dan niet mogelijk want dat sloot om 12 uur. Dan nam
Freek de inhoud van de kas maar mee in een aktetas.
Op zijn fiets reed hij naar huis in Bergen op Zoom, waar
zijn moeder het geld zolang bewaarde in de linnenkast.
Het ging dan toch gauw om een paar duizend gulden, de
opbrengst van de zaterdag.
Een boer die geen vertrouwen in papiergeld had, wisselde
dat tegen het zilvergeld dat in kas was, dat toen kennelijk
nog niet van de Duitsers moest worden ingeleverd.
In 1943 kwam er weer een nieuwe ontvanger: Kieft, de
latere voorzitter van de NCRV. Maar in 1944 was het voorlopig gedaan met kantoor Tholen, de stad Tholen en het
eiland Tholen. Dat eiland werd namelijk door de Duitsers
onder water gezet als verdedigingsmaatregel. Bovendien
werden er uit de bossen in Brabant palen gehaald die
met een scherpe punt naar boven werden neergezet om
eventuele watervliegtuigen van de geallieerden het landen
te beletten. Daarmee kwam echter geen einde aan Freeks
loopbaan bij de dienst: hij kon die voortzetten bij de
inspectie in Bergen op Zoom. Die stad werd op 27 oktober
1944 klokke 13.00 uur bevrijd door de Canadezen.
Maar hoe zat dat met dat fruit?
‘Wel er stonden meer dan honderd appel- en perenbomen
en frambozenstruiken. Na de oogst werd een deel van dat

in gesprek met...

villa Gizelina
fruit uit het oog van Duitsers gehouden en daarom her en
der op kantoor bewaard, maar verrotting kon niet altijd
worden voorkomen; dat merkte ik toen ik een boek van
een kast wilde pakken. Al zoekend greep ik in een doos
rotte peren.’
Vertel eens wat over die mosselen en hoe ging dat met die
suikerfabricage?
‘Het ging er om dat de vrouw van de betreffende ontvanger wegens gezegende omstandigheden eiwitrijk voedsel
nodig had. Daarom was hij achter het huis kippen gaan
houden. Om die te voeren werden afgekeurde mosselen
bij een naburige mosselkokerij gehaald die daarna op een
hor boven de kachel van de kamer-en suite van het kantoor werden gedroogd. De geur die de ruimte toen vulde,
kan ik me nog wel voor de geest halen. Ik hou er niet van.
In ieder geval bleef van dat voer nog wel eens wat over.
Toen kreeg de ontvanger het idee om van de resterende
mosselen meel te maken. Een medewerkster leende haar
gehaktmolen uit. Die werd aan een zware eiken tafel
geschroefd, waarna een proef met tien mosselen mislukte.
De tafel viel om en in de molen ontstond een taaie massa
die zich niet liet verwijderen. Pas nadat de molen dagen
onder water had gestaan ging dat er beetje bij beetje uit.’
Hoe zat dat met die suiker?
‘Ontvanger Kieft en kassier van Leusden hadden in een
encyclopedie gelezen hoe je van suikerbieten suiker kon
maken. Ze bestelden een wagen bieten, leenden een
molen om ze te raspen, waarna ze in een schuurtje in een
geleende veevoederketel de geraspte suikerbieten lieten
koken. Dat moest op een zacht vuurtje. Het proces nam
vele dagen in beslag. Juist toen het bijna klaar was, ging
het mis doordat er ’s-nachts een storm opstak. Toen laaide
het vuur hoog op terwijl er niemand bij was om het te
temperen. Daardoor bruiste de woest kokende massa over
de rand van de ketel. De hele kleverige boel kwam overal
terecht. De volgende morgen zagen we dat de ketel leeg
was en de inhoud zich door het schuurtje verspreid had.
Alles zat onder een kleverige plak suikerachtige derrie.
Daarna hadden we dagen nodig om de boel met emmers
water de sloot in te krijgen.’

Had je als jonge man geen problemen met de bezetting?
‘Elke morgen werd ik op weg van Bergen op Zoom naar
Tholen bij de Thoolse brug gecontroleerd. Toch mocht
ik steeds naar kantoor fietsen. Dat veranderde toen heel
Zeeland spergebied werd. Ik mocht er niet meer komen.
Daarom moest ik een vergunning aanvragen. Met een
verzoek in het Duits aan de commandant in Middelburg
verkreeg ik die. Maar ik moest dan wel op Tholen gaan
wonen. Voor de schijn werd mijn kostadres dat van de
kassier. Ik heb er nooit gewoond.
In die tijd was er weinig vertier. Wel was er eens een concert van het amusementsorkest van de Deen Boyd Bachman waar ik naar toe was gegaan. Helaas was de zaal na
afloop door de Duitsers afgezet. Ik liep met opgeheven
hoofd door de afzetting maar ik werd er toch uitgepikt om
gekeurd te worden voor werk in Duitsland. Merkwaardig
genoeg verkreeg ik na goedkeuring toch vrijstelling; mijn
Ausweis was geldig tot 30 september 1944.’
Nadat Tholen was geïnundeerd, werd hij geplaatst bij de
Inspectie der directe belastingen in Bergen op Zoom en
dat was het vervolg van een verder probleemloze carrière
die hij tenslotte voltooide als referendaris bij de afdeling
controle omzetbelasting bij de toenmalige Inspectie der
invoerrechten en accijnzen te Vlissingen. Zo bont als op
kantoor Tholen, heeft Freek Mijnsbergen het nooit meer
meegemaakt.
Henk Duym
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Het favoriete
museumobject van...
Jurma Schut
'Een interessant voorwerp kan
je fantasie tot leven wekken'
Cultuur is me met de paplepel ingegoten. Vooral mijn
vader sleepte me mee om musea te bezoeken. Hij leerde
me om onbevangen naar objecten te kijken. Ik koos voor
een studie Vrijetijdswetenschappen in Amsterdam met het
idee later in een culturele instelling te gaan werken. Dat
werd ons museum, waar ik altijd de trap neem om weg te
dromen op de prachtige houten trappen. Eigenlijk is het
gebouw mijn favoriet, maar voor deze rubriek kies ik een
klein, fragiel voorwerp. Het glazen inktflesje heeft altijd tot
mijn verbeelding gesproken, een interessant voorwerp kan
je fantasie tot leven wekken.
Zo is het beschreven: ‘Glazen inktflesje/inktpotje, van
beneden naar boven conisch uitlopend en ingebogen,
daarop een halsje met verdikte rand, vanaf de rand aan de
binnenzijde een taps toelopend pijpje’.

Het is een kantoorartikel uit de negentiende eeuw. De
ambtenaar kon het inktflesje met het touwtje aan de zakknoop van zijn vest vastmaken en zo staand, lopend en
op de fiets altijd inkt bij zich hebben. Ambtenaren hebben
trouwens nog heel lang met een kroontjespen en inkt geschreven, omdat de hogere leiding balpennen ongeschikt
vond. Nu schreven de eerste balpennen wel heel vlekkerig, maar waarschijnlijker is het dat vooruitgang werd
gewantrouwd en dus tegengehouden.
In de oude opstelling van het museum stond het inktpotje
tussen documenten tentoongesteld, waardoor ik het tafereel helemaal voor me zag: een ambtenaar in ouderwets
driedelig pak, in de buitenlucht met zijn paperassen onder
de snelbinders, kroontjespen in de hand en inktflesje aan
zijn vest, klaar om aan het werk te gaan.
Jurma Schut

medewerker communicatie
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Nieuwe
aanwinst
Met enige regelmaat krijgen wij objecten aangeboden door
collega’s van Belastingdienst en Douane. Meestal gaat het
om papierwerk, kantoorartikelen of in onbruik geraakte gereedschappen. Soms komt een collega met een verrassing.
In oktober kregen wij een telefoontje van Joop Schel van de
Douane Eindhoven. Zij controleren daar veel postpakketten
en zo hadden zij een wandelstok met geheim blank wapen
onderschept.
Een verzamelaar van antieke wandelstokken had de stok
via ebay gekocht van de oorspronkelijke eigenaar in Mexico. De koper was zich van geen kwaad bewust, maar toch
werd hij als ‘verdachte’ aangemerkt, omdat hij probeerde
een wapen in te voeren. Verborgen wapens zijn altijd verboden. De verzamelaar legde zich neer bij de inbeslagname,
maar drong er bij het Openbaar Ministerie op aan dat het
antieke object niet zou worden vernietigd, maar in een museale collectie zou worden opgenomen. De 19e-eeuwse
wandelstok is zo uniek dat het zonde zou zijn hem te vernietigen. De officier van justitie schikte de zaak: de wandelstok met geheim blank wapen werd overgedragen aan het
Belasting & Douane Museum en de koper kwam er met een
waarschuwing vanaf. En een strop van 650 euro.
Anne-Marieke van Schaik

conservator
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moderne kunst

Reuben
Margolin
In deze rubriek werden eerder Diederik Storms en Caspar
Berger besproken, twee Nederlandse kunstenaars. De
Rijksgebouwendienst heeft inmiddels ook aan Reuben
Margolin de opdracht gegeven een beeld te maken voor
het nieuwe museum.
Margolin is een Amerikaanse kunstenaar. Hij legde een
lange zoektocht af om zich te ontwikkelen tot wie hij is. Hij
studeerde achtereenvolgens wiskunde, geologie, antropologie en studeerde uiteindelijk af in de Engelse taal om
dichter te worden. Daarna veranderde hij een aantal keren
van hoofdvak. Uiteindelijk studeerde hij af in de Engelse
taal. Daarna ging hij op een cross-continentale reis door
de Verenigde Staten om avonturen te beleven waarover hij
dan weer zou kunnen schrijven. Hij ontwierp een voertuig
zonder reservewiel, dat zou de reis interessanter maken.
Achterop monteerde hij een uitklapbare tafel met twee
typmachines. Hij kwam niet heel ver, zo onbeschut op
zijn wagen en van schrijven kwam niet veel. Wel had hij
ontdekt dat hij het leuk vond uit niets iets te maken.
Derde alinea vervangen door: Reuben Margolin reisde
naar Italië en Rusland om klassieke schilderkunst te
studeren aan academies daar. Vervolgens regelde hij een
artist residency in Spanje, waar hij veel buiten was. Daar
kwam het keerpunt in zijn ontwikkeling: hij zag de bewegingen van een rups en dat inspireerde hem tot het maken
van bewegende beelden, de ‘waves’. Alles in de natuur
beweegt: water, wind, de aarde, planeten, de seizoenen…

Reuben had zijn passie gevonden; hij combineerde wiskundige berekeningen met kunst tot zijn kinetische sculpturen. Er is niets digitaal, alle beweging wordt gemaakt
door eenvoudige motoren en katrollen. De waves kunnen
bestaan uit hout, metaal, petflessen, fietsreflectoren of wat
hij ook maar aan geschikt materiaal tegenkomt. Margolin
is voor recycling, maar zoekt niet speciaal naar afval om in
zijn beelden te verwerken, hij is geen groene zendeling.
Op 4 november bezocht Margolin het museum, waar
we gelegenheid hadden hem te spreken. Hij klom op de
steigers, beklopte het dak en nam de ruimte voor het
te ontwerpen beeld goed in zich op. Gelukkig was er
iemand van architectenbureau Broekbakema aanwezig
om zijn vragen te beantwoorden. Daarna gingen we naar
het depot in Den Haag. Daar trok hij lades en kasten
open, bekeek de schilderijen, vele gebruiksvoorwerpen
en gereedschappen en stelde weer veel vragen. Hij was
enthousiast over de balansen in onze collectie, maar ook
over de uivormige vochtwegers en andere objecten. Zoals
bijna iedereen die in aanraking komt met het museum was
hij erg verrast door de veelzijdigheid van onze collectie.
Reuben Margolin maakt een hangend kunstwerk voor
de glazen vide tussen Parklaan 14 en 16. Het beeld zal
ook ’s avonds worden verlicht, zodat het de aandacht van
voorbijgangers trekt. Wij zijn heel blij dat we met Reubens
nieuwste kunstwerk een moderne en esthetische kunstervaring kunnen toevoegen aan het museum.
Anne-Marieke van Schaik

conservator

Wilt u de sculpturen in beweging zien? Kijk bijvoorbeeld
op YouTube naar de POP!TECH talk die Reuben Margolin
in 2009 hield.
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Museumschatten
De 18de hertogin van Alva, Doña María del Rosario
Cayetana Fitz-James Stuart y Silva trouwde op 5 oktober
2011 met de 24 jaar jongere Alfonso Díez Carabantes. De
85-jarige hertogin is de adellijkste persoon ter wereld.
Volgens het Guiness Book of Records heeft zij de meeste
adellijke titels. Het huwelijk van dit Spaanse societypaar
werd breed uitgemeten in de pers. Opzienbarend is dat
niet alleen de Spaanse roddelbladen, maar ook het Radio
1 journaal, Elsevier, AD, NRC en Telegraaf er aandacht aan
besteedden.

Waarom is dit nieuws in Nederland?
Radio en kranten in Nederland legden allemaal het verband met de derde hertog van Alva, Don Fernando Álvarez
de Toledo. Die is nog steeds zo berucht dat zijn nakomeling vijftien generaties later bij ons interesse opwekt. Op
school leerden we het al bij Vaderlandse Geschiedenis:
Willem van Oranje was goed en Filips II en Alva waren
slecht. In onze collectie bevindt zich dan ook een schilderij
met de veelzeggende titel de ‘Ellendige staat der Nederlanden onder de wrede tirannie van de hertog van Alva’.
Het is niet bekend wie deze versie heeft geschilderd, maar
het werd in de 17e eeuw gemaakt. De oorlog met Spanje
lag nog vers in het geheugen en het was nodig eenheid
te brengen in de relatief nieuwe staat der Nederlanden.
Dat lukt altijd goed wanneer er een gezamenlijke vijand is.
Ook tegenwoordig wordt die truc nog wel eens toegepast.

Margaretha van Parma, de controle kwijt was. Alva richtte
de Raad van Beroerten op, in de volksmond Bloedraad
genoemd. Bijna 9000 mensen werden ondervraagd (gemarteld) en veroordeeld wegens verraad en ketterij. Meer
dan 1000 veroordeelden werden vervolgens geëxecuteerd.
Veel ondervraagden waren tijdens hun ‘proces’ al bezweken, zodat er geen executie meer nodig was. Alva liet ook
opstandige edelen zonder pardon of proces onthoofden.
Margaretha van Parma was zo geschokt door Alva’s brute
maatregelen dat zij aftrad. Filips benoemde Alva als haar
opvolger. Hij oefende de positie van landvoogd uit van
1567 tot 1573.

Symboliek
Het schilderij zit vol symboliek. Alva zit op een troon, hij
draagt een harnas en heeft de ketting vast waarmee mooi
geklede jonge vrouwen op de grond voor hem worden
geketend. Op de achtergrond rechts staan leden van de
Staten-Generaal, een paar heren houden de hand voor de
mond: zij zwijgen. Boven Alva staat een duivel, rechts van
hem kardinaal Granvelle met een blaasbalg in de armen.
De Inquisitie was in oorsprong een initiatief van de kerk.
Op de achtergrond diverse martel- en executiescènes met

Inmiddels zijn we iets genuanceerder gaan denken over
goed en kwaad en heet die periode de Opstand. In Spanje
werd het tijdvak altijd al aangeduid als opstand en niet als
oorlog. Onze ‘IJzeren hertog’ heet daar de ‘Grote hertog’.

IJzeren hertog
De derde hertog van Alva leefde van 1507 tot 1582.
Filips II stuurde zijn beste generaal naar de opstandige
Nederlanden naar aanleiding van de Beeldenstorm. Het
werd hem toen duidelijk dat de landvoogdes, zijn zuster

De 18de hertogin van Alva op haar huwelijksdag
met 24 jaar jongere bruidegom

15

museumschatten

De ellendige staat der Nederlanden onder de wrede tirannie van de hertog van Alva, anoniem schilderij, 17de eeuw

De jonge geketende vrouwen stellen de zeventien provinciën voor: de hertogdommen Brabant, Gelderland, Limburg en
Luxemburg; de graafschappen Artois, Henegouwen, Holland, Namen, Vlaanderen, Zeeland en Zutphen; het markgraafschap Antwerpen; de heerlijkheden Friesland, Groningen, Overijssel en Mechelen en het gewest en bisdom Utrecht.

centraal de onthoofdingscène van de graven van Egmond
en Hoorne. De in het paars geklede vrouw is Margaretha
van Parma. Zij haalt met een visnet geconfisqueerde bezittingen binnen. Op de vloer liggen perkamenten acten en
een boek: de plakkaten met de aankondigingen van de
Tiende penning en de Bijbel.

Hervormer
Geen wonder dat Alva zo’n slechte naam heeft. Toch
heeft hij ook goede dingen gedaan. Hij had vernieuwende
ideeën over het landsbestuur vanuit een centrale overheid.
Tijdens zijn voorgangers verwierven lokale en provinciale
bestuurders veel verschillende privileges voor belastingheffing en rechtspraak. Centralisatie van de macht betekende een beperking van die privileges. Vanzelfsprekend
waren de lokale overheden hier tegen.
Alva introduceerde in 1569 de Tiende penning, een pak-
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ket belastingmaatregelen waarmee hij de bezetting wilde
financieren. Filips II ging drie keer failliet tijdens zijn
regeringsperiode en hij gaf Alva steeds opdracht om zelf
te zorgen dat zijn leger werd betaald. Hoe hij dat deed,
moest hij zelf maar uitzoeken. De Tiende penning was een
verzamelnaam voor de Tiende, Honderdste en Twintigste
penning. De Tiende penning was een belasting van tien
procent op roerende goederen. De Honderdste penning
was een eenmalige vermogensbelasting van één procent.
Ook adel en geestelijkheid, traditioneel vrijgesteld van
belasting, moesten deze betalen. De Twintigste penning
moest worden afgedragen op de verkoop van onroerend
goed, effectief vijf procent. Daarvoor werd belastinggeld
alleen geïnd over grond en de opbrengst van de tollen. De
Tiende penning werd gezien als nieuwe provocatie van de
bestaande rechtsorde, wat natuurlijk juist was, maar niet
per se slecht voor het land.

rEStaUratIE
vOltOOID
Geuzenpenning, verguld zilver, 1572
Het opschrift is ‘En tout fidelles au roy 15-72’ en op de keerzijde
‘iusques a porter la besase’, in vertaling: ‘In alles trouw aan de koning,
tot aan het dragen van de bedelzak’. De penning werd gegoten nadat
de Geuzen Den Briel innamen.

Restauratoren Barbara Susijn en Ruud van Schouten bij
hun voltooide pronkstuk, onze Trompbank

Afgang
De Tiende penning was de spreekwoordelijke druppel
die de emmer deed overlopen. De opstandelingen kregen
steeds meer aanhang en in 1572 werd de eerste grote
overwinning geboekt: de Geuzen namen Den Briel in. In
1573 volgde Alkmaar en daar begon de victorie. Eind 1573
nam Alva ontslag, officieel vanwege gezondheidsredenen,
maar de onafhankelijkheid van de Nederlanden was toen
al een feit.
Onze museumschat is een groot schilderij van 105 bij 133
cm dat een glansrol krijgt in het Tiende penningtheater in
de nieuwe presentatie van het museum.
Anne-Marieke van Schaik

conservator
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in gesprek met...

VILLARO:
Robert Hoogduin en
Anoep Chowhari

‘We geloven sterk in de kracht van beeldtaal’
Ons museum krijgt ook een nieuwe huisstijl. Nu gebouw,
inrichting en verhaallijn worden vernieuwd, kon dat
niet achterblijven. Aan Villaro Creatieve Media BV is de
opdracht gegund die te ontwikkelen. In de aanloop naar
het eindresultaat vond de redactie dat het tijd werd voor
een gesprek met Robert Hoogduin en Anoep Chowhari ,
de artdirectors van dat bureau. We praten erover in hun
loftachtige werkruimte boven een technisch bedrijf in een
verzamelcomplex in de Haarlemse Waarderpolder.
Robert: ‘Villaro is een bureau dat communicatieve vraagstukken vooral visueel oplost. Wij geloven sterk in de
kracht van beeldtaal. Steeds meer eigenlijk, naarmate de
overvloed aan boodschappen toeneemt en degenen voor
wie ze bestemd zijn daar minder aandacht voor hebben.
Mede daarom zijn we eveneens gespecialiseerd in actiemarketing. Want als communicatie leuk is en iets oplevert,
dan bereik je meer mensen op een impactvolle wijze.’
‘Concreet werken we dagelijks aan: creatieve en strategische trajecten en huisstijlen, we verzorgen de vormgeving
en opmaak van direct mail, magazines en brochures; via
digitale media maken we websites en presentaties en we
leveren coporate films en (geanimeerde-) commercials.
Dat willen we betrokken en met succes uitvoeren.’
Villaro was al eerder actief voor ons museum. Voor de
tentoonstelling Op de gok, loterijen in Nederland in 2009,
verzorgde dit bureau het ontwerp van de fruitkasten waar
een quiz op gespeeld kon worden. Villaro werd in 1999
door Robert Hoogduin opgericht. In 2002 voegde Anoep
Chowhari zich erbij. Intussen verzorgt het bureau al ruim
12,5 jaar visuele ontwerpen.
Anoep: ‘Een opdracht start vaak met het ontwikkelen
van een concept dat we vervolgens vertalen in visuele /
creatieve uitingen. Dat betreft uiteenlopende media: radio,
TV, drukwerk en websites. Je kunt daarbij denken aan
commercials maar ook aan corporate films. Streven is dan
om één op één een resultaat te krijgen zoals bedacht en
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dat moet je zo aansturen dat het ook wordt zoals met de
klant besproken.’
Aan wat voor klanten moet ik dan denken?
Robert: ‘Er zijn bijvoorbeeld vaste klanten zoals Rabobank
Amsterdam. Daarvoor verzorgen we onder andere commerciële campagnes. Dan moeten wel de hoofdlijnen van
Rabobank Nederland in acht worden genomen. Rabobank
Amsterdam heeft echter een eigen doelgroep. Als je dan
een campagne voor hypotheken bedenkt, illustreer je dat
niet met een boerderijtje. Maar dan zoek je een eigen beeld
zoals een stadsappartement. Voor het blad Sp!ts verzorgt
Villaro ook diverse uitingen. Zo hebben we de online portal
gemaakt voor mediaplanners en adverteerders van Sp!ts.
We werken voor online adverteerders, ontwerpen van
advertentie tot convocatie. Dat doen we voor steeds meer
zaken en bedrijven en we werken nauw samen met andere
bedrijven en personen die in het verlengde zitten van ons
vakgebied.’
De taken zijn zo verdeeld dat Robert degene is die de
algemene leiding heeft. Hij haalt de opdrachten binnen en
pleegt het creatief overleg met Anoep. Samen bedenken ze
hoe het vraagstuk vormgegeven moet worden. De ene keer
werken ze samen aan opdrachten, dan weer ieder voor
zich. De ontwikkeling van deze huisstijl is een gezamenlijk complex. Na de opdracht voor de fruitkasten van Op
de gok is het contact blijven bestaan. Maar de opdracht
kwam niet zomaar bij Villaro. Robert vertelt dat daarvoor
een tender was uitgeschreven. En na de eerste presentatie
werd die aan Villaro gegund. Aan de ontwikkeling van het
logo werkte het hele team van Villaro. ‘Meestal werken we
met zijn vieren. Ons bureau heeft een aantal vaste medewerkers en er zijn een paar ‘vaste’ freelancers.
Robert vervolgt: ‘Maar we ontwierpen naast het logo ook
de hele huisstijl. Daarvoor hebben we de tijd genomen om
na te denken over het museum, wat, wie, voor wie. En we
zochten naar een basisgedachte, naar de kernwaarden.

in gesprek met...

We ontwikkelden een sluitend concept, ongeacht de vraag
of wij de opdracht kregen en we waren overtuigd van de
goede kwaliteit. Wij vonden dat de nationale uitstraling
van het museum naar alle lagen van de bevolking de kern
van de identiteit is. De vernieuwde uitstraling moet dan
ook toegankelijk, open en aantrekkelijk zijn. Alles gericht
op het aantrekken van zoveel mogelijk Nederlanders en
specifiek kinderen die de toekomst van Nederland vertegenwoordigen. De boodschap is: “Kom eens een kijkje
nemen. U zult versteld staan van de interessante, aansprekende verhalen die er verteld worden in dit Rotterdamse
museum.”
Deze basisgedachte werd vertaald naar een modern en
toch historisch logo ofwel beeldmerk, een eigen kleurtoepassing en typografie. Het logo is ontsproten aan het beeld
van de Nederlandse leeuw, een heraldisch symbool. Hieraan liggen de volgende waarden ten grondslag: modern &
historisch, krachtig, verrassend, eigentijds, uitbundig, creatief, rijksinstelling appellerend, divers karakter, herkenbaar
uiterlijk en vriendelijk. De twee klimmende leeuwen van
het beeldmerk zullen de gevel van het museum sieren. En
die leeuwen symboliseren de Nederlandse identiteit. Door
deze te vertalen in een eigentijdse vorm laten we zien
dat vanuit de historie op een eigentijdse manier gekeken
wordt naar heden en toekomst. De leeuwen staan tegenover elkaar en voeren een handeling uit. Daar worden ze in
het ideale geval beiden beter van. Handel is de basis voor
het betalen en terugkrijgen van belasting.’
‘Het gebruik van frisse kleuren spreekt iedereen aan en
heeft extra aantrekkingskracht op kinderen. Het geeft aan
dat het museum veelzijdig is en maakt het woord belasting
minder beladen. Zo vermijden we zware associaties met de
blauwe enveloppe. Belasting betalen vindt niemand leuk.
Belangrijk is dat het museum begrip en respect voor de
Belastingdienst bevordert. Het publiek ziet ook dat het iets
terugkrijgt voor zijn geld en dat er bestaansrecht is voor
de minderbedeelde. Het museum is van en voor iedereen

die in Nederland belasting betaalt; voor alle inwoners in
Nederland in hun diversiteit.
Voor de typografie hebben we het lettertype Caecelia
gekozen in verschillende variaties en schrijfwijzen. Dat
is een stevige moderne schreefletter met een krachtige
uitstraling.‘
Anoep:’Dit is een complete opdracht, we verzorgen de hele
grafische benadering: briefpapier, website, en ook een deel
van de tekstbordjes en de bewegwijzering. Dat laatste in
samenwerking met bureau Tjep dat de vormgeving van
de inrichting voor zijn rekening neemt. We zijn nog niet
helemaal klaar met de uitwerking en de ontwikkeling en
we moeten nog bezig met een huisstijl handboek. Veel is
al goedgekeurd en we zijn druk met de website. In de loop
van het volgend jaar moet alles klaar zijn’.
Is het de bedoeling dat Impost ook in de nieuwe huisstijl
wordt vormgegeven?
Robert: ‘Het is wel de bedoeling dat Villaro invloed uitoefent. Maar we denken dat het nu nog te vroeg is voor vertaling naar de nieuwe stijl. Het vraagt wel om afstemming.
Het zou zonde zijn als dat niet werd meegenomen.’
‘Huisstijlen zijn gemeengoed geworden. Ook mooi om
communicatieproblemen mee op te lossen. Dat zorgt voor
herkenbaarheid. En er zijn ook allerlei redenen voor de
herkenbaarheid van overheidsinstanties. De uitingen worden zo goed gecontroleerd. Een eigen identiteit maakt dat
mensen goede associaties maken.’
Waar komt de naam Villaro vandaan? Wat betekent die?
‘Robert: In het begin werkte ik vanuit huis. Ik noemde dat
gekscherend de Villa van Ro (mijn roepnaam); Villa van Ro
werd Villaro.’
Henk Duym
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Catalogussen gestempeld
Zegelrecht
Het zegelrecht op catalogussen is in de fiscale geschiedschrijving en zelfs bij verzamelaars van fiscale parafernalia een grote onbekende. Ten onrechte, want het recht is in twee verschillende perioden,
opgeteld meer dan vijftig jaar, van toepassing geweest.

Franse wetgeving
Toen het koninkrijk Holland in 1810 door het Franse
keizerrijk werd geannexeerd, is besloten om de Franse belastingwetgeving per 1 januari 1811 in te voeren. Een van
die wetten was de ‘Loi qui assujétit au droit de timbre les
avis imprimés’, de wet waarbij alle gedrukte bekendmakingen aan het recht van zegel onderhevig worden gemaakt.
Hieronder vielen ook catalogussen. Toen de Fransen op
19 oktober 1813 werden verslagen in de Volkerenslag,
zette Willem Frederik van Oranje-Nassau op 30 november
voor het eerst in achttien jaar weer voet op Nederlandse
bodem. Een van zijn eerste besluiten als koning Willem I
was om de Franse belastingwetgeving voor onbepaalde
tijd te continueren. In de loop der tijden werden er wel wat
wijzigingen doorgevoerd, maar de basis bleef. Zo werden
catalogussen bij wet van 31 mei 1824 vrijgesteld van zegelrecht. Dat betekent dat ze tussen 1811 en 1824 wel belast waren. De situatie is voor de Zuidelijke Nederlanden
en Luxemburg hetzelfde. Helaas zijn mij geen voorbeelden
bekend van stempels uit deze periode.

Wet van 1832
In de Wet van 16 juni 1832 over ‘sommige wijzigingen in
de bestaande wetgeving nopens de regten van registratie, overschrijving, zegel en successie’ wordt bepaald dat
zegelrecht moet worden betaald voor catalogussen van
boeken, rariteiten, kunstvoorwerpen, meubelen etc. Voor
dat recht gold een tarief gebaseerd op de oppervlakte van
het papier. Die werd vastgesteld in ‘palmen’. Bij invoering
van het metrieke stelsel was de palm gelijkgesteld aan 10
cm. Het tarief was:
Tot 10 vierkante palm
1 cent
10 – 15 vierkante palm
1,5 cent
15 – 20 vierkante palm
2 cent
Enzovoort telkens met verhoging van een halve cent. Het
papier moest voor het drukken worden gezegeld.

De zegelwet van 1843
De wet van 1843 omschrijft iets uitgebreider voor welk
drukwerk zegelplicht bestaat: ‘dagbladen, couranten,
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nieuwspapieren, nieuwstijdingen, periodieke werken of
tijdschriften, catalogussen of notitien van boeken, kunstvoorwerpen, meubelen en andere goederen, prijscouranten, prospectussen, aankondigingen en berigten, uitgegeven, ter lezing gelegd, aangeplakt, rondgevent of verspreid
of op eenig andere wijze in omloop gebragt wordende, van
welken aard, inhoud of bestemming ook, zelfs in den vorm
van brieven of circulaires’. De catalogussen van boekverkopers, waarin hun voorraad stond, plus de bestandscatalogussen van bibliotheken waren uitgezonderd. De
prijzen waren wat lager dan bij wet van 1832 was bepaald.
Tot vijftien vierkante palmen was het tarief 1 cent en voor
grotere vellen was het bedrag een halve cent minder.

Rekensom
Het heeft me twee jaar gekost om een representatief aantal catalogussen met stempels te bemachtigen. Belangrijkste oorzaak voor deze lange tijd is dat ik niet verder keek
dan mijn neus lang was. Ik ging er als vanzelfsprekend
vanuit dat de stempels voorin de catalogus zouden staan,
maar dat is zelden het geval. Bijna altijd staan er meerdere
stempels verspreid in de catalogus en dan ook nog op z’n
kop linksonder in de hoek. Dit is te verklaren doordat het
benodigde papier vóór het drukken moest worden gestempeld. De blanco vellen waren groot. Ieder gestempeld
vel leverde na versnijding een paar pagina’s op waarvan
er slechts één gestempeld overbleef. Als je dat weet, kan
je uitrekenen hoeveel pagina’s een catalogus ongeveer zal
bevatten. Neem bijvoorbeeld een willekeurige catalogus
uit mijn verzameling. De maten zijn 13,3 x 22,4 cm, ruim
300 cm² ofwel 3 vierkante palmen. Voor het tarief van 2,5
cent mochten de vellen niet groter zijn dan 25 vierkante
palmen. Aangezien een pagina in het boek ongeveer drie
vierkante palmen groot is, gingen er acht pagina’s uit
een vel papier van 25 vierkante palmen. Er staan negen
stempels in van 2,5 cent, het totale aantal pagina’s zal 9 x
8 = 72 zijn. Er staat ook nog 1 een stempel van 1,5 cent in,
goed voor vier pagina’s uit een vel van maximaal vijftien
vierkante palmen. Er moeten dus 72 + 4 = 76 pagina’s in
de catalogus zitten en dat klopt precies.

geschiedenis

Plaatsing
Dat de stempels ondersteboven linksonder in de hoek
staan, is ongetwijfeld door praktische, commerciële en
esthetische redenen. In dagbladen is nog steeds de plaats
linksonder op de linker bladzijde de minst aantrekkelijke,
omdat die plek het minste opvalt. Om het stempel daar te
krijgen, kan de drukker niet anders dan bij het vouwen het
stempel ondersteboven krijgen. Dat is lastig uit te leggen,
maar bedenk dat eerst de (reeds gestempelde) grote vellen bedrukt worden, daarna gevouwen tot een boekwerk
en vervolgens worden de randen afgesneden. Op geen
enkele manier komen de zegels rechtop linksonder op
de linker pagina, tenzij ze bij het stempelen van de grote
blanco vellen ook linksonder werden gezet. Maar, net als
bij dagbladen, werden ze rechtsboven gezet. Het snijden
van grote vellen en het afsnijden van de randen is de
verklaring dat stempels soms half of geheel van de pagina
zijn weggevallen.

Belastingopbrengst
Provincie
Noord-Brabant
Gelderland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Zeeland
Utrecht
Friesland
Overijssel
Groningen
Drenthe
Totaal

Opbrengst 1841
34,10
99,16
1.036,43
6.028,17
204,55
377,98
171,50
130,65
298,14
0
8.380,68

Opbrengst 1840
124,60
55,00
855,06
5.595,14
121,50
589,57
151,13
128,00
282,03
0
7.902,04

Bron: kamerstukken van de Tweede Kamer, de gespecificeerde Rekeningen van Inkomsten en Uitgaven.

Het is opvallend dat er geen inkomsten uit Drenthe waren.
De provincie Limburg is niet in de Rekeningen van Inkomsten en Uitgaven opgenomen. Tot 1839 was het gebied
bezet door Belgische onafhankelijkheidsstrijders. Medio

1839 kwam het grondgebied van de provincie Limburg
in bezit van Nederland. Dat verklaart het ontbreken in de
Rekening dus niet. Het zou kunnen samenhangen met het
Limburgse lidmaatschap bij de Duitse Bond tot 1866.

Conclusies
1.	De eerste periode van het cataloguszegel heeft bestaan
van 1 januari 1811 tot de afschaffing per 30 mei 1824,
ruim dertien jaar.
2.	De tweede periode van het cataloguszegel heeft bestaan van 20 juni 1832 tot de definitieve afschaffing per
30 juni 1869, iets langer dan 37 jaar.
3.	Het stempelbeeld is in de loop der tijd gewijzigd. In de
eerste periode zullen het waarschijnlijk dezelfde stempels zijn geweest als het dagbladzegel.
4.	In de tweede periode is het stempelbeeld van 20 juni
1832 tot 31 december 1843 uniek. Er waren toen
elf provincies. De bekende waardes zijn: 1 cent, 1,5
cent, 2 cent, 2,5 cent en 3 cent. In theorie zijn er 11 x
5 = 55 verschillende stempels. Omdat er in Drenthe
waarschijnlijk geen eigen stempels werden gebruikt
en onduidelijk is of in Limburg Nederlands zegelrecht
werd toegepast, zijn er maar negen provincies x 5 = 45
verschillende stempels te verzamelen. Daarnaast werd
altijd ‘BUITENGEWOON TE ZEGELEN’ gestempeld.
5.	Vanaf 1 januari 1844 is het stempel weer gelijk aan het
dagbladzegel, met bijstempel ‘TE ZEGELEN’.
6.	De positie en situatie van Limburg binnen het koninkrijk
kan nog verder worden onderzocht.
7.	Over het cataloguszegel tijdens de Frans-Bataafse tijd
tot 1813 en de Noord-Nederlandse, Zuid-Nederlandse
en Luxemburgse tijd tussen 1813 en 1824 weten we nog
lang niet alles.
Mr. Drs. A.J.A. Overwater

Geïnteresseerd? Dit artikel heeft in veel uitgebreidere
vorm in Cleyn Segel, orgaan van de Nederlandse Fiscale
Filatelie gestaan.
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Intussen
op de
Parklaan
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AGENDA
1 januari

Introductie Huisstijl en Logo
26 januari

International Customs Day
10 en 11 april

Rotterdamse Museumnacht
Het Belasting & Douane Museum zal met een ‘Douane
show’ de buspassagiers van de Museumnacht vermaken met spannende feitjes over het nieuwe museum,
de Belastingdienst en de Douane. De buspassagiers
ontdekken dat het nieuwe Belasting & Douane Museum
over een gezonde dosIs humor beschikt. Traditiegetrouw bij de Museumnacht verzamelen de bezoekers zo
veel mogelijk knipperende speldjes. Het promotieteam
van het museum deelt het nieuwe logo met LEDverlichting uit.
14 en 15 april

Nationaal Museumweekend
Het Nationaal museumweekend heeft dit jaar als thema
‘Laat je trakteren door een museum’.
Het Belasting & Douane Museum zal de bezoekers
trakteren op een voorproefje van het nieuwe museum.
Gedurende de maand april is in de Bibliotheek van
Rotterdam een mini-expositie van het museum te zien.
Juni 2012

nieuwe website online
Het Belasting & Douane Museum is helemaal nieuw!
Naast een geheel nieuwe presentatie, een gerenoveerd
pand, hebben ook het logo en de huisstijl een geheel
nieuwe jas gekregen. Een nieuwe website is onlosmakelijk verbonden met de vernieuwde huisstijl. De nieuwe
website heeft alle vernieuwde producten en diensten
overzichtelijk en goed navigeerbaar op een rijtje.
Juni 2012

Grote opening
Nieuw Belasting & Douane Museum
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telefoon :

LAAN OP ZUID 45

info@bdmuseum.nl

3072 DB Rot terdam
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