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Nieuwigheden

Langzaam nadert het moment dat de deuren van het vernieuwde
Belasting & Douane Museum voor bezoekers weer opengaan. Naar
verwachting is dat 8 juni aanstaande. Na een flinke verbouwing en
een nieuwe inrichting, staan we te trappelen om onze bezoekers
een zo aangenaam mogelijk verblijf te kunnen geven op Parklaan 14
en 16.
Naast de museaal inhoudelijke vernieuwing, waarbij het niet meer
gaat om de belastingheffer maar om de belastingbetaler, zijn ook
de niet museale onderdelen van Parklaan 14 en 16 meer dan de
moeite waard. Dat begint al bij de nieuwe hoofdingang van het
museum, het glazen tussenlid en de entree/winkel.

Naast de welbekende voorname hal van Parklaan 16 met achterliggend museumcafé, is de gerestaureerde en deels gereconstrueerde de Kuyper Salon, de voormalige bel-etage van Parklaan 14,
een unieke historische plek in dit deel van Rotterdam geworden.
De voormalige eet- en zitkamer van de familie De Kuyper, de familie die het pand in 1916 liet bouwen en er tot de Duitse bezetting
woonde, is nu vrij toegankelijk en te reserveren voor presentaties
en events.
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Grandia, Ton Groenendijk, Arnold Hammer,
Harry Haverkamp, Rio Holtman, Geert
Reininga, Anne-Marieke van Schaik, Jurma
Schut, Annemarie Simon-de Jong, Saskia Smit,
Jeroen Volman en Frans Wijnvoord
Redactie
Anne-Marieke van Schaik, Henk Duym, Frans
Fox
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Drukwerk
De Groot Drukkerij

De in de kelder gelegen DouaneDoe-Ruimte is speciaal voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In drie zogenaamde werelden -land, water
en lucht- leren kinderen over het werk van de Douane, kunnen ze
varen in een scheepssimulator en reiskoffers scannen. De spellen
zijn afgestemd op verschillende leeftijdscategorieën en interesses.

Bijdragen voor Impost nr. 53
(deadline 15 mei 2012) Artikelen, boek
recensies en andere mededelingen voor de
redactie kunt u sturen aan:
Redactie Impost
P/a Belasting & Douane Museum
Postbus 50967, 3007 BK Rotterdam
vanschaik@bdmuseum.nl

Bent u eenmaal boven op de derde verdieping van Parklaan 16, dan
staat u in het nieuwste deel van het museum. Hier bevinden zich
het educatielokaal, een aparte ruimte voor wisseltentoonstellingen
en het zogenaamde slikkerstoilet. Dit alles onder een futuristische
overkapping.

Stichting Vrienden Belastingmuseum
‘Prof. dr. Van der Poel’
Laan op Zuid 45
Postbus 50967, 3007 BK Rotterdam
Postbankrekening 5269909

Maar ja, u moet nog even geduld hebben. Toch kunt u de vernieuwing nu al voelen. In uw handen heeft u al een stukje vernieuwing:
de Impost. Maakte u in het vorige nummer kennis met onze nieuwe
huisstijl, nu is het tijd de vernieuwing ook door te zetten in ons
museumblad. Vormgeefster Marianne de Vin heeft volgens de richtlijnen van onze huisstijl Impost opnieuw vorm gegeven.

Stichting Belastingmuseum
‘Prof. dr. Van der Poel’
Laan op Zuid 45
Postbus 50967, 3007 BK Rotterdam
Postbankrekening 322056
tel.: 010-4400200 fax.: 010-4361254
info@bdmuseum.nl www.bdmuseum.nl

Ik wens u veel leesplezier toe.
Frans Fox directeur
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De Rotterdamse
Museumnacht 2012
De Rotterdamse Museumnacht 2012 met het thema SMAAK was een feest
om als Belasting & Douane Museum aan deel te mogen nemen. De Douane
Smaakpolitie ging met veel bombarie op pad en toetste de SMAAK of
WANSMAAK van menig passagier. Met veel gelach en onvervalst
Rotterdams accent hoste men zich door het gangpad om het vernieuwde Belasting & Douane Museum te promoten.
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activiteiten in het museum
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activiteiten in het museum

Overeenkomst vrienden BDM en Havenbedrijf
De stichting Vrienden Belastingmuseum Prof. Dr. Van der
Poel ondersteunt het Belasting & Douane Museum financieel bij aankopen ten behoeve van de collectie. Het bestuur van de Vrienden zet zich in om de club van Vrienden
uit te breiden, niet alleen particuliere vrienden maar ook
vrienden in het bedrijfsleven.
Op donderdag 2 februari tekenden Rudolph van der Graaf,
directeur Corporate & Public Relations van het Havenbedrijf Rotterdam N.V., en de voorzitter van de Vrienden,
Ton Groenendijk, onder het toeziend oog van de directeur
van het museum Frans Fox en Hans Magito, programmamanager Events & Sponsoring van het Havenbedrijf
Rotterdam N.V. een meerjarige sponsorovereenkomst met
het Havenbedrijf Rotterdam.

Overhandiging
6

Ton Groenendijk en Rudolph van der Graaf

De directeur van het museum, bijgestaan door de dames van de afdeling
publiekszaken van het museum, overhandigt het eerste visitekaartje in
de nieuwe huisstijl aan de directeurgeneraal Belastingdienst, tevens
voorzitter van de museumstichting
Peter Veld.

Het favoriete
museumobject van...

Saskia Smit

‘Wat moet ik
nou kiezen?’
‘Dacht ik toen Anne-Marieke me vroeg om iets te schrijven voor de rubriek ‘mijn favoriete object’. Nu we volop
met de herinrichting bezig zijn, komen we natuurlijk ook
continu in aanraking met mooie objecten, de een nog interessanter dan de andere. Het kantoor heeft de charme
van allerlei ingenieuze dingen waar je met je vingers
aan wilt zitten. Antieke brievenwegers, gekke nietmachines en stempels in alle soorten en maten. Onlangs
hebben we een prachtige zwarte gietijzeren Adrema
bemachtigd, een adresseermachine om ponsplaatjes te
maken. Verder ben ik erg gecharmeerd van zaken als
de dujardinsetjes, die de Douane vroeger meenam op
zijn fiets om het alchoholpercentage bij stokerijen te
berekenen. Of de betaaltafel, een tafel met draagriemen
en geldlade die de belastingpachters en rentmeesters
meenamen op hun reis langs de dorpen om belastingen
te innen.
Maar uiteindelijk ben ik gezwicht voor het schilderij van
Piet Groen uit de jaren twintig van de vorige eeuw, waar
de Douane op de Oosterkade in Rotterdam aan het werk
is. In 2003 aangekocht en mooi gedocumenteerd door
oud-conservator John Vrouwenfelder.
Afbeeldingen waarop de Douane of Belastingdienst
aan het werk is, zijn schaars. Daarom vind ik het zo
bijzonder dat het museum dit werk heeft kunnen
bemachtigen. Er waren vroeger veel sleepwagens in
het Rotterdamse straatbeeld. Op dit schilderij zie je
de Douane aan het werk in de Rotterdamse haven.
Achteraan staat een man bij een tent die allerlei zaken
aan het noteren is. Nog zonder uniformpet, maar ongetwijfeld met een douanepenning op zak, waarmee hij
zich kenbaar kon maken en zich kon identificeren.
Het lossen van de lading mocht alleen onder toezicht
van de Douane gebeuren. Dat werk kon dagenlang
duren, want hij mocht pas weg als het schip gelost was.
De goederen werden vergeleken met de aangifte, geteld,

gewogen en verzegeld. De eigenaar kreeg een bewijs
dat hij aan zijn fiscale verplichtingen had voldaan en
de voerman kreeg een geleidebewijs voor de lading.
De douaneman had meestal een zakinktpotje aan een
knoopsgat hangen, zoals te zien in de laatste Impost als
het favoriete object van Jurma Schut.
Rotterdam aan het werk met opgestroopte mouwen, is
het beeld wat zich aan je opdringt. De tonnen, die nog
door sjouwers op de wagen gerold moesten worden,
staan op de kade. Meestal ging dit door middel van twee
bomen waarover de ton gerold werd. Bepaald niet het
lichtste werk.
Het is ook zo Rotterdams: de haven met op de achtergrond de spoorbruggen, de Maas, de paarden met de
sleperswagen die op de kade staan. De sleperswagens
maakten destijds deel uit van het dagelijks leven in
Rotterdam en waren veelvuldig te vinden in de
havens. De schilder Piet Groen woonde in
Kralingen en had zijn opleiding genoten aan
de Academie van Beeldende
Kunst in Rotterdam, de
tegenwoordige Willem
de Kooning Academie.

Saskia Smit conservator
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In gesprek met...

‘Mensen een prikkelende kijk
op belastingen geven,
dat is onze belofte’
De verbouwing, de herinrichting en de opzet van een
nieuwe verhaallijn voor ons museum waren volgens
Jeroen Volman van merkstrategie- en ontwikkelingsbureau Heydays de aanleiding voor het merkkompas:
‘Tijdens het materiële veranderingsproces is ook nagedacht over de rol van het museum en de invulling daarvan. Toen is de gedachte ontstaan om de merkidentiteit
als verbindend element te ontwikkelen. Frans Fox heeft
de behoefte gevoeld aan een merkkompas, een toegankelijke manier om de essentie van het museum goed vast
te leggen.’
Heydays heeft dat bondig samengevat in een fraai geïllustreerd boekje met de titel Merkkompas waarin Frans
Fox schrijft dat het er is voor iedereen die invulling en
betekenis geeft aan het Belasting & Douane Museum.
’Het weerspiegelt ons gedachtegoed en helpt ons op een
bijzondere en betekenisvolle manier invulling te geven
aan de relatie met onze stakeholders. Het helpt ons bij
het maken van keuzes en inspireert bij het ontwikkelen
van nieuwe initiatieven.’
In kort bestek wordt in gegaan op en de rode draad
zichtbaar tussen: de oorsprong, visie, missie, identiteit,
filosofie, doelgroep, belofte, waarden, cultuur, museum,
activiteiten, collectie en communicatie van het museum.

Wat is Heydays ?
‘Een merkstrategie en ontwikkelingsbureau. Het is geen
groot bureau. We zijn ervaren merkstrategen met veel
specialisten in ons netwerk als dat nodig is. Ons belangrijkste doel is abstracte strategieën tot leven brengen en
vertalen in inspirerende merkstrategieën. Het merkkompas is daarvan het concrete resultaat en dwingt ons
strategie eenvoudig te houden, weer tot de verbeelding
te laten spreken en praktisch toepasbaar te maken. Veel
organisaties hebben moeite om zowel binnen als buiten
duidelijk te maken waarom zij bestaan, welke uitdagingen zij zien en welke rol zij daarom voor zichzelf in
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essentie zien weggelegd. Succesvolle organisaties weten
dat juist heel goed, bekennen kleur en worden daarom
ook gewaardeerd en inspirerend gevonden door zowel
medewerkers als klanten. Vaak is het bestaansrecht er
wel, maar moet het goed blootgelegd en vertaald worden. Het is vaak te abstract, de kunst is het begrijpelijk
en inspirerend te maken. Eigenlijk net als met belastingen in het museum.’ Hij lacht.

Wat betekent de naam Heydays?
‘Dat betekent glorietijd of periode van bloei. Personen,
organisaties en zelfs landen kunnen in hun ‘heydays’ zijn.
We hebben voor die naam gekozen omdat uiteindelijk
het laten bloeien en groeien van organisaties ons doel
is. Dat begint bij heel goed weten als organisatie wat je
rol is in het domein waarin je actief bent. Welke museale
visie hebben wij op belastingen, welke rol vloeit daar
logischerwijs uit voort en langs welke kernwaarden kunnen wij daar invulling aan geven? Als je dat weet dan zul
je zien dat je als organisatie in flow kan raken.’

Wat is flow?
‘Flow is een concept dat uit de psychologie komt.
Iedereen kent het gevoel wel dat je in flow bent, schijnbaar moeiteloos op de toppen van je kunnen presteert.
Het is een hele prettige en productieve staat van zijn.
Het interessante is dat heel veel ingewikkelde theorieën
over organisatiesucces parallellen vertonen met het simpele flow-model (zie figuur op pagina 10). Flow ontstaat
als je vaardigheden op een hoog niveau in balans zijn
met je uitdagingen. Simpel gezegd, als de uitdagingen te
groot zijn ontstaat er ‘angst’ en als de vaardigheden te
groot ‘verveling’. Om als organisatie in flow te komen en
te blijven moet je dus weten welke uitdagingen relevant
zijn en opgepakt moeten worden, maar ook welke
vaardigheden cruciaal zijn en doorontwikkeld moeten
worden. En daar komt het merkkompas in beeld. Want

IN GESPREK MET...

Jeroen Volman
brand consultant
Heydays
met een heldere identiteit, rol en kernwaarden heb je als
het ware een stip op de horizon die je in het flow-kanaal
houdt. Die houdt je in je kracht en tegelijk scherp op relevante ontwikkelingen buiten de organisatie. Dat zie je
terug bij grote en kleine sterke merken als bijvoorbeeld
Apple, Albert Heijn, de Zuivelhoeve, maar ook Stichting
AAP. Zij weten allemaal precies waarom zij de dingen
doen die ze doen, hebben focus, trots en zelfvertrouwen,
worden door klanten als authentiek ervaren en kunnen
ook een keer een potje breken.’

Hoe werkt dat voor het museum?
‘In principe hetzelfde als voor andere organisaties. Het
mooie was dat ter voorbereiding op de verbouwing veel
strategische vragen al langs waren gekomen. Het was
een heel natuurlijk moment om daarmee aan de slag te
gaan. Samen met de medewerkers hebben wij vanuit de
vele stukken en gesprekken de essentie van het museum
blootgelegd en een eigen heldere stip aan de horizon
gecreëerd. Als straks de ‘waan van de dag’ weer toeslaat
is het kompas de basis voor interne focus, synergie in
de activiteiten en inspiratie voor nieuwe initiatieven. En
naar buiten toe is het kompas de basis voor herkenning,
heldere verwachtingen, sneller begrip van de proposities
en onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten. Een mond vol, maar strategisch cruciale begrippen. Illustratief vind ik bijvoorbeeld hoe Jurma naar dat
flesje kijkt’. Hij wijst op het artikeltje in Impost 51 in de
rubriek Het favoriete museumobject van (in dit geval)
Jurma Schut. ‘De manier waarop Jurma naar het inktflesje kijkt, dat is het. Het flesje prikkelt haar verbeelding en
fantasie. Dat is een belangrijke manier voor het museum
om naar de collectie te kijken. Stimuleert een object
de verbeelding, kunnen we belastingen tot leven laten
komen en mensen uitdagen zich er een mening over te
vormen? Mensen een prikkelende kijk op belastingen
geven, dat is onze belofte.’

We moeten voorlichten, conserveren,
communiceren, agenderen, amuseren,
etc. Maar wat is onze gezamenlijke
rol, in essentie?

Het museum wist toch wat voor rol het had?
‘Rollen wel, rol niet. En daar wringt ook vaak de schoen.
Iedereen heeft gelijk, vanuit zijn of haar perspectief;
we moeten voorlichten, conserveren, communiceren,
agenderen, amuseren, etc. Maar wat is onze gezamenlijke rol, in essentie? Dat is vaak niet duidelijk en ook
heel lastig om scherp en werkbaar te formuleren. Uit al
die verschillende perspectieven en rollen moesten we
het verleden met het heden en de toekomst verbinden.
Niet zomaar iets nieuws verzinnen, maar iets authentieks dat toekomst heeft, geloofwaardig en relevant
is. Een instituut als het museum moet je ook niet 180
graden van koers laten veranderen. Wij geloven niet in
revolutie, wel in evolutie. Of zoals Darwin al zei: ‘It’s not
the strongest, nor the most intelligent that survives, but
the one that’s most adaptable to change.’ Dat geldt net
zo goed voor het museum. Op basis van je rol de juiste
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Wat betekent dit kompas voor de
vele afdelingen? Krijgen we de klant
centraal? Kunnen we in processen
denken in plaats van in functies? Hoe
krijgen we iedereen trots op onze rol
en identiteit? Wie of wat past daar
wel bij en wie of wat niet?

nieuwe uitdagingen kiezen en vanuit je kracht je blijven
doorontwikkelen zodat je in flow blijft.’

Is zo’n merkkompas alleen geschikt voor zulke bescheiden organisaties, of is dat ook toepasselijk bij
een organisatie van 30.000 mensen?
‘Het is in principe geschikt voor elke organisatie, zelfs
Unilever lukt het. De uitdaging ligt voor grote organisaties vooral in de implementatie. Wat betekent dit
kompas voor de vele afdelingen? Krijgen we de klant
centraal? Kunnen we in processen denken in plaats van
in functies? Hoe krijgen we iedereen trots op onze rol
en identiteit? Wie of wat past daar wel bij en wie of
wat niet? Dat zijn boeiende vragen die ons ook steeds
vaker gesteld worden. Consequentie is dat ook Heydays
doorontwikkelt, met meer nadruk op implementatie, de
betekenis van het kompas voor de dagelijkse operatie.
Zoals gezegd, daar is het ons ook om te doen. Niet een
abstract strategisch document opleveren, maar strategie
tot leven brengen en een organisatie in flow. Daar raken
wij van in flow.’

Maar, ben je er nou met zo’n boekje?
‘Nee, het is een mooi en belangrijk vertrekpunt.
Letterlijk een kompas. Nike heeft dat ooit eens mooi
verwoord in een reclame voor een sportschoen: ‘This
shoe works if you do’. Zo is het ook met een merkkompas. Je moet het als organisatie wel zelf willen en doen,
het is geen toverformule. Het is zelfs zo dat het boekje
op een gegeven moment overbodig is. Als het eenmaal in
de genen zit is het eigenlijk niet meer nodig. Het moet
richting geven zonder voorschrijvend te zijn. Freedom
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within the framework noemen de Engelsen dat zo mooi.
Het geeft zin en houvast in een dynamische omgeving.
In het begin is het wel van belang om bijvoorbeeld twee
keer per jaar even uit de hectiek te stappen en op zekere
afstand te kijken of het allemaal klopt, of we nog in flow
zijn, dus om te evalueren.’

Adviseert Heydays alleen musea?
‘We werken voor veel verschillende organisaties. Recent
bijvoorbeeld voor enkele grote nationale media. Er
bestaat een enorme turbulentie en dynamiek in de
kranten- en tijdschriftenmarkt. Zonder hun kracht te
verliezen moeten zij los zien te komen van papier en
zich afvragen wat de mensen in essentie gaan missen als
zij zouden ophouden te bestaan. Papier is een (tijdelijke)
invulling van hun rol. Pas als zij daar los van komen, gaan
ze nieuwe kansen zien en hun competenties doorontwikkelen. Dat is superleuk en interessant om te doen,
samen met de uitgevers en redacties. Ons werk is geen
straf. Ik denk dat de mensen van het museum dat kunnen
beamen.’
Henk Duym

Nieuwe aanwinst

Een gietijzeren ponsplaatjesmachine,

merk ADREMA
Er stond er nog een in het schuurtje van de familie Boer in Leeuwarden, een gietijzeren apparaat
van het merk Adrema. Daarmee werden volgens de vorige eigenaars letters in adresplaatjes geponst. Dat waren kleine gladde metalen plaatjes. Ze hadden ongeveer dezelfde vorm als de plastic
ponsplaatjes die je in het ziekenhuis krijgt.
Met de draaischijf (zie foto) draaide je de goede letter
voor, dan trapte je op het pedaal waardoor de letter in
het gaatje werd geponst. Zo maakte je het hele adres.
(In het apparaat zit nog zo’n plaatje).
Als je die plaatjes wilde afdrukken, deed je die in een
ander apparaat: een adresseermachine (afkorting
adrema). Daar liep een soort band met drukinkt doorheen waar je met een hendel het ponsplaatje doordrukte
op het etiket. Later ging dat elektrisch. Dit artefact uit
de ijzertijd van de mechanische automatisering wordt
nu aan de schatten van ons museum toegevoegd. Wie de
naam Adrema noemt, zal in veel kringen van oud medewerkers vrolijke reacties krijgen.
Oud-collega Smeets bijvoorbeeld, werkte na de LTS
een jaar bij de Metaalwarenfabriek AMMEFA aan de
Wesselstraat 1 in Amsterdam waar hij als geschoold
metaalarbeider de stempels maakte waarmee uit staal
de adresplaatjes werden gestampt met een geschatte afmeting van 5 x 7 cm. Waar de adresseermachines werden
gemaakt, weet hij niet. Toen hij daarna bij de FIOD in
Amsterdam ging werken, werden daar de adresplaatjes
afgedrukt waarvoor hij eens de stempels vervaardigde.
De plaatjes zaten in een soort kaartenbak. Via ‘ruitertjes’
werd een selectie gemaakt van de af te drukken adressen. Het afdrukken van de adressen zou volgens een
andere oud-collega wel tot wedstrijdjes hebben geleid met de handel. Ook Harry Haverkamp en Ton
Groenendijk wisten zich tijdens het gesprek dat ik in
Utrecht met hen had, levendig te herinneren hoe die
vroege vorm van automatisering werd toegepast.
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Nieuwe aanwinst

De hele familie Boer helpt mee met adresseren, jaren 60

Zelf werd ik in de jaren zestig op de afdeling omzetbelasting van de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen
in Amersfoort met Adrema geconfronteerd. Dagelijks
moest een groot aantal mutaties in het uitgebreide
en grondige kaartsysteem omzetbelasting en de dossiers (mappen omzetbelasting) worden bijgewerkt. Al
die wijzigingen werden op grijze kaartjes O.B.1 getypt.
Daarmee werden tevens nieuwe kaartjes en mappen
besteld. We hielden een systeem op naam bij met die
kaartjes O.B.1. Op een grotere witte kaart O.B.2 werden
de ontvangen aangiften aangetekend. (per jaar, per
kwartaal of per maand; de meeste per kwartaal, bij lage
omzet per jaar en bij een hoge omzet of fiscaal wangedrag per maand.) Kaartjes O.B.3 werden benut voor een
indeling op straat en op beroep. Wie niet op tijd aangifte
(O.B.70) deed, kreeg een waarschuwing op een geel
kaartje O.B.11. De mappen heetten O.B.4. Daarin werden
de aangiften voor de controle bewaard. Verder was er
een mapje O.B. 6 voor de stukken van blijvende waarde.
Voor dossiers die voor controle waren gelicht, bestonden bruine vervangingsmapjes. Voor uitgifte voor een
controle bestond nog een systeem O.B. 50 waarmee per
stamnummer, periodiek werd geselecteerd. Alle adreswijzigingen werden in die tijd met pen of schrijfmachine
uitgevoerd. De kaartjes O.B.1 moesten voorzien van de
nieuwe informatie met een stenciltje naar de afdeling
ADREMA aan de Wibautstraat 2-4 (met de toevoeging
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barak) in Amsterdam worden gezonden. Daar werden dan
nieuwe kaartjes en mappen geponst. Om de mappen wat
langer te kunnen gebruiken konden ook plaketiketten
met nieuwe gegevens worden besteld. Dit alles hoorde
tot de wettelijke opdracht aan De Inspecteur om belastingplichtige ondernemers op te sporen. Dat leidde wel
tot een gedetailleerde kennis van de namen van steden,
dorpen en gehuchten en de straatnamen van de hele
kuststreek van Diemen tot aan Zwolle. En je onthield de
namen van veel bedrijven en ondernemers.
De eerste aanblik van de foto van deze machine leverde
ondergetekende toch een soort sensatie op. Jaren had
het begrip voor mij de betekenis van de naam van een
afdeling, waarbij ik wel vermoedde waar de naam vandaan kwam en nu werd dat ineens concreet.
Henk Duym

moderne kunst
galerie Gimpel Fils Londen 2011
foto Christine Cadin

galerie De Ziener 2011
foto Christine Cadin

Chapelle des Jésuites Cambrai 2009 foto Christine Cadin

Norman
Dilworth
Om het werk van de Britse kunstenaar Norman Dilworth
te zien, moeten we de brug over naar het belastingkantoor aan de Laan op Zuid 45. Boven de centrale hal
hangt een enorme sculptuur van 24 meter lang.
Norman Dilworth werd geboren in 1931 in de omgeving
van Manchester. Hij begon zijn carrière aan de Wigan
School of Art en Slade, de beroemde kunstacademie
in Londen. Hij won belangrijke prijzen, waaronder een
beurs om in Parijs te komen studeren in 1956. Daar
ontmoette hij onder andere Giacometti en Zadkine.
Dilworth werd ook beïnvloed door Henry Moore, van
wie hij leerde dat een kunstwerk nooit op zichzelf staat,
maar altijd een relatie heeft met de omgeving. Het werk
in het belastingkantoor vult het de hele ruimte en lijkt
wel onderdeel uit te maken van het gebouw.
In 1958 keerde Dilworth terug naar Londen en vond zijn
eigen stijl, abstracte vormen die juist in hun abstractie
heel erg lijken op de vormen uit de natuur. 1980 was een
hoogtepunt in het oeuvre van de kunstenaar. Hij was
mede-samensteller van ‘PIER+OCEAN – Construction in
the Art of the Seventies’, een grote overzichtstentoonstelling van de Britse beeldhouwkunst uit de jaren ’70. In
1982 vestigde hij zich met zijn Franse vrouw, de fotografe
Christine Cadin, in Amsterdam. Vele tentoonstellingen en
opdrachten volgden, in Nederland onder andere in het
Mondriaanhuis in Amersfoort, het Stedelijk in Amsterdam
en het Stedelijk Museum Schiedam. De nu 81-jarige kunstenaar woont en werkt tegenwoordig in Lille, Frankrijk.
Op de foto´s voorbeelden van recent werk.

Belastingkantoor Laan op Zuid 45 Rotterdam foto Rob Terlouw

Het uitgangspunt voor het Rotterdamse beeld was de
dynamische havenstad als knooppunt van welvaart
waar verschillende rivieren samenkomen. Hout zou niet
sterk genoeg zijn voor zo’n grote constructie, daarom
werd het staal, ook voor het contrast met de omgeving.
Cortenstaal heeft een klein percentage koper, waardoor
nu, zestien jaar later, een roestig effect is ontstaan.
Bij de oplevering in 1996 verwachtte de kunstenaar wel
wat kritiek: ‘Dat hoort bij moderne kunst. Als iedereen
het meteen goed zou vinden, zou ik toch bedenkingen
krijgen over de kwaliteit van mijn ontwerp!’ Cees Dam,
de architect van het belastingkantoor, was er wel meteen enthousiast over. Ik vroeg een paar collega´s in het
kantoor wat ze ervan vonden en blijkbaar past het beeld
zo goed in zijn omgeving dat het ze niet was opgevallen,
ondanks de reusachtige afmetingen.
Wie nieuwsgierig is geworden naar nieuwer werk van
Norman Dilworth, kan het van 20 april tot 16 juni
bekijken in Galerie Art Affairs, Veemkade 354, 1019 HD
Amsterdam. Openingstijden zijn van woensdag tot en
met zaterdag van 13.00 tot 18.00.
Anne-Marieke van Schaik conservator
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De korenschaal
Graan is in onze contreien al eeuwenlang een basisvoedingsmiddel. In gemalen vorm als basis voor
brood en pap, en in gegiste vorm als basis voor bier. Al eeuwenlang wordt er in graan gehandeld;
de Oostzeehandel is er een bekend voorbeeld van. Maar zoals gebruikelijk bij natuurproducten
verschilt de kwaliteit, afhankelijk van de weersinvloeden, de houdbaarheid van het product en de
kwaliteit van de opslag.

Om recht te doen aan de producenten en de wensen
van de afnemers werden kwaliteitsstandaarden bedacht.
Naast de soortelijke massa van het graan betrof dit ook
het vochtgehalte en de mate van verontreiniging (kaf,
insecten, muizenkeutels, ...).
Graan werd al langere tijd verhandeld op de korenbeurs,
waar commissionairs met stalen van de partijen graan
op kopers (graanhandelaren) wachtten. Ter controle
gebruikten zowel de producent (de boer), de commissionair, de graanhandelaar als de afnemer (de molenaar)
vanaf de 18e eeuw vaak een korenschaal. Dit is een eenvoudig weeginstrument, waarmee de soortelijke massa
van een kleine hoeveelheid graan wordt bepaald, zodat
je een idee hebt van de kwaliteit: is het een ‘lichte’ of

een ‘zware’ tarwe, enz. Dit uiteraard los van het vochtgehalte, dat vaak werd bepaald door de hand in het graan
te steken en dat op de pols te voelen.
Aan de hand van deze weging werd de massa per zak
of mud vastgesteld. Wel met een kleine omrekening,
omdat graan in een grote maat meer ingedrukt wordt
dan in een kleine maat waarmee de staal werd gewogen.
Oftewel: in een hektoliter (100 liter) gaan meer dan 100
los afgemeten liters graan...
Een korenschaal bestaat uit 2 bussen: een maat en een
contrabus waarin de gewichtjes kunnen worden geplaatst. De bussen hangen aan een evenaar (balans).
De maat wordt met graan gevuld en met een strijkstokje
afgestreken. Daarna wordt de maat samen met de contrabus aan de evenaar gehangen. De contrabus wordt
gevuld met gewichten totdat het evenwicht is bereikt.
De opschriften van de gewichten worden bij elkaar opgeteld en voilà het gewicht per mud of zak is bekend.
De gewichtjes bij een korenschaal geven dus verhoudingsgetallen aan.
Graan werd eeuwenlang per inhoudsmaat verkocht, maar
tegen het einde van de 19e eeuw kwam daarin een
kentering en werd graan eindelijk per gewicht verkocht.
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De reden is hiervoor geschetst en de producenten kregen
eindelijk het volle pond uitbetaald. Daarmee kwam aan
het gebruik van de (kleine) korenschaal een eind.

per hectoliter), Groninger ponden per Groninger mud,
Amsterdamse ponden per Amsterdamse zak, of Emder
ponden per Emder mud.

De korenbeurs van Groningen heeft tussen 1916 en 1953
nog een eigen (kleine) korenschaal gehad, die in geval
van meningsverschillen door de beursmeester werd
gebruikt. In de jaren ‘30 van de 20e eeuw werd door ‘De
Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren’
te Rotterdam een (grote) korenschaal aangeschaft, als
standaard voor Nederland. Dit enorme instrument meet
ineens 20 liter graan, tegenover de oudere kleine korenschalen die maar 1 liter of minder konden meten.

Wie over de grens gaat, komt in Noord-Duitsland korenschalen tegen maar vooral in Denemarken. De firma
Thiele in Kopenhagen was op dat gebied een grote
speler.

De opkomst van de korenschaal is nog in nevelen gehuld.
Eind 18e eeuw worden ze vermeld en een heel enkele
keer afgebeeld op een schilderij. Globaal gesproken waren er toen in Nederland twee typen in gebruik, namelijk
afgestemd op de usances in Groningen en Amsterdam:
Groninger ponden per Groninger mud en Amsterdamse
ponden per Amsterdamse zak. Van elk type worden vier
soorten gevonden, namelijk van 1 - 1/2 - 1/4 en 1/8 kop.

Dergelijk gereedschap is al meer dan een eeuw niet
meer in gebruik en wordt intussen verzameld. Wie
meer wil weten kan contact opnemen met de GMVV
(Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging),
www.gmvv.org.
Rio Holtman

Vanaf 1820 werd het metrieke stelsel in Nederland
gefaseerd ingevoerd en vanaf 1823 werden de ‘droge’
inhoudsmaten metriek. Vanaf dat jaar zijn ook metrieke
korenschalen gemaakt van 1 - 1/2 liter en 2 - 1 deciliter. Terwijl de voormetrieke korenschalen rekening
konden houden met de pakking van het graan, was bij
de metrieke exemplaren beslist een tabel nodig om het
gewicht per hektoliter af te lezen.
Een uitzondering vormen de Noord-Duitse korenschalen
in unstervorm, met naar keuze drie schaalverdelingen voor het gelijktijdig aflezen van de massa van het
graan in Nederlandse ponden per Nederlands mud (kg
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In gesprek met...
Ton Groenendijk
en Harry Haverkamp

‘Vriend worden van
het museum,
dat moet je doen!’
De stichting Vrienden Belastingmuseum ‘Prof. dr. Van der Poel’ groeide in de afgelopen twee jaar
van 410 naar ruim 700 leden. Deze enorme aanwas maakte een flink aantal aankopen mogelijk.
Tijd voor een gesprek met enkele oude bekenden, nu bestuursleden van de stichting Vrienden. Was
Ton Groenendijk vroeger voorzitter van de Douane Rotterdam, Harry Haverkamp verliet de dienst
als voorzitter van de FIOD-ECD.
Deze stichting brengt al vele jaren gelden bijeen, zodat
ons museum nieuwe voorwerpen kan kopen voor de
collectie. Het bestuur van de stichting Vrienden bestond
uit dezelfde leden als het algemeen bestuur van het
museum en de stichting Vrienden leidde een heel rustig
en onopvallend leven; praktisch alle oud-studenten van
de Belastingacademie doneerden jaarlijks hun bijdrage,
het bestuur van het museum beheerde de gelden en veel
andere activiteiten werden er niet ondernomen.
Met de loop der jaren nam echter het aantal vrienden
drastisch af; de inkomsten liepen terug en de bodem
van de kas was in zicht. Een nieuwe koers en nieuw elan
waren nodig om de inkomsten weer op peil te brengen.
In 2006 werd in de toenmalige groepsraad besloten om
het bestuur van de stichting Vrienden los te koppelen van
het algemeen bestuur van het museum; mede daardoor
werd de mogelijkheid gecreëerd om bedrijven het museum te laten sponsoren via de vrienden. In 2007 werd
een nieuw bestuur benoemd, bestaande uit Hans Bakker,
Ton Groenendijk, Harry Haverkamp, Fred Imhof en Jan
Lunneker. Vanaf 2008 zijn zij druk bezig met de uitbreiding van het aantal vrienden en dat lukt goed.

De stichting Vrienden bestaat al heel lang?
‘Ja, maar hoelang dat weten we eigenlijk niet eens precies. Het museum bestaat binnenkort 75 jaar en het zou
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ons niet verbazen als de stichting Vrienden ook zo lang
bestaat. Dat we ons willen inzetten voor het museum is
niet zo wonderlijk, Harry is als directeur Douane jarenlang eindverantwoordelijk geweest voor het museum
en Ton was tot aan zijn afscheid hoofd van de Douane
te Rotterdam, de eenheid waar het museum deel van
uitmaakte. Qualitate qua hebben we dus altijd met het
museum te maken gehad en alle twee dragen we het
museum een warm hart toe. Immers ‘een organisatie
die zichzelf serieus neemt, bewaart en respecteert ook
haar verleden’. Er is ons dan ook veel aan gelegen om de
mensen van de Belastingdienst te betrekken bij het museum en daar willen we ons graag voor inzetten. Samen
met Hans, Jan en Fred zijn we eind 2007, begin 2008
begonnen. Eerst wat structuur aanbrengen, bekenden
mobiliseren, en plannen maken. En in 2009 gingen we
voortvarend eenheden bezoeken om nieuwe vrienden te
werven.’

Hoe ging dat?
‘Best goed. We waren nog maar net uit de dienst vertrokken en velen kenden ons nog, zeker de leidinggevenden.
Als we belden om een afspraak te maken, was de reactie
meestal heel positief. ‘Leuk om jullie weer eens te zien
en even bij te praten’. We zijn begonnen met de leden
van M0 en M1 en daarna hebben we groepen andere
leidinggevenden bezocht en soms ook bijeenkomsten

IN GESPREK MET...

De definitieve aanslag van Fiel van der Veen, aankoop in februari 2012 mogelijk gemaakt door de Vrienden

Toen we naderhand het interview terugzagen hadden we wel iets
van ‘een mens doet rare dingen voor een goed doel!’.
Maar het heeft een hele poos op de Douane Lounge gestaan.’
met medewerkers. Hele plezierige bijeenkomsten, in een
ontspannen sfeer en met veel humor.
We trokken 15 minuten uit voor een gesprek, maar soms
werd dat ook iets langer. Heel veel mensen werden
enthousiast en een flink aantal mensen gaf zich op als
lid. In het begin waren er circa 400 vrienden en nu zijn
het er zo’n 700. Dat ondanks het verlies van mensen. Als
we eerlijk zijn, was dat beslist niet alleen aan ons eigen
enthousiasme te danken; iedere nieuwe vriend kreeg in
2009 als welkomstgeschenk gratis dat boek van Tom Pfeil:
Op gelijke voet, De geschiedenis van de Belastingdienst,
‘An offer, you cannot refuse’, een prachtig boek. Helaas is
de voorraad uitgeput en daarom geven we nu een ander
boek als welkomstgeschenk.’

met een aantal foto’s en platen van het museum. En
eigenlijk was het de bedoeling dat wij die tentoonstelling
zouden openen. Geheel onvoorbereid en niet zo precies
wetend waar het over ging, hebben we dat toen gedaan
en met redelijk succes. Vervolgens vond de cameraploeg
dat we ook maar een interview moesten geven over ons
werk voor de stichting Vrienden. Dat interview zou op
Douane Lounge gezet worden en dat betekende gratis
reclame voor de stichting Vrienden. Ook dat gebeurde
en onze slotzin was: ‘Vriend worden van het museum,
dat moet je doen!’ Toen we naderhand het interview
terugzagen hadden we wel iets van ‘een mens doet rare
dingen voor een goed doel!’ Maar het heeft een hele
poos op de Douane Lounge gestaan.’

‘Soms maakten we ook leuke en onverwachte dingen
mee. Zo gingen we op bezoek bij de Douane in
Eindhoven. Daar liep een man met een TV-camera,
die ons bij binnenkomst al driftig opnam. Een beetje
verbaasd waren we wel, maar we kregen als uitleg dat er
in het gebouw een tentoonstelling geopend zou worden

Waar zijn jullie als bestuur nu mee bezig?
‘We zijn nu bezig met het bezoeken van bedrijven. De
meeste eenheden van de Belastingdienst hebben we bezocht en het rendement van die bezoeken neemt af. Er
zitten andere mensen aan het roer en veel leidinggevenden kennen ons niet meer. De aanpak om via de dienst
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In gesprek met...
Van links naar rechts: Hans Bakker, Jan Lunneker, Erna Tieman (contactpersoon stichting Vrienden van
het Belasting & Douane Museum), Ton Groenendijk en Harry Haverkamp. Afwezig op de foto Fred Imhof.

Nog dit jaar zullen we starten met een reizende tentoonstelling;
die kan op eenheden geplaatst worden en natuurlijk vragen
we dan ook aandacht voor de stichting Vrienden.
vrienden te werven is nu wel uitgewerkt. Daarom zijn we
nu op zoek naar sponsoren. Daarvoor richten we ons op
de grote bedrijven die in hun dagelijks werk te maken
hebben met Belastingdienst of de Douane.
Op zich is dat niets nieuws; het museum krijgt al jaren
financiële bijdragen van bedrijven. We hebben dat nooit
als sponsoring betiteld en er werd ook geen sponsorcontract gesloten en dat doen we nu wel. Eén van de eersten
is het Rotterdams Havenbedrijf. Daar is een mooi contract mee afgesloten voor een periode van vijf jaar. Maar
er lopen meer trajecten, onder andere met Portbase
en met Deltalinqs. Ook aan de blauwe kant zoeken we
sponsoren bij bedrijven, bij koepels van banken en in de
advieswereld. Je kunt daarbij denken aan organisaties
als KPMG. Helaas schiet dat nog niet op.’

Wat wil het bestuur bereiken?
‘Ons doel is om tot circa achthonderd personen als vriend
te werven. En we streven naar een aantal sponsoren van
allure. Daarbij denken we aan een stuk of twintig. Dan
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willen we ongeveer € 20.000 per jaar voor aankopen bijeen brengen. Let wel: het museum, dus het gebouw, het
personeel, de hele organisatie, wordt uit de begroting
van Financiën betaald maar alle nieuwe aankopen moeten o.a. uit sponsor- en vriendengelden betaald worden.
Het geld, dat wij bijeenbrengen, wordt dus louter en
alleen besteed aan nieuwe museale aankopen en zeker
niet voor andere dingen. We hopen nog steeds dat het
museum er in slaagt om – met geld van de Vrienden- een
mooi object te kopen voor de officiële opening halverwege dit jaar. Dat zal geen Van Goyen worden (schilderij
Tolhuis aan de Merwede, olieverf op paneel, uit 1645,
zie Impost nr. 39, red.), maar als het lukt om jaarlijks die
€ 20.000 bijeen te brengen, dan kan de collectie goed
op peil blijven. Dan kan het museum weer even vooruit
en daar zijn we alle collega’s en Vrienden heel dankbaar
voor.
Daarnaast is het ook gewoon plezierig dat zoveel ambtenaren zich bij het museum betrokken voelen en dat de
leiding van de dienst het museum krachtig steunt. Het is

IN GESPREK MET...

De voorlopige aanslag,
door Fiel van der Veen,
in 2009 aangekocht met
steun van de Vrienden

‘ons museum’ en het is het meer dan waard om ook in
de toekomst voor de dienst en voor de samenleving te
behouden.’

Zijn er nog andere concrete plannen?
‘Uiteraard. In 2012 is er op de eerste plaats de officiële
heropening. Op 9 juni zal er voor vrienden en sponsoren
een speciale preview worden georganiseerd; zij kunnen
dan de verbouwing en de nieuwe inrichting met eigen
ogen zien en het wordt spectaculair, geloof dat maar!
Dan hopen en verwachten we dat de Belastingdienst op
niet al te lange termijn weer nieuwe mensen gaat werven. Ook die nieuwe mensen willen we zo snel mogelijk
kennis laten maken met het museum en als ze daar zijn,
vragen we ze natuurlijk om het museum ook financieel
te ondersteunen. We kijken ook naar mogelijkheden om
vergaderingen van eenheden op het museum te laten
plaatsvinden en daaraan een bezoek aan de collectie te
koppelen. En waarom zou een teamuitje of een excursie
niet naar het museum gehouden worden? Nog dit jaar

zullen we starten met een reizende tentoonstelling;
die kan op eenheden geplaatst worden en natuurlijk
vragen we dan ook aandacht voor de stichting Vrienden.
Intussen gaan we rustig door in de sponsormarkt aan de
blauwe kant.’

Hoe gaat het in de toekomst met de stichting?
‘De stichting zal nog wel tot in lengte van jaren blijven
bestaan en dat is goed. Er zullen nieuwe bestuurders
voor de stichting komen en anderen zullen onze plaats
innemen en ook dat is goed.
De dienst verandert snel en je komt in de loop van de
tijd te ver van de dienst af te staan. Na een jaar of vijf,
zes is het gewoon wijs als er nieuwe mensen komen. In
een fris nieuw bestuur. Dan kan de stichting Vrienden
blijven doen wat ze moet doen: geld bij elkaar brengen
voor nieuwe museumstukken en dat is nodig.’

Henk Duym
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Keetvrouwen,

Turfton

Jonckwyffs,

In Arnemuiden werkten veel vrouwen en meisjes bij de zoutwinning. Het zout werd gewonnen door
zeewater in grote ketels boven turfvuren in pekel om te zetten. Zwaar werk met strenge regels. Geen
wonder dat die wel eens werden overtreden en dat er bij de aanvoer van turf werd geknoeid met
maat en gewicht.
Zwaar
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In de zoutindustrie werkten vanaf de 15e eeuw zowel
mannen als vrouwen. In 1547 waren in en buiten de
zoutketen vrouwen en joncwyffs werkzaam. In 1588 werd
eerst overwogen of er bij twee zoutpannen ‘dye neffens
malcanderen staen’ een ‘vrouwe ende twee jonckwyffs’
zullen werken.
De arbeidsomstandigheden waren zwaar: extreem hoge
temperaturen, veel rook, ijskoude tocht, gesleep met
zware manden turf en gesjouw met zware vaten of kuipen. En dan de verontreinigingen door het winningsproces: de zure en prikkelende slijmen op de pekelmassa
werden wel verwijderd maar vormden toch een ernstige
bedreiging van de gezondheid. Sommigen stierven aan
de gevolgen van een longontsteking.

en rond de turfvuren die de pekel in de pannen moesten verhitten. Als je betrapt werd, kwam je dat duur te
staan. In 1612 bijvoorbeeld kreeg ‘seeker joncwyf onderhuert sijnde’ een boete van 20 schellingen: daar kon je
twee weken van leven. Daar kwam nog eens bij dat ze
een jaar lang in geen enkele zoutkeet van Arnemuiden
ingezet mocht worden.
Verder was er geen sprake van mobiliteit: ‘Draagers
of Keet-vrouwen die in het Stoocken van de Keeten buyten tijds de dienst van haar meesters verlaten, mogen
niet door een andere meester worden aangenomen’.
Hadden mannelijke arbeiders het al niet makkelijk in
de zestiende eeuw, vrouwen hadden helemaal geen
rechten.

Waarom vrouwen en meisjes?

Aanvoer van turf

Er waren verschillende redenen om het werk door
vrouwen en meisjes te laten doen. De beloningen voor
hetzelfde werk waren aanmerkelijk lager dan die voor
mannen. En het is niet ondenkbaar dat alle leden van
een zoutziedersgezin waarvan alleen de vader lid was
van het gilde, door hem werden ingezet. Soms huisden
die gezinnen op de bovenverdieping van de zoutketen.
Verder was het voor vrouwen en meisjes niet gebruikelijk
om tot een gilde toe te treden. In de diverse gildenordonnanties is er slechts sprake van gildebroeders. De
zoutindustrie kon daardoor de onbeschermde arbeidsters ongelijk behandelen en welbewust uitbuiten.
Een andere reden kan zijn dat vrouwen in de regel
minder dan mannen geneigd waren tot ondeugden als
vloeken, tieren, injureren, messen trekken, openbare
dronkenschap of opstandig gedrag.
Bovendien was het vrouwen en meisjes verboden zich tijdens de ‘teelt’ tijdelijk onder te verhuren bij een andere
werkgever. Dat gebeurde natuurlijk toch. Als een boer
in de oogsttijd handen te kort kwam, kon je tijdelijk
even ontsnappen aan de benauwde omstandigheden in

De vuren onder de zoutketels werden gestookt met turf
die in tonnen werd aangevoerd.
In Zeeland kon men in de regel beschikken over de
Roosendaalse turf, die naar verhouding goed en goedkoop was. Maar dat veranderde nadat het Twaalfjarig
Bestand was gesloten. Toen wilde men in de Spaanse
Nederlanden die turf ook en men was daar bereid iets
meer te betalen dan de Zeeuwse zoutnering gewoon
was. Zo ontstond er een groot tekort en steeg de prijs
tot grote hoogte.
Noodgedwongen gingen de Zeeuwen onder protest over
tot de koop van de veel duurdere Overijsselse en ‘WestVriese’ turf, die met turfschepen moest worden aangevoerd.

Zwendel en impost
De turf werd belast met impost. Daartoe werd de turf
door beëdigde turftonsters in tonnen verpakt die door
beëdigde branders waren ‘gebrant’. Die tonnen werden
echter niet altijd even goed gevuld.
De turftonsters knoeiden om wat bij te verdienen. Vaak

geschiedenis

sters,

Turfraapsters en

Turfvolsters

Zoutwinning in Zeeland, grafure 1743

deden ze er minder turven in dan voorgeschreven. Of ze
stopten er in plaats van droge turven, nat geworden turf,
kluiten of zelfs turfmolm in. Daarbij moet bedacht worden dat de turftonsters vaak gratis of tegen een zacht
prijsje over de afgekeurde turf mochten beschikken,
zodat goede turf opzettelijk een zodanige ‘behandeling’
kreeg dat die werd afgekeurd. De keetmeesters betaalden op die manier te veel impost en voor meer turf dan
er in werkelijkheid was aangevoerd, ook doordat er in
een schip soms aanmerkelijk minder tonnen waren geladen dan geschat. Als deze praktijken werden ontdekt,
werden de keetmeesters of pannebazen gerechtigd uit
de turftonsters een selectie te maken.
Ter voorkoming van deze manipulaties kon ook nog een
andere maatregel worden toegepast. Dan werd de hele
lading eerst naar de keet gebracht, inclusief kluiten en
dergelijke, waarna eventuele schifting mogelijk was.
Dat de tonsters zich door middel van manipulatie
probeerden te verrijken, is niet zo vreemd, want de

beloning per dag lag heel laag. Die bedroeg een derde
van wat een geschoolde arbeider verdiende. Bij ziekte of
andere omstandigheden waarin je zelf niet kon werken,
moest je voor een vervangster zorgen aan wie je bijna
twee maal zoveel moest geven als je zelf ontving.
P.J. Feij
Bronnen
Zeeuws Archief: Inventaris van de Archieven van de Gemeente
Arnemuiden, inventarisnr. 1019, Register van verordeningen op de
ambachtsgilden, 1575-1725
Idem, inventarisnr. 1039, Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van
het Pannen- Liedengilde, 1580-1682
Idem, inventarisnr. 1082, Reglement op het gilde van de Panne-en keetnering te Middelburg en Arnemuiden vastgesteld door het stadsbestuur
van Middelburg,1547 september 3
Het Zoutarchief van de stad Dordrecht. Toegangsnummer 181
Gerrit Hoogstraten, Rederij en Zoutketen, deel I en II
De bovenstaan bronnen zijn gedigitaliseerd en te vinden op de website
van HVA
www.arnehistorie.com

21

In gesprek met...
in gesprek met...

Karel Grandia

Gloebabtjebémde
Gloegemap
Ah Ah
Die onbegrijpelijke woorden las ik in het boek dat Karel voor zijn familie heeft samen gesteld en dat
hij ter voorbereiding aan mij ter inzage gaf. Voor dit interview heb ik er uit kunnen putten terwijl
hij enige weken herstel nodig had na een ziekenhuisopname.
Helaas is Karel Grandia op 8 februari overleden. Omdat hij de tekst van het interview al had goedgekeurd, hebben we in overleg met de familie besloten het artikel juist nu te plaatsen als eerbetoon
aan deze aimabele en markante collega.

Was dat de naam van het bandje waarin je in Indië
speelde?
‘Neen, dat zongen we in het eerste bebop orkest in
Indië. Ik ging als dienstplichtig militair van de luchtmacht
naar vliegveld Andir bij Bandoeng. Daar werd ik hoofd
welzijnsverzorging. Dat betrof vier winkeltjes, een sportcomplex met voetbalvelden en tennisbanen, vijf kantines, twee bioscopen en twee feest/toneelzalen en het
personeel, zoals een filmoperateur en twee sportofficieren. Voor dat werk moest ik regelmatig per vliegtuig naar
Batavia (nu Jakarta) voor inkopen en het huren van films.
En ik moest met artiesten afspraken maken voor optredens in de feestzalen. Zo kwam ik spoedig in een orkestje: De Melo’s, waar ik vrij veel in heb gespeeld, hoofdzakelijk voor militairen maar ook in restaurants, hotels
en bars. Iedere zondag speelden we als Dansorkest De
Melo’s in Hotel Homan, Bandoengs bekendste hotel ‘Pait
Musical’ (muzikale borrel), min of meer klassiek getinte
muziek. Iedere vrijdagavond traden we op voor radio
Bandoeng. We gingen zelfs op tournee met een groep
artiesten die voor vermaak van de troepen naar Indië
kwamen, zoals de Wama’s en Truusje Koopman. Bij het
35-jarig bestaan van de militaire luchtmacht werd een
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revue opgevoerd waar ik ook in optrad. En zo speelde ik
ook in dat bebop orkest. In mijn jeugd had ik me zelf uit
boekjes gitaar leren spelen en slagwerk. Daar had ik veel
plezier van bij de bevrijding. In trio ‘The Scat Jokers’
zong en speelde ik toen voor de Canadezen.’

Je had dus alles in je om een succesvol artiest te
worden?
‘Toch werd ik geen artiest. Nadat ik in 1944 op het
laatste eindexamen in oorlogstijd een Mulo diploma had
gehaald, heb ik nog even bij mijn vader in het bedrijf
gewerkt, maar uiteindelijk ging ik ‘als sinterklaascadeautje’ op 5 december 1945 bij de Belastingdienst werken.
Toen heb ik nog een tijdje een avondstudie gevolgd voor
radiotelegrafist. Maar dat ging niet door. (Achteraf maar
goed ook, want die functie is totaal verdwenen). En na
een jaar moest ik in militaire dienst. Dat deed ik met
liefde. Ik werd korporaal en later sergeant-wachtmeester
en ik ging de dienst uit in de rang van sergeant-majoor.
Ik heb er van genoten, want ik had veel vrijheid en veel
ruimte voor zelfstandigheid en initiatief. Ik had zelfs een
jeep tot mijn beschikking en ik kon me ook nog eens in
de muziek uitleven. Maar ik heb wel vrij lang in Indië

IN GESPREK MET...

Sinds de instelling van de ROB’s in 1982
werd ik fulltime docent nieuwe stijl. Dat hield ook in
dat ik examinator werd, examenvragen moest beoordelen
en de cijferwaardering moest bepalen.

gezeten: van november 1948 tot januari 1951. Na mijn
demobilisatie moest ik terug naar de Belastingdienst;
dat was wel effe wennen.’

Was je niet liever militair gebleven want je had het
er echt naar je zin?
‘Nou, toch maar niet. Ik vond het welletjes. Ga maar na:
ik kwam eind 1946 op voor mijn dienstplicht en die liep
door tot januari 1951.’

En de muziek dan?
Ja, dat ben ik wel blijven doen, maar alleen voor mijn
plezier. Net zoals ik altijd met veel plezier aan honkbal
deed. Ik begon dus gewoon weer bij de Belastingdienst met elke dag een baas boven mij. Maar ik haalde
vlot mijn ACT en AC en het praktijkdiploma boekhouden. Ik volgde de controleurscursus en werd controleur
omzetbelasting bij de Inspectie der Invoerrechten en
Accijnzen in Zaandam. Interessant werk, want daardoor
kwam ik bij alle grote bedrijven in de omgeving over de
vloer.
Met de komst van de nieuwe wet Omzetbelasting 1968
ging ik veel ondernemingen, boekhouders en accountants voorlichting geven over de BTW. Kennelijk had het
departement hiervan vernomen, want ze vroegen mij
toen of ik naast mijn gewone werk ook les wilde geven
op de verschillende opleidingen.’

Weer een leuke tijd?
Nou, dat viel in het begin zwaar tegen. Dat kwam doordat ik niet alleen les moest geven over omzetbelasting,
maar ook over de hele douanewetgeving: de AWDA, het
Tariefbesluit, de In- en Uitvoerwet en alle accijnswet-

ten. Ik moest me het rambam leren om de cursisten voor
te blijven en dat is aardig gelukt, terwijl ik toch ook in
de controle werkzaam was. Soms moest ik zelfs naar
het Hof in Amsterdam om een stelling van de fiscus te
verdedigen. Eerst deed ik dat samen met het hoofd van
de inspectie, maar later ging ik alleen.
Ik ben in 1971 parttime docent geworden bij de opleidingen ‘oude stijl’. Sinds de instelling van de ROB’s in 1982
werd ik fulltime docent nieuwe stijl. Dat hield ook in dat
ik examinator werd, examenvragen moest beoordelen
en de cijferwaardering moest bepalen. Ik kwam in een
groep terecht die een nieuw systeem van onderwijs
ontwierp. En, wij als fulltime docenten moesten nieuwe
lesteksten samenstellen. Dat was wel mijn mooiste tijd.
Ik schreef lesboeken over accijnzen en werkte mee aan
boeken over de douanewetgeving. Daarvoor moest ik
allerlei bedrijven bezoeken om het productieproces te
bekijken, zodat het in de lessen beschreven kon worden.
Je kunt dan denken aan een stokerij, een bierbrouwerij,
een frisdrankenfabriek en een sigarettenfabriek.
Ik moest ook naar de Staatsdrukkerij om met de vormgever te overleggen waar schema’s, foto’s, of tekeningen
moesten komen. Weet je trouwens dat mijn zoon Rob
verscheidene tekeningen voor die boeken verzorgde? Hij
is ook grafisch vormgever.
Ja, ik heb het wel druk gehad, ook door de opkomst
van de EEG en de daarmee samenhangende verandering
van de douanewetgeving. Ik moest overal in het land
voorlichting en opfriscursussen geven. Zo heb ik ook wel
op de douaneschool in Elspeet lesgegeven. Verder zat ik
jarenlang in de organisatie van de landelijke sportdag
voor de Belastingdienst in Den Bosch op sportpark de
Vlier en in het Brabant bad.
Henk Duym
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Intussen
op de
Parklaan

De aannemer heeft het museumgebouw opgeleverd,
het is prachtig, maar we zijn nog lang niet klaar.
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Kinder Activiteiten Agenda
Maart tot en met Juni 2012

April

Zaterdag 14 en en zondag 15 april

Nationaal Museumweekend
Dit weekend kun je alvast wat geheimen uit de nieuwe,
speciaal voor kinderen ingerichte DouaneDoe-Ruimte
ontdekken. In onze speciaal ingerichte museumkubussen in de Centrale Bibliotheek van Rotterdam.
Kom ook kijken! Lees meer op;
www.bdmuseum.nl

Juni

Zaterdag 9 juni 13.30 tot 17.00 uur

Openingspreview vrienden van het
museum
Op deze dag mogen alle vrienden van het museum alvast
een kijkje komen nemen in het museum! Voor kinderen
is er een speciaal programma met leuke spelletjes en
lekkere hapjes. Vraag aan je ouders of jullie ook komen!
Jullie kunnen je inschrijven door op de officiële uitnodiging van de vriendenclub te reageren.
Woensdag 20 juni 15:00 tot 17:00 uur

Kinderopening DouaneDoe
Op deze dag wordt de DouaneDoe-Ruimte in het
museum feestelijk geopend. Wil je er bij zijn?
Dat kan! Hoe je je kunt opgeven lees je
verderop op deze pagina!

Feestelijke opening
DouaneDoe-Ruimte
Feest op 20 juni met ons mee!
Na een lange verbouwing is het dan eindelijk klaar; de
DouaneDoe-Ruimte! Een speciale ruimte in het museum waar je kunt spelen en avonturen beleven; te land,
ter zee én in de lucht!
Speel dat je vrachtwagenchauffeur bent of controleer
als een echte douanier of er geen verboden spullen in
de lading zitten. Vaar in een douaneboot, scan koffers
op een luchthaven of kom knutselen met douanehond
Doerak. Het kan straks allemaal in de DouaneDoeRuimte!
Om te vieren dat de DouaneDoe-Ruimte af is, organiseert het Belasting & Douane Museum op 20 juni een
feestje. Compleet met slingers, ballonnen, limonade
én natuurlijk wat te snoepen. Maar het allerleukste is
dat je op die dag voor het eerst alle spelletjes in de
DouaneDoe-Ruimte kunt uitproberen.

Kom ook naar het openingsfeestje!
Heb jij zin om de opening van de DouaneDoe-Ruimte
met ons mee te vieren? Dat kan! Stuur een mailtje met
de titel: Opening DouaneDoe-Ruimte naar
publiekszaken@bdmuseum.nl
Je krijgt dan binnen een week een bevestiging van je reservering. Er is maar een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus
reserveer snel! Vergeet niet om in je bericht te
zetten met hoeveel kinderen je
komt en hoeveel volwassenen er met
je mee mogen.
Graag tot ziens op 20 juni!

<
-- Doerak
de nieuwe speurhond van het museum
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April
Zaterdag 14 en zondag 15
Nationaal Museumweekend
mini expositie over het nieuwe Belasting & Douane Museum
in de Openbare Bibliotheek Rotterdam

Juni
Opening Belasting & Douane Museum
zaterdag 9 op uitnodiging Preview van het vernieuwde museum
exclusief voor de vrienden van het Belasting & Douane Museum

Je weet niet
wat je ziet
Soms kom je in ons museum iets tegen dat je nooit
eerder hebt gezien. En waarvan je niet weet wat het
is. Weet jij wat dit is? Het heeft iets te maken met de
grootte van een stuk land.
Als jij weet wat dit is, stuur dan je antwoord in een mailbericht naar publiekszaken@bdmuseum.nl
met de titel: Je weet niet wat je ziet.
Onder de beste, gekste of creatiefste inzendingen wordt
een leuk kadootje verloot.
In de volgende Impost wordt het juiste antwoord verklapt én staat weer een nieuw voorwerp. In juni heb je
dus weer kans om iets te winnen!

dinsdag 5 van 15:00 tot 16:00 uur Preview voor de pers met
de directeur van het Belasting & Douane Museum
donderdag 7 Opening Belasting & Douane Museum
op uitnodiging
woensdag 20 Kinderopening DouaneDoe 15:00 tot 17:00
uur Kinderfeest met een speciale kinder-openaar voor de
DouaneDoe-Ruimte

Juli
7 juli t/m 19 augustus Zomervakantie
Deelname Jeugdvakantiepaspoort

September
woensdag 5 Kick-off Scholen BSO
Voorlichting lesprogramma’s Educatie
vrijdag, zaterdag en zondag 7, 8 en 9
Wereld Havendagen van 10:00 – 17:00 uur		
Belasting & Douane Museum in samenwerking met de Douane
Nederland op het water
zondag 9 Nationaal Monumentendag
Lezing: ‘de Verbouwing van het historisch pand Parklaan 14 - 16’.
Het nieuwe Belasting & Douane Museum
woensdag 12 Kick-off Scholen BSO
Voorlichting lesprogramma’s Educatie
dinsdag 18 Prinsjesdag
11:00 tot 17:00 uur Het Koffertje van de Minister van Financiën
woensdag 19 Kick-off Scholen BSO
Voorlichting lesprogramma’s Educatie

??
?

zaterdag 22 Nationale Burendag 15:00 tot 16:00 uur
Buren in het Scheepvaartkwartier – ‘Gluren bij de buren’ privé
rondleiding in het nieuwe museum met borrel ter afsluiting
woensdag 26 Kick-off Scholen BSO
Voorlichting lesprogramma’s Educatie
woensdag 26 Postactieven
Presentatie Belasting & Douane Museum tijdens de jaarlijkse
bijeenkomst Postactieven Belastingdienst Nieuwegein

Oktober

?

Gehele maand Maand van de Geschiedenis Landelijk thema
woensdag 3 Dierendag 14:00 tot 16:00 uur
Workshop ‘Hondenpenning’
13 t/m 21 Herfstvakantie 13:00 tot 16:00 uur
Workshops op woensdag en zondag
zondag 14 Dag vd Rotterdamse Geschiedenis
Gemeenschappelijk thema Rotterdam
woensdag 31 Workshop op woensdagmiddag
14:00 tot 16:00 uur
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Tijdelijk kantoor
Laan Op Zuid 45

telefoon: 088-1514900

3072 DB Rotterdam

info@bdmuseum.nl

Kamer A.01.29

www.bdmuseum.nl

