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er waren vier feestelijke bijeenkomsten nodig om de herope-
ning van het Belasting & douane museum te kunnen vieren. de 
bijeenkomsten liepen uiteen van twee grote openingen op  
7 juni, de vriendendag, de ‘inloopburenzondag’ tot en met de 
kinderopening van de douanedoe. Iedereen vermaakte zich  
prima. de douane harmonie zorgde bij de eerste drie bijeen-
komsten voor de muzikale omlijsting. na twee jaar slopen, bou-
wen en inrichten zijn we dan echt open. veel positieve reacties 
over de vormgeving en de inhoud van de presentatie. 

maar het museum is meer dan alleen een historische belevenis: 
neem bijvoorbeeld de kuyper salon voor presentaties en lezin-
gen, een tuin waarin de hectiek van de stad even is verdwenen 
en de mogelijkheid om in het museum gebruik te maken van 
gratis WIfI. In deze Impost leest u er meer over. 

We kijken ook terug op 2011. dit kunt u doen via onze nieuwe  
website www.bdmuseum.nl. hierbij treft u de link aan naar de 
jaarverslagen 2011 van de museumstichting en de vrienden-
stichting. ook zijn hier de jaarverslagen van oudere datum terug 
te vinden. mocht u geïnteresseerd zijn in de volledige lijst van 
museale verwervingen in 2011, dan kunt u deze lijst aanvragen 
via publiekszaken@bdmuseum.nl.

Ik wens u een mooie zomer toe en een lang en veelvuldig verblijf 
in ons vernieuwde museum.

Ik wens u veel leesplezier toe.
Frans Fox directeur

We zijn 
weer open
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Grande opening,  
vriendenopening Museum

Frans Weekers opent het vernieuwde Belasting 
& Douane museum. met een druk op de rode 
knop spuiten vijf vuurwerkfonteinen de lucht in. 
Hier een impressie van de feestelijke openingen.
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tekent niet dat hij niet van mooie dingen houdt, maar hij 
volgt niet zomaar iedere trend. hij gaat keurig in het pak 
naar zijn werk, altijd met een das, omdat hij vindt dat 
een verzorgd uiterlijk noodzakelijk is voor een politicus. 
‘als je onverzorgd bent, leidt dat af van de inhoud’. In 
de auto mag de das meteen af, dat wel. In debatten met 
Wouter Bos als opponent heeft de staatssecretaris (toen 
kamerlid) zich wel eens aan een rode das gewaagd. 

We spreken elkaar vlak voor carnaval en als het had 
gekund, had staatssecretaris Weekers het ambtskostuum 
graag geleend om origineel voor de dag te komen. ‘het 
uniform maakt de functionaris. alle uniformen, toga’s 
en ook ambtskostuums laten de drager ervan in een rol 
stappen. dat is te vergelijken met carnaval: door je kos-
tuum stap je in een rol en ben je even iemand anders. je 
zet het masker van alledag af.’ Ik kan hem alleen maar 
gelijk geven, het ambtskostuum dwingt de drager zijn 
rug te rechten, fier en in de houding. Zou hij het des-
ondanks toch vergeten, dan herinnert de kriebelige stof 
hem wel aan de zwaarte van zijn positie.

Anne-Marieke van Schaik

omdat de (inmiddels demissionaire) staatssecretaris 
een druk bezet man is, had ik een voorselectie gemaakt 
van drie heel uiteenlopende museumstukken, maar na 
binnenkomst in ons depot nam frans Weekers uitge-
breid de tijd om zelf rond te neuzen. collectiebeheerder 
annemarie simon had een aantal kasten opengezet en 
onze bewindspersoon bekeek alles met grote interesse. 
uiteindelijk koos hij voor het ambtskostuum van c.W. 
Bodenhausen: ‘mijn nieuwe ambtskostuum!’

c.W. Bodenhausen was van 25 juli tot 27 juli 1939 minister 
van financiën in het kabinet Colijn V. Dit kabinet werd 
direct na de installatie door de tweede kamer met een 
motie van afkeuring weggestuurd. colijn had het kabinet 
buiten de partijen om geformeerd en dit werd niet gepikt 
door de toenmalige kamerleden. tot 10 augustus waren 
de ministers nog demissionair, daarna trad een nieuw 
kabinet (de geer II) aan. 

het ambtskostuum dateert uit de periode 1921-1926 
toen Bodenhausen directeur-generaal van financien in 
Nederlands-Indië was. Het met zilverdraad geborduurde 
eikenbladmotief staat voor financien. Het in goud 
geborduurde oranjetakmotief is een toespeling op het 
nederlandse koningshuis. het pak is gemaakt van wollen 
laken, de enige concessie aan het tropische klimaat is de 
witte kleur van de broek en de binnenvoering van de jas 
in wit satijn. het pak zal nog steeds bijzonder oncomfor-
tabel zijn geweest. er horen een steek met veren en een 
degen bij. 

frans Weekers is niet overdreven modebewust en waakt 
ervoor een statement te maken met zijn kleding. dat be-

‘Mijn nieuwe 
ambtskostuum’

Het favoriete 
museumobject van...

Frans Weekers

foto Irene dral, Beeldzaak den haag
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In gesprek met...

dat zei zij halverwege ons gesprek over de vormgeving 
van de vaste tentoonstelling in ons museum. We zaten in 
een kleine, met glas afgeschoten ruimte van het bureau, 
gevestigd aan de veembroederhof, een gebouwencom-
plex langs de piet heinkade in amsterdam, tegenover 
het java-eiland. een half uur daarvoor zag ik bij bin-
nenkomst een aantal jonge vaklui geconcentreerd in de 
weer achter computerschermen, terwijl ontwerper frank 
tjepkema aan een tafel in bespreking was. na een korte 
handdruk vroeg hij leonie janssen mij te woord te staan. 
later vertelde leonie dat ze het erg druk hadden omdat 
ze bezig waren aan een pitch voor een nieuwe opdracht. 
Met een kop koffie doken we in deze hoek van de volle 
werkruimte die doet denken aan een showroom in voort-
durende staat van opbouw.

Wat doet ontwerpbureau Tjep? 
‘We ontwerpen van alles: winkelinterieurs of restaurants 
maar ook gebruiksvoorwerpen of sieraden. dan beden-
ken we de hele inrichting, inclusief meubilair, logo en 
menukaart. Bij een project pakken we alles aan, want wij 
willen onze opdrachtgever een eigen identiteit geven. 
en dat doen we op een speelse manier waarbij we de 

kern zelf bedenken. aangezien we hier de afgelopen tien 
jaar bekend om staan, worden we vaak benaderd voor 
dit soort speciale projecten. dit is natuurlijk een luxe 
positie, want we werken hierdoor alleen maar aan leuke 
interessante projecten. op schiphol verzorgden we bij 
voorbeeld in opdracht van schiphol amsterdam airport 
de vormgeving van de inrichting van lounge 3 ‘achter 
de douane’. daar bedachten we een echt nederlandse 
uitstraling waarbij we de cliché’s van delfts blauw en 
klompen hebben gemeden. het concept ging uit van 
brood, kaas en bloemen. daarmee zorgden we voor een 
eyecatcher op schiphol met een broodwinkel/restaurant 
met 5 meter hoge broodrekken (met houten broden van-
wege de muizen) en een ‘house of tulips’: een 8 meter 
hoge kas van groen glas in de vorm van een grachten-
pand met een plattegrond van circa 4x6 meter. voor het 
horecadeel ontwierpen we comfortabele en ongedwon-
gen meubels, afgeleid van picknicktafels.’

Leonie Jansen 
van tjep.
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Verzorgde Tjep vaker de vormgeving van musea?
‘zeker. voor het maritiem museum in rotterdam bijvoor-
beeld was dat de tentoonstelling ‘geen zee te hoog’ een 
canon van de nederlandse zeevaart, waarin vijftig ele-
menten uit de scheepvaart te zien waren vanaf de voc tot 
en met de actuele organisatie van de rotterdamse haven.’ 

Maar hoe kwam bureau Tjep aan deze opdracht? 
‘die kwam via museumstudio, het bureau dat de 
verhaallijn met het thema ‘vertrouwen & rechtvaardig-
heid’ voor de tentoonstelling ontwikkelde. naar aan-
leiding van dat scenario zocht de inmiddels in louter 
omgedoopte studio een partij voor de vormgeving 
van het interieur. daartoe werd een pitch uitgeschre-
ven waar meerdere ontwerpbureaus aan meededen. 
concurrenten waren onder andere perspekt in haarlem 
en Platvorm. Na een briefing met een beknopt scenario 

door Museumstudio werden ideeën afgevuurd tijdens 
een presentatie. Daarbij werd gereageerd op de ideeën 
van museumstudio. zo’n idee is het thema niet betalen, 
dat gaat over het gedrag van mensen. Waarom weigeren 
ze dat, of waardoor. dat kan zijn vanwege corruptie of 
zwart geld, of omdat men tegen defensie is dan wel van-
wege armoe, of ze zorgen door slinksheden als ontwij-
king dat ze niet hoeven te betalen. tjep werd uiteinde-
lijk de opdracht gegund vorm te geven aan de opzet van 
een logisch verhaal.’

Wat was dat voor verhaal? 
‘We moesten het ingewikkelde verhaal over belastin-
gen gaan vertellen. daarvoor was het in hoofdstukken 
verdeeld, zoals: hoe en waarom betaal ik grondbelasting, 
moet ik een tolheffing ondergaan of accijns afdragen? 
andere onderwerpen waren het ontstaan van belastingen, 
en rijke historische personen en het belastingsysteem.’ 
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In gesprek met...

langzaam verder gingen tot we nu in deze laatste maan-
den voor de opening in een heftige fase zitten.’

Hoe ging dat in de praktijk? 
‘tjep heeft een totaalopzet gemaakt die aan de hand van 
de looproute vanaf de tweede verdieping naar bene-
den leidt tot in de douanedoe voor de jeugd. Was het 
museum in de opzet van de jaren negentig erg donker 
en ingedeeld in afgescheiden kabinetten, nu is gekozen 
voor eenheid en overzicht in ruimtes. In plaats van een 
dichtgebouwde indeling is een mooie en overzichtelijke 
presentatie met een aangename sfeer nagestreefd. het 
gebouw is simpel. de ruimte voor de wisselexposities 
is op de derde verdieping gesitueerd. daar wordt de 

Hoe werd dat uitgewerkt? 
‘alles werd in een ruimtelijk plan vertaald. om de be-
zoeker actief te betrekken bij de tentoonstelling werden 
vanuit het scenario van museumstudio spelletjes ontwik-
keld. We bedachten een vormgeving die de aandacht 
beter vasthoudt dan tekstborden. dat is ook aan de door 
ons ontworpen vitrines te zien. het zijn staafdiagram-
men, voorzien van illustratieve grafische voorstellingen. 
We zijn gewend in 3d vorm te geven en objecten kunnen 
ook driedimensionaal worden geprint. dat past goed bij 
onze opvattingen die uitgaan van ruimtelijk denken die 
weer aansluiten bij deze opdracht, namelijk eenheid en 
overzicht in de ruimtes van het museum. We zijn hier 
inmiddels vier jaar mee bezig. We gingen snel van start, 
ontwikkelden veel ideeën, bijna een explosie, waarna we 
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in GesPRek Met...

die vitrines zijn door ons bedacht en ontwikkeld maar 
de uitvoering hebben wij overgedragen aan de firma 
keijsers. Wij hebben ze getekend en zij maakten ze naar 
onze materiaal- en kleurspecificaties. Daarvoor moes-
ten we voortdurend schakelen tussen museumstudio en 
keijsers om zo de door het museum gewenste kwaliteit 
te behouden. Binnen het concept konden we zo wel 
wijzigingen in de vormen aanbrengen.’

En nu is de opdracht bijna voltooid 
‘We hebben veel vormgeving ontwikkeld en bedacht 
inclusief de douanedoe. ook doerak, de nieuwe speur-
hond van het museum hebben we in 3d ontwikkeld. tot 
slot wil ik zeggen dat ik voorheen nooit zo over belastin-
gen had nagedacht maar ik vind nu dat het een interes-
sante materie is met vele facetten. grappig waren de re-
acties van vrienden toen ik vertelde over de namen van 
antieke heffingen als ramenbelasting of pruikenbelas-
ting. hopelijk kunnen we straks meer mensen de leuke 
en goede kanten van de Belastingdienst laten zien.’

Henk Duym

bezoeker eerst naar toe geleid met een lift. van daar be-
gint de looproute voor de vaste opstelling op de tweede 
verdieping. al kijkend zakt de bezoeker af naar beneden. 
Op de tweede verdieping treffen de bezoekers eerst Het 
oor, onze input. het scenario van museumstudio zei: we 
willen een klaagpoort om ergernissen en op- of aanmer-
kingen richting de Belastingdienst te kunnen uiten. dat 
is de eerste confrontatie voor de bezoeker. daarvoor 
hebben wij toen een luisterend oor bedacht en daar was 
museumstudio enthousiast over: een extra creatieve 
draai, spannend. een richtlijn uit hun scenario gaf ons 
aanknopingspunten voor een leuk ontwerp.

En verder? 
‘museumstudio wilde dat wij het belastingsysteem zo 
weergaven dat de bezoekers de stroom van inkomsten 
en uitgaven begrepen. het was aan ons om de uitvoering 
daarvan te bedenken. We hebben toen gekozen voor een 
perfect systeem als dat van een horloge. In een transpa-
rante opzet komen alle belastingen naar voren. daardoor 
is schematisch te zien wat er gebeurt als die keurig 
worden afgedragen, maar ook wat het gevolg is van het 
tegengestelde. We hebben een soort kast ontwikkeld 
waarmee wordt gedemonstreerd hoe het belastingstel-
sel werkt; inderdaad als bij het uurwerk van een hor-
loge waarbij in dit geval kogeltjes langs raders door het 
systeem rollen. daardoor kun je het belastingstelsel ook 
zien als een menselijk hart dat in plaats van bloed geld 
in- en uitpompt. de ‘hartinstallatie’ zoals wij die dan 
ook noemen is afgeleid van één van onze sieraden, een 
typisch ontwerp van tjep, bestaande uit verschillende 
gedetailleerde lagen. zo laten wij ook ons handschrift 
in het museum achter. dan is er ons overkoepelend 
vitrineconcept met zijn uitwerking in de vorm van staaf-
diagrammen die duidelijk maken wat de verschillende 
heffingen betekenen. Daarmee komen begrippen als 
hoog en laag tot uitdrukking, veel en weinig, en percen-
tages. het gaat over meten en wegen, over getallen en 
verhoudingen. de vitrines zijn verder voorzien van door 
ons ontwikkelde grafische prints die de bezoekers visueel 
houvast geven bij welk onderwerp ze zijn.
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moderne kunst

Duurde het lang om deze regel te bedenken?
‘zulke dingen vallen je gewoon in. Ik weet niet eens wat 
nadenken is, ’t was er gewoon.’

Hebt u bijzondere ervaringen met de Belastingdienst?
‘Ik zou het erg op prijs stellen als de tarieven werden 
verlaagd. of dat ze zeggen: ‘u hebt nu veertig jaar 
betaald, het is genoeg geweest, u krijgt een vrijstelling 
voor de rest van uw leven.’ alles wordt maar duurder, het 
zijn dieven. alsof energie al niet duur genoeg is, komt 
de belasting er nog eens overheen. ze helpen de kleine 
ondernemer aan het gas. ja, ik ben een eenmanszaak 
ja, al dat gelul. je krijgt ook niemand meer te spreken. 
het is onmenselijk geworden. vroeger ging je naar de 
plukmekaalstraat (kantoor puntegaalstraat, red.) en 
daar kon je een mens aanspreken, tegenwoordig krijg 
je een computer en kan je niemand ter verantwoording 
roepen.’

Jules 
Deelder

‘ De belastingplicht 
is ons aller recht’

poëzie is een nieuwe kunstvorm voor het mu-
seum. ‘De belastingplicht is ons aller recht’ staat 
in het nieuwe toegangshek voor parklaan 16. 
Architect Jan van Iersel ontwierp het smeedijzeren 
hek, naar voorbeeld van het authentieke hek voor 
parklaan 14. Hij verzocht de Rotterdamse dichter 
Jules Deelder er een zin voor te bedenken. op 11 
juni kwam Deelder ‘zijn’ hek bekijken en deelde 
zijn mening over de Belastingdienst. 

‘een hoop belastingcenten worden uitgegeven aan zaken 
waar ik niks mee te maken wil hebben. de politiek daar 
hebben we niks van te verwachten. zo’n joint strike 
fighter bijvoorbeeld. daar hoeft niemand verantwoor-
ding over af te leggen. Wanneer hebben we zo’n ding 
nog nodig? We gaan toch nooit meer oorlog voeren? Pim 
die wilde die joint strike fighter echt niet, nou, die mat 
herben, die opvolger, het eerste wat hij deed, was zijn 
handtekening zetten voor die joint strike fighter. pim 
wou dat allemaal niet, ja verder schijt aan pim hoor, god 
hebbe zijn ziel.
verder zal het me aan m’n reet roesten. Ik zou willen dat 
de Belastingdienst een neutrale instelling was, maar dat 
zijn ze niet. de Belastingdienst maakt ook vuile handen, 
de directeur staat de hele dag te golfen en zijn zakken 
te vullen. die betaalt geen cent belasting, die weet wel 
hoe hij het niet hoeft te doen. het valt me eigenlijk nog 
mee dat ze nog niet geprivatiseerd zijn.’
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MODeRne kunst

foto’s kimberley gomes

‘Ik ben digibeet uit overtuiging. het is een dagtaak om 
aangifte te doen. als ik me daarmee bezig wilde houden, 
was ik wel bij de Belastingdienst gaan werken. daar word 
ik doodziek van, dat de bank niet opschiet, omdat ik 
niet digitaal betaal. Bij de bank blijven mijn betalingen 
liggen en dan krijg ik weer een boete. zo 50 euro, iedere 
keer als je een dag te laat bent met betalen. krijg de 
kolere, tel maar op, ze hebben mensen in dienst om bij 
te houden of je een dag te laat bent. zo wordt het vrije 
individu aan alle kanten gekneveld. het is toch geen 
misdaad om geen internet te hebben?’

‘Ik krijg al veertig jaar te horen dat dichten geen beroep 
is. nou, dan hoef ik er ook geen belasting over te beta-
len. laat ze in hun graf vallen en mij met rust laten.’

Anne-Marieke van Schaik
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Nieuwe aanwinst

De hartinstallatie 
laat het geld luid 

en duidelijk rollen

In het onderdeel ‘Wanneer betaal ik belasting’ staat een ingenieuze machine die 
inzichtelijk maakt hoe ons belastingsysteem in elkaar zit. Het apparaat maakt 

duidelijk op welke momenten je belasting betaalt. Het is van de hand van Louis 
van Krieken, die met deze ‘knikkerbaan’ het belastingstelsel in een heldere instal-

latie heeft weten samen te vatten. met een grote drukknop zet je de installatie in bewe-
ging en zie je luid en duidelijk over welke schijven het geld rolt. 

belastingstelsels uit verschillende tijden een gezicht 
gegeven door de geschiedenis van drie personen uit 
verschillende periodes met elkaar te vergelijken. het 
belastingstelsel uit de middeleeuwen toont bijvoorbeeld 
documenten over grondbelasting, terwijl het belasting-
stelsel rond 1900 documenten laat zien over inkomsten-
belasting en bedrijfsbelasting die aan het einde van de 
19e eeuw geïntroduceerd werden. de radertjes van deze 

een computerprogramma zoomt nog verder in op de 
momenten waarop je belasting betaalt. de machine 
biedt het overzicht, het programma licht het belasting-
stelsel toe op de verschillende onderdelen. hoe zit de 
Bpm in elkaar als je een auto koopt, of hoe wordt ozB 
berekend.

In het nieuwe concept van het museum staat de be-
lastingbetaler centraal. vragen als wanneer betaal ik 
belasting, waarom betaal ik belasting, wat gebeurt er als 
ik geen belasting betaal en aan wie betaal ik belasting 
worden in de opstelling stuk voor stuk uitgewerkt. In het 
deel ‘Wanneer betaal ik belasting’ is de hartinstallatie 
opgenomen. een machine die laat zien hoe het geld rolt 
en op welke momenten de bezoeker geld afdraagt aan 
de belasting. het apparaat geeft een totaalbeeld van het 
belastingstelsel, waarbij jan modaal als uitgangspunt 
genomen is. een ondersteunend computerprogramma 
zoomt in op de verschillende momenten dat men belas-
ting betaalt. grofweg zijn er drie momenten waarbij dat 
gebeurt: als je geld uitgeeft, als je geld verdient en als je 
bezit hebt. verschillende icoontjes geven extra uitleg bij 
bijvoorbeeld eigen huis, loonstrookje en het boodschap-
penkarretje.
de hartinstallatie komt aan het einde van de tentoon-
stelling in een andere vorm terug. daar wordt aan de 

Werk in uitvoering, atelier louis van krieken 
foto louis van krieken 
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belastingstelsels lopen dan ook anders, zo moge duidelijk 
zijn.

de totstandkoming van de hartinstallatie heeft zijn eigen 
historie. prototypes voor het maken van de installatie ko-
men vandaan bij Tjep Studio, daarbij gevoed door ideeën 
van studio louter. tjep heeft - zoals bekend - getekend 
voor de gehele inrichting en ook machinaties ontworpen 
voor het belastingstelsel. een van de eerste tekeningen 
betrof een soort laboratoriumachtige opstelling waarbij 
het geld door de economie gepompt werd en in een oog-
opslag duidelijk moest worden dat de schatkist gevuld is 
met de afdracht van belastinggelden. later kreeg het de 
vorm van een hart, het kloppende hart van onze econo-
mie, die met verschillende raderen het geld rondpompt. 
Inspiratiebron daarbij was het hart dat tjep maakte voor 
het Italiaanse warenhuis la rinascente duomo in milaan. 
een warenhuis dat qua statuur vergelijkbaar is met onze 
Bijenkorf en waar – leuk om te weten – giorgio armani 
ooit begonnen is als etaleur. 
het bedenken van het idee is vers 1, het uitvoeren van 
het idee is vers 2. na lang zoeken vonden we louis van 
krieken van van krieken design & engineering bereid om 
de machine uit te voeren. het ontwerp kwam van tjep, 

de techniek is van de hand van louis van krieken, die 
interactieve toepassingen ontwikkelt voor onder meer 
musea en wetenschapscentra. het zijn stuk voor stuk 
unieke creaties. ook van zijn hand is de mechaniek in 
het tiende penning theater in ons museum, waar het 
verhaal van de nederlandse opstand verteld wordt. 
verder is werk van hem is te vinden in onder meer 
het scheepvaartmuseum in amsterdam, muzIeum in 
nijmegen en het havenbedrijf rotterdam, maasvlakte 2.

Saskia Smit
conservator

Met dank aan Yannic Alidarso 

twee ontwerptekeningen voor de hartinstallatie. ontwerp tjep

hart voor het warenhuis la 
rinascente duomo in milaan 

ontwerp tjep. 
foto Yannic alidarso
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In het oude egypte geloofden de mensen sterk in magie. 
zo waren er allerlei amuletten die de drager ervan 
moesten beschermen tegen ongeluk en ziektes. een 
ander voorbeeld zijn de scarabeeën (mestkevers). Deze 
scarabeeën symboliseerden de magische wijze van de 
ondergang (in de grond) van de scarabee en de weder-
geboorte.

voor de oude egyptenaren was het hiernamaals nog 
belangrijker dan het leven. recent onderzoek heeft 
aangetoond dat de egyptenaren meer tijd en geld 
uitgaven aan hun grafgiften dan aan hun dagelijkse 
leven. de egyptenaren geloofden dat zij na hun dood 
opnieuw geboren zouden worden in het hiernamaals. 
dat hiernamaals zag er net zo uit als het egypte dat zij 
kenden. de meeste oude egyptenaren waren boeren. ze 
verwachtten dan ook dat ze in het hiernamaals, weer 
boer zouden zijn. de egyptenaren hadden geen zin om 
in het hiernamaals opnieuw hard op het land te moe-
ten werken. daarom bedachten zij dat dit werk wel op 
magische wijze kon worden gedaan. hiervoor maakten 
de egyptenaren beelden die in het hiernamaals magisch 
tot leven zouden komen om op het land te werken. deze 
beelden werden in het oude egypte shabti’s genoemd.

 Museumschatten

Het oudste stuk van het Belasting & Douane museum is maar liefst 3000 jaar oud. Dit beeldje komt uit het 
oude Egypte. Veel mensen vragen zich af of dit stuk een curiositeit in de collectie is die niets met belastingen 
te maken heeft. In deze bijdrage zal het verband met de museumcollectie worden uitgelegd.

Wat doet een 
egyptisch beeldje 

in het Belasting & 
Douane Museum?
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de oudste shabti’s zijn rond 2000 voor christus gemaakt. 
de exacte betekenis van de naam shabti weten we niet, 
maar de naam lijkt te zijn afgeleid van het hout waar de 
vroegste beelden van werden gemaakt. 

om op het land te werken, kregen de shabti’s gereed-
schappen mee. het exemplaar in het museum draagt 
bijvoorbeeld in beide handen een ploeg om het land mee 
te bewerken. daarnaast heeft deze shabti een rugzak op 
zijn rug om het graan te dragen.

verder werden shabti’s meestal voorzien van de naam en 
titels (beroepen) van de eigenaar en in sommige geval-
len van een spreuk uit het egyptische dodenboek. het 
dodenboek is een verzameling van spreuken die de over-
ledene in het hiernamaals beschermde. In de periode 
waaruit de shabti van het museum komt werd deze tekst 
met verf aangebracht in hiërogliefenschrift. Dat is ook op 
de shabti van het museum gebeurd.

uit de tekst blijkt dat de shabti van het museum voor 
een man is. deze man heette nesi-Bastet. Bastet was de 

naam van een egyptische (kat)godin die in een bepaald 
gedeelte van egypte werd aanbeden. de naam op de 
shabti betekent ‘degene die voor Bastet verschijnt’. 
verder staan de titels van nesi-Bastet op de shabti. 
nesi-Bastet was een ‘oudere priester’, ‘meester van de 
geheimen’ en een ‘schrijver van het schathuis’. de titel 
‘meester van de geheimen’ is een zeldzame titel en geeft 
aan dat nesi-Bastet één van de weinige priesters was 
die zich met mummificatie kon en mocht bezig houden. 
zijn derde titel is waarschijnlijk de reden dat de shabti 
zich in het museum bevindt. In het oude egypte beza-
ten priesterfamilies grote stukken land en ze waren erg 
rijk. In het oude egypte werd de belasting geïnd in de 
vorm van graan. het geïnde graan werd opgeslagen in de 
pakhuizen die bij de tempels van de priesters stonden. 
deze pakhuizen noemden de mensen schathuizen. de 
‘schrijver van het schathuis’ was dus gewoon een mede-
werker van de belastingdienst die de administratie van 
de belastinginning bijhield. hoewel in het archief geen 
details zijn te vinden van de achtergrond van de aan-
koop zal deze link met belasting en inning de vermoede-
lijke reden van aankoop zijn.

dodenboek 125 van kenna, 18de of 19de dynastie
foto rijksmuseum van oudheden

MuseuMschatten
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naast de naam en de titels bevat de museumshabti 
nog een heel bijzondere spreuk. er zijn maar 3 shabti’s 
bekend zijn waarop een spreuk uit hoofdstuk 5 van het 
dodenboek staat. op alle duizenden andere shabti’s 
staat hoofdstuk 6. de drie shabti’s waarop de spreuk uit 
hoofdstuk 5 staat zijn:
•  Een priester die Amenemope heette (dit betekent: de 

god amon is in karnak)
• Een priester die Shedsunefertum heette
• En de Nesi-Bastet van het museum!
Ook Amenemope was een ‘priester’ en ‘mummificeerder’ 
en daarnaast ‘opzichter van de tekenaars van de tempel 
van amon’. misschien is het toeval, maar de titels van 
amemenope en nesi-Bastet waren ongeveer hetzelfde. 

op de shabti in het museum staat: ‘nesi-Bastet, hij 
spreekt: Ik ben degene die op zoek is, ik ben osiris (de 
hoofdgod van het hiernamaals) die uit hermopolis komt, 
ik leef voort uit het Besek-hart van de grote Baviaan (een 
voorstelling van de schrijver god toth).
de shabti’s voor nesi-Bastet zijn uiterst zeldzaam. er zijn 

slechts drie andere exemplaren wereldwijd bekend , een 
in het museum van genève en twee in moskou.

van nesi-Bastet zijn alleen zijn shabti’s bewaard ge-
bleven. nesi-Bastet woonde waarschijnlijk in de streek 
rond hermopolis. dit is vlakbij de huidige plaats el 
asjmoenein. omdat shabti’s er door de tijd heen telkens 
een beetje anders uit zagen, weten we ongeveer wan-
neer nesi-Bastet geleefd heeft. hij leefde rond 900 voor 
christus, ten tijde van farao osorkon I. daarmee is de 
belastinginspecteur nesi-Bastet het oudste stuk van de 
collectie.

Niek de Haan
www.shabticollections.com

MuseuMschatten 

Een Egyptisch beeldje 
in het BDM

de katgodin Bastet
foto allard pierson museum, amsterdam
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Activiteiten

Heropening 
Belasting & 
Douane museum 
7 juni 2012

‘Ik begrijp best dat de bezoeker eerst een beetje zijn 
weerzin moet overwinnen voor hij een bezoek aan 
het Belastingmuseum gaat brengen. maar er is nog 
een andere kant aan de belastingen dan het doen van 
een aanval op de portemonnee alleen, namelijk de 
historische en culturele kant en die kant kunt u in het 
Belastingmuseum leren kennen’, aldus prof. dr. van der 
poel als hoofdinspecteur der invoerrechten en accijnzen 
te rotterdam in 1939 in een reclameboodschap voor het 
polygoon journaal. zijn uitnodiging om het toenmalige 
nederlands Belastingmuseum aan de Boompjes 16 te 
bezoeken was niet alleen bedoeld voor zijn cursisten 
die de opleiding tot surnumerairs der invoerrechten en 
accijnzen volgden, maar ook voor geïnteresseerden van 
buiten de Belastingdienst. 
van der poel vond aanschouwelijk onderwijs aan zijn 
pupillen van groot belang: leer als aanstormend inspec-
teur ook iets over het verleden, dan weet je waar je in 
het heden over praat en verlevendig het onderwijs met 
objecten. zijn toenmalige reclameboodschap, modern 
voor die tijd, is nog actueel.

van der poel wist in korte tijd een mooie collectie op 
te bouwen maar deze collectie evenals het gebouw 
werden aan het begin van de tweede Wereldoorlog 
verwoest door de duitse aanval op rotterdam. van der 
poel bouwde tijdens de oorlog weer een aardige collectie 
op. na enkele omzwervingen door rotterdam, vestigde 
van der poel het museum in 1948 aan de parklaan 14, 
het voormalig woonhuis van de familie de kuyper. Begin 
jaren ’90 van de afgelopen eeuw werd parklaan 16, 

voormalig woonhuis van de familie mees en voormalig 
belastingkantoor, bij nummer 14 getrokken. een voor die 
tijd ongekende verbouwing o.l.v loes peeperkorn zette 
het museum op de kaart. de staf werd uitgebreid met 
museumprofessionals en het museum groeide naar ruim 
24.000 bezoekers per jaar. Bij de wisseling van de wacht 
in 2004 was een van de opdrachten van het bestuur aan 
de nieuwe directeur, om het museum in de vaart der 
volkeren mee te laten gaan en het museum te moderni-
seren naar de eisen van deze tijd. 

eigenlijk is nu alles anders geworden: gebleven zijn 
echter de mensen, de naam van het museum, de muren, 
de collectie. zij vormen het stevige fundament waar dit 
museum op rust. zonder dit fundament was dit langja-
rige project niet gelukt. Wij willen ons presenteren als 
een modern museum gericht op jongeren en gezinnen. 
deeluitmakend van het nationaal cultureel erfgoed en 
samenwerkend met diverse disciplines op het gebied van 
educatie, geschiedenis, erfgoed en wetenschap, aange-
vuld met discussies rond maatschappelijke vraagstukken. 
dit alles in de context van belastingen. een goed voor-
beeld is de in ontwikkeling zijnde battle / 24 challenge 
met jongeren rond het thema belastingen. onze jonge 
lijn begint al in de douanedoe waar kinderen van 4 – 12 
jaar grenzen kunnen ontdekken op de weg, op het water 
en in de lucht. Onze douaneknuffel Doerak begeleidt 
hen als mascotte.

de vaste presentatie draagt als thema vertrouwen en 
rechtvaardigheid. We betalen allemaal belasting en 

Het museum is sinds 12 juni weer open voor het publiek. 
onderstaande tekst is een compilatie van de woorden die 
de directeur van het museum tijdens de officiële opening 
uitsprak.
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vertrouwen er op dat het goed besteed wordt. de bezoe-
ker, de belastingbetaler, is ons vertrekpunt. een viertal 
thema’s leiden de bezoeker langs de belastingeschiede-
nis en laten zien waarom eigenlijk belasting betaald 
wordt. geef uw mening in het oor, kijk wat u weet van 
de vreemde apparaten uit het douane laboratorium in 
amsterdam of ga even liggen onder het toverplafond 
en zie waar uw geld naar toe gaat, u wordt bedankt! 
vergeet het tiende penningtheater met alva niet. ervaar 
het belastingkantoor door de jaren heen, of kijk op tegen 
de groten uit de belastingsgeschiedenis en probeer onze 
‘troon’ op de 3e verdieping uit.

met de nieuwe opzet willen we de bezoeker een handvat 
geven om een mening over belastingen te kunnen vor-
men. ze krijgen inzicht in ons ingewikkelde belastingsys-
teem, kunnen lekker ontspannen in café of tuin of met 
elkaar discussiëren, ondersteund door het wifi-netwerk 
hier op locatie, of via de moderne media gekoppeld aan 
onze nieuwe website.

We zijn modern en laten dat ook zien in onze communi-
catie en presentatie maar ook in onze collectie-opbouw 
bijvoorbeeld in de aankoop van modern werk als Balance 
van de amerikaan rueben margolin, the Body of State 
van caspar Berger en de aankopen van kunstenaar fiel 
van der veen.

alles aan de presentatie, de inrichting en de onzicht-
bare infrastructuur van kabel en leidingen is nieuw. 

zelfs het logo en website zijn nieuw, Wat gebleven is, 
is de geschiedenis van de belastingen in nederland. 
naast het aanschouwelijk onderwijs van van der poel is 
beleving een zeer belangrijk onderdeel geworden van 
onze nieuwe presentatie. de geschiedenis die u maakt, 
is hier te zien en te beleven. van het brandmerken van 
niet-betalers tot en met het rekeningrijden dat zijn 
Waterloo in den haag vond. Ik hoop dat wij geslaagd zijn 
in onze nieuwe opzet. het woord is aan u, de bezoeker! 
(u, de belastingbetaler) u, uitgangspunt van onze nieuwe 
presentatie.

Frans Fox
directeur

activiteiten
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een soevereine macht heeft een bepaalde vorm van ge-
zag nodig om legitiem de macht uit te oefenen, zo wordt 
algemeen betoogd. Geldt dat ook voor belastingheffing, 
toch ook een vorm van machtsuitoefening? Zet dus een 
soeverein een staat, zijn gezag en soevereiniteit op het 
spel als de belastingwetgeving bepaalde grenzen over-
schrijdt? Dat is de centrale vraag van deze bijdrage, die 
ik toespits op het denken van de grote politiek filosoof 
thomas hobbes (1588-1679). maar voordat ik daaraan 
toe kom schets ik kort de historische opkomst van de 
staat, die de achtergrond van hobbes’ denken vormt.

de wording van de moderne staat in de vroeg-
moderne tijd 
de vorsten slaagden er in de vroegmoderne tijd in hun 
macht in tweeërlei opzicht uit te breiden. Zo ontstond 
de staat die beschikte over het monopolie op (legitiem) 
geweld en die de uiteindelijke bron van recht was. 
grote en sterke vorstendommen ontstonden enerzijds 
door – interne – machtsuitbreiding ten opzichte van 
andere machten op hun grondgebied. op het terrein van 
oorlogvoering (het leger), buitenlandse betrekkingen, 
wetgeving en hoogste rechtspraak werd de zelfstandige 
macht van de adel, de kerk en de steden gebroken.
anderzijds was er – externe – machtsuitbreiding in de 
vorm van territoriale expansie. de externe machts-
uitbreiding door territoriale schaalvergroting verliep 
stapsgewijs door samenvoeging van kleinere territoriale 
verbanden. zo ontstonden in de nederlanden tot het 
einde van de dertiende eeuw landsheerlijke gebieden 

door samenvoeging van relatief kleine gouwen tot grote 
graafschappen en hertogdommen. de voortgaande 
clustering leidde tot territoriale verbanden die in de 
zestiende eeuw opgingen in een monarchaal verband: 
het habsburgse rijk.
met behulp van belastingen werden de oorlogen ten be-
hoeve van de externe machtsuitbreiding gefinancierd. Dat 
leidde al gauw tot een stijgende belastingdruk. regelmatig 
werden nieuwe belastingen geïntroduceerd of werden 
bestaande belastingen verhoogd om de alsmaar toenemen-
de kosten van oorlogsvoering te bestrijden. Belastingen 
waren uiteraard niet de enige bron van inkomen van de 
staat. geld kon bijvoorbeeld ook worden geleend. de zich 
ontwikkelende staten hanteerden veelal een verschillende 
financieringsmix die ook in de loop der tijd kon verande-
ren. dat neemt niet weg dat belastingen steeds belangrij-
ker werden. de nieuwe en hogere belastingen versterkten 
de macht van de staat en zijn bestuursapparaat. de hogere 
belastingdruk leidde dus tot een sterkere staat. maar door 
de stijgende belastingdruk werd ook de vraag naar de 
grenzen van belastingwetgeving prangender. hobbes the-
matiseert deze grenzen expliciet, zoals we nu zullen zien.

thomas hobbes
hobbes pleit in zijn grote werk leviathan voor een abso-
lute soevereiniteit waarbij de soevereine macht de enige 
bron van recht is. de soeverein is op zich wel gebonden 
aan de – ook al in de natuurtoestand geldende – natuur-
wetten, maar dat is een morele binding die niet juridisch 
afdwingbaar is.
hobbes pleidooi moet worden gezien tegen de achter-
grond van de chaos en de godsdienstoorlogen van zijn tijd. 
enkel een sterke staat kan hiervoor een oplossing zijn. 
daarom ligt bij hobbes de nadruk radicaal op de bestaans-
zekerheid en de veiligheid van de burgers en minder op 
de vrijheid van de burgers. het recht en de rechtsorde zijn 
het middel bij uitstek tegen burgeroorlogen etc. 
de door hobbes verdedigde absolute soevereiniteit 
betekent dat ook onbillijke wetten worden nageleefd en 
gehoorzaamd. een prangend voorbeeld van een onbillijke 
wet is het geval dat niet alle burgers belasting betalen. 
hobbes besteedt hier expliciet aandacht aan de verdeling 
van de belastingdruk. hij zag namelijk het toegenomen 
belang daarvan. financierde de vorst zijn activiteiten 
vroeger voornamelijk uit zijn eigen vermogen, de soeve-
rein werd nu steeds meer afhankelijk van belastingen. 

Grenzen aan  
fiscale regelgeving

De uitgangspunten in het vernieuwde museum 
zijn vertrouwen en rechtvaardigheid. Dit heeft 
alles te maken met hoe de machtsuitoefening 
van de staat wordt ervaren door de burgers. 
In het specialistenkabinet vragen we het een 
ethica, bioloog, antropoloog en psycholoog. 
professor Gribnau is hoogleraar methodologie 
van het belastingrecht aan het Fiscaal Instituut 
tilburg/Center for Company Law, Universiteit 
van tilburg en bijzonder hoogleraar Kwaliteit 
van fiscale regelgeving aan de Universiteit 
Leiden. Dit is een bewerking van zijn oratie.

ethica professor heleen dupuis in gesprek met demissionair 
staatssecretaris frans Weekers over de ethische grenzen 
aan de belastingdruk in Nederland. Zie ook haar filmpje in 
het specialistenkabinet.

GeschieDenis
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En dat leidde tot splijtende conflicten, zo zag Hobbes. 
vanaf 1634 hief de Britse koning karel I namelijk de 
zogenaamde ship money (schepengeld). de eerste jaren 
bracht deze belasting ten behoeve van de vergroting van 
de vloot veel op. de bevolking moest nu voor het eerst 
op structurele basis belasting betalen aan de centrale 
overheid. de ongelijke verdeling van de belastingdruk en 
het mogelijk onconstitutionele karakter brachten echter 
de gemoederen en veel pennen in beweging. het ging 
hier om de juridische grenzen van de macht van de cen-
trale overheid. Behoefden belastingen als inbreuk op het 
eigendomsrecht niet de instemming van het parlement, 
dat immers het gemenebest vertegenwoordigde? Het 
miskennen van het parlement dat als spreekbuis voor het 
gehele volk fungeerde, tot boeren en winkeliers toe, was 
de belangrijkste voedingsbodem voor de burgeroorlog 
die later uitbrak. er was grote maatschappelijke weer-
stand tegen deze belasting, getuige het geweld waaraan 
de belastingontvangers bloot stonden. uiteindelijk zakte 
de belastingopbrengst van de ship money compleet in. 

Verbod van fiscale privileges 
hobbes verzet zich niet ten principale tegen belasting-
heffing. De belastingheffende soeverein wordt name-
lijk op zich niet door het eigendomsrecht van burgers 
beperkt. hij hoeft daar geen rekening mee te houden, 
tenzij belastingdruk zo hoog is dat de bestaanszeker-
heid van de burger in het geding raakt. gelijkheid voor 
belastingen is echter voor hobbes een zeer fundamen-
teel punt. Belastingen maken namelijk binnenlandse 
veiligheid mogelijk en daarvan heeft iedereen profijt. 
de soevereine macht legt belastingen op om het leger te 
betalen en daarmee wordt zowel het leven van de arme 
als dat van de rijke verdedigd. fiscale privileges verdra-
gen zich dus niet met veiligheid als een publiek goed. 
gelijkheid moet afgemeten worden aan de consumptie. 
In On the Citizen motiveert hij de afwijzing van fiscale 
privileges op een iets andere wijze. collectieve lasten 
zouden licht zijn als iedereen daaraan bijdraagt, maar 
als velen zich er onderuit werken worden ze zwaar en 
‘intolerable’ voor de rest. ‘and it is not so much the bur-
den itself that men object to, as the inequality.’ fiscale 
privileges, ontheffingen en vrijstellingen liggen helemaal 
gevoelig volgens hobbes, en daarover wordt dan ook 
steeds bitter gestreden. omwille van vrede, concludeert 
hij ‘it is a duty of sovereigns to ensure that public bur-

dens are equally borne.’ hij benadrukt zo het belang van 
het gelijkheidsbeginsel dat hij vervolgens koppelt aan 
het profijt- en proportionaliteitsbeginsel, evenredigheid 
tussen baten en lasten. Sommigen profiteren namelijk 
meer van de vrede dan anderen. Ieder moet daarom in 
verhouding tot zijn consumptie bijdragen. Belasten naar 
inkomen of vermogen is in strijd met de billijkheid, de 
rede en de plicht van de soeverein. 

gehoorzaamheid en legitimiteit 
maar als gezegd, volgens hobbes heft een onbillijke 
belastingwet de plicht tot gehoorzaamheid niet op. 
Hoe gevoelig mensen ook zijn voor fiscale privileges als 
vorm van onbillijke wetgeving, dat is geen reden voor 
ongehoorzaamheid. lex dura sed lex. gelijkheid voor 
belastingen is enkel een aspiratienorm. geen harde 
vereiste, maar een zachte aanbeveling. daarnaast 
formuleert hobbes ook formele eisen die aan wetgeving 
gesteld moeten worden, met name de bekendmaking 
van wetten. het gaat dan om de totstandkoming en 
niet de inhoud van wetten. deze eisen gelden ook voor 
belastingwetten. ook adviseert hij bij wetgeving te let-
ten op de belangen van het volk. de naleving van deze – 
‘zachte’ – eisen vergroot de legitimiteit van de statelijke 
machtsuitoefening. maar hij laat het namelijk uiteinde-
lijk volledig aan de soeverein over of hij daadwerkelijk 
deze eisen wil respecteren. 

spinoza 
Bij Baruch de spinoza (1632-1677) kantelt het perspec-
tief van de staat naar de burgers. hij betoogt dat de 
staat, en dus de (belasting)wetgever, slechts legitiem 
en soeverein kan zijn, als wetgeving niet alleen voldoet 
aan maatschappelijk aanvaarde rechtsnormen, maar 
ook effectief en responsief is. Legitimering van (fiscale) 
machtsuitoefening via binding aan het recht alleen is 
niet voldoende. dit recht moet zelf in de maatschappij 
als gezaghebbend aanvaard worden. Wetgeving moet re-
kening houden met de belangen en de behoeften van de 
burgers. zo niet, dan zullen zij de staat minder steunen 
en zich aan als illegitiem ervaren wetgeving onttrekken; 
hoezeer die wetgeving ook volgens (juridisch) juiste 
procedures en normen tot stand is gekomen. Wetgeving 
moet dus worden gezien als een permanent proces van 
legitimiteitsverwerving.

Hans Gribnau 

thomas hobbes
foto national portrait gallery, londen

GeschieDenis 
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In gesprek met...

‘het was 1958. Ik had net eindexamen mulo gedaan. Ik 
wilde zeker niet naar een kantoor. toen ging ik mijn 
schoolboeken inleveren bij de directeur. en die adviseer-
de mij de javastraat. zijn buurman was chef de bureau 
in den haag bij het tweede ontvangkantoor der directe 
belastingen.’ dat vertelt anneke roeleveld-Broomans 
op een mooie zonnige middag in haar huis in leiden. 
aanleiding voor ons gesprek is een schenking: haar per-
soonlijke bescheiden en een zogenoemd kohierplankje. 
ze vervolgt:
‘Ik was net 17 jaar en vrij. Ik ging met mijn broertje naar 
het strand. Toen ik door de Javastraat fietste, ging ik 
met dat broertje uit nieuwsgierigheid naar binnen op 
nummer 42. Ik zei tegen een man achter een balie: ‘Ik 
kom kijken of ik hier kan werken.’
mijn broertje werd op een tafel gezet. Ik moest drie 
optellingen maken en daarmee had ik gesolliciteerd. Ik 
moest van de chef de bureau nog wel zorgen voor een 
bewijs van goed gedrag. en er kwam iemand bij ons thuis 
om na te gaan of ik wel betrouwbaar was. met dat bewijs 
van goed gedrag ben ik de volgende dag toen met mijn 
zusje naar dat kantoor gegaan. zo werd ik in 1958 aange-
nomen.’

Wat voor werk ging je doen?
‘Ik begon als administratief medewerker bij de giro. In 
het begin mocht ik alleen sorteren, later mocht ik ook 
afschrijven in de kohieren. maar ik was in die tijd ook 
aan het sporten. als ik thee moest rondbrengen deed 
ik dat op sportieve wijze. met de theepot in de hand 
sprong ik van stoel naar stoel zonder te morsen. die thee 
werd trouwens in de kelder gezet en die moesten we zelf 
- de dames- rondbrengen. later werd er een kantine met 
een keuken gecreëerd. Toen werd dat wat makkelijker. Ik 
beheerde ook de ‘koffiepot’ waarvoor ik het geld moest 
ophalen. die pot was tevens het ‘lief en leed potje’. 
Waaruit kleine attenties bekostigd werden.’

Wat was dat voor kantoor?
‘het kantoor in de javastraat was gevestigd in een heren-
huis. de ontvanger was wel gezellig en helemaal niet 
autoritair. hij was sociaal en vond het niet altijd leuk al-
leen te zitten. de hele organisatie inclusief de ontvanger, 
de chef de bureau, de invordering en de administratie 
vormde één gemoedelijke, grote familie. daarvan maak-
ten in 1958 twee oudere vrouwen en drie jonge vrouwen 
deel uit. maar wij mochten in die tijd niet in lange broek 
op kantoor verschijnen. gekleurde kousen mochten niet 
en die nylons waren ’s-winters veel te koud. je had toen 
ook nog geen maillots. uiteindelijk kregen we toestem-
ming donkerrode of donkergrijze kousen te dragen. dat 
was nog zo eind jaren vijftig, begin jaren zestig. 

anneke 
Roeleveld-Broomans 

Van stoel tot stoel 
door het ontvangkantoor

‘De hele organisatie inclusief de  
ontvanger, de chef de bureau, de in-
vordering en de administratie vormde 
één gemoedelijke, grote familie.’

foto’s anneke roeleveld-Broomans
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In 1960 werd het kantoor versterkt met, ik denk wel, 
veertien jonge mensen. dat was een heel levendige, 
gezellige tijd. soms heerste er spanning; dat was als er 
kantoorverificatie werd uitgevoerd door de directie. Dan 
gonsde het kantoor van onder tot boven.
eén keer was er een raar incident met een ‘baron uit 
Wassenaar’. die was zo kwaad dat hij het loketje in sloeg. 
Iedereen stond in het trappenhuis om hem te bekijken 
en te horen praten.

afgezien daarvan heerste er een warme sfeer. We kwa-
men ook bij elkaar thuis. je kunt wel zeggen dat er een 
heel hechte band was, die altijd is gebleven, ook met 
de oud-collega’s die nu gepensioneerd zijn. Ik heb altijd 
contact gehouden. eén collega heb ik jarenlang verzorgd 
tot ze op haar 96e overleed.
We bakten wel kroketten en boterbrokken in de keuken 
op kantoor. ’s-zomers kwam er een ijscoman langs. We 
wisten wanneer die kwam en dan haalden we vast de 
bestellingen op bij de collega’s. Bij mooi weer mochten 
de jongelui gaan zwemmen met zijn allen. en in de win-
ter kregen we ijsvrij, stel je voor. We moesten wel echt 
naar de ijsbaan. de jongens hadden een voetbalclubje 
en deden mee met de competitie met andere kantoren. 
soms vierden we feestjes op kantoor ‘s avonds. Ik had 
de sleutel van het kantoor en dan kon ik in het weekend 
gewoon de tent uitproberen in de tuin. dat kon allemaal.
 

Toch ben je niet bij de Belastingdienst gebleven.
‘In de latere jaren kwamen er commiezenplaatsen 
vrij. daar kwamen toen mensen van andere kantoren. 
daardoor werd de sfeer anders. er ontstonden wat 
conflicten, de chef redde het niet. Dan kwam er weer 
iemand anders. en zo veranderde de situatie van gemoe-
delijk naar gestructureerd, zakelijk en minder persoon-
lijk. Ik ben in 1970 weggegaan. toen ben ik bij de ser 
gaan werken. dat was een heel andere baan. daar heb ik 
mijn man ontmoet met wie ik drie jaar later trouwde. Ik 
werd huisvrouw, zorgde voor de familie, kreeg kinderen 
en kleinkinderen en nu wonen we al een hele tijd hier.’

Ik hoorde dat jij de eerste was die een interne cur-
sus had gevolgd? 
‘Ik ben van jongste bediende opgeklommen. daartoe ging 
ik in de avonduren naar de cursus act (adjunct-commies 
titulair red.) die studie kon ik goed aan, ondanks alle 
tijd die ik in het sporten stopte. voor die cursus gingen 
we naar de inspectie op het Buitenom. Ik was de eerste 
vrouw van de ontvangkantoren in den haag die dat ging 
doen. dat heb ik ook gepromoot. daardoor gingen een 
jaar later meer vrouwen op cursus. de cursus adjunct-
commies (ac) heb ik ook gehaald. 
Ik heb het werk grondig leren kennen doordat ik op alle 
afdelingen van het kantoor werd ingezet. van de giro 
naar c-25a, het journaal voor tijdelijke boekingen. dat 

Ik kom nog wel eens in Den Haag  
en als ik dan door de Javastraat  

rijd, word ik nostalgisch.’
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was voor de betalingen waarvan onduidelijk was welke 
aanslag het betrof. dan moest je puzzelen. We gingen 
dan wel eens naar de inspectie om kohierartikelen uit 
te zoeken. en ik moest de in te vorderen aanslagen 
registreren die in pakketten binnenkwamen. een andere 
taak betrof het bijhouden van de kaart achterstallige 
posten (kap). dagstaten maken was een uitdaging. die 
moesten per dag kloppen. gelukkig had ik goede cijfers 
voor boekhouden; ik vond dat geweldig leuk werk. alle 
nieuwkomers kwamen bij mij te werken. Ik werkte ze 
in. achteraf dacht ik wel eens dat ik dan te streng was 
geweest. 
dan had je de massale invordering. Ik weet nog hoe druk 
het werd als de deadlines naderden. daar werd het hele 
kantoor voor ingezet.

eens per maand verstuurden we handgeschreven aan-
maningen en dwangbevelen. Ik schreef in één uur 240 
aanmaningen en vergis je niet: leesbaar! Ik was streng en 
verwachtte van de anderen dat ze dat ook konden. maar 
daarin vergiste ik me: lang niet iedereen was zo vaardig 
en snel. Dat leidde wel eens tot conflicten. Deadlines 
waren er voor aanmaningen en dwangbevelen. die 
dwangbevelen gingen naar de deurwaarders. Ik was ge-
aggregeerd en heb honderden dwangbevelen getekend. 
het was wel vervelend als deadlines rond de feestdagen 
lagen. dan moest je rekening houden met een aanschrij-
ving die inhield dat je geen dwangbevelen en aanmanin-
gen vóór feestdagen mocht verzenden.’
Ik herinner me ook nog stapels blauwe enveloppen.

Wat ging er in die enveloppen?
de aanslagbiljetten. de man van de post kon dat niet 
alleen. ook dan werkte iedereen mee.

Ik ben nieuwsgierig naar dat kohierplankje, wat is 
dat voor ding?
‘dat is in de praktijk ontstaan. zo’n kohier is een zwaar 
boek van ongeveer 55 x 55 cm en 8 cm dik. op een pagi-
na waren tien belastingschuldigen geregistreerd met hun 
kohierartikel. die kohieren gingen over vele jaren. alles 
stond in die boeken. die werden in kasten bewaard. 
als je in een kohier moest aantekenen, nam je dat mee 
naar je bureau. dan was het kohier zoek voor anderen. 
om zoeken te voorkomen legde je dan je plankje neer 

op de plaats waar het kohier hoorde te liggen. op dat 
plankje stond je naam. daardoor was bekend bij wie het 
kohier was. We hadden dat eerst niet. het begon met 
een papiertje, later werd dat een kartonnetje en toen 
een plankje. dat is door het personeel bedacht. Ieder 
had zijn eigen plankje, zelfs de ontvanger. volgens mij 
hadden we dat alleen op de javastraat.’
‘het was hard werken in die tijd, vooral dat heen en 
weer sjouwen met die kohieren. en alles moest met de 
pen worden genoteerd. dat lijkt nu allemaal primitief, 
maar zo ging dat in die tijd. het was ook heel gewoon 
dat wij, jonge mensen het geïnde kasgeld in zakken over 
straat weg moesten brengen naar het postkantoor of 
bij de invoerrechten en accijnzen in de rijnstraat op de 
fiets geld moesten halen voor de salarisuitbetaling. Dat 
zou je nu niet meer zo doen.!!!!!’

‘mijn twaalf jaren bij de Belastingdienst stellen niets 
voor in vergelijking met het dienstverband van veertig 
jaar of meer van mijn oud-collega’s, maar ook zij zeggen 
dat de javastraat-jaren de prettigste waren. voor mij 
waren het leuke en vooral leerzame jaren, om nooit te 
vergeten.’

Henk Duym

foto’s anneke roeleveld-Broomans
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Workshop Doerak maken!
Maak je eigen Doerak de snuffelspeurhond! Knutsel je 
eigen hondje van karton, glitters, klei of zelfs van koek. 
als hij de smokkelaars maar weet op te sporen. elke 
zondag gaan we van een ander materiaal doerak knut-
selen. je krijgt er een gratis glas limonade bij. een work-
shop kost 1,50 per deelnemer, en gratis als je een jeugd 
vakantie paspoort hebt. lees meer op: www.jeugdva-
kantiepaspoort.nl/ontdekland/doerak-ruikt-onraad

Juli
Zondag 8, 15, 22 en 29 juli
van 13.00 – 15.00
Woensdag 11, 18, en 25 juli
van 14.00 – 16.00

Augustus 
Zondag 5, 12, 19 en 26 
van 13.00 – 15.00 
Woensdag 1, 8, 15, 22 en 29 
van 14.00 – 16.00

kinder activiteiten agenda Juli tot en met September 2012

Feestelijke opening 
DouaneDoe 
op 20 juni 2012 was het feest in het museum!

na een lange verbouwing is het dan eindelijk klaar; de douane 
doe! 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 allemaal in de douane doe!

September 
Woensdag 5, 12, 19 en 26 september 
van 14.00 – 16.00

Kickoff Lesprogramma’s B&DM
neem je juf of meester mee naar het museum en 
laat ze kennismaken met de lesprogramma’s in het 
museum! misschien wint jouw juf wel een speciaal 
arrangement voor je klas!
voor meer informatie, stuur een mailbericht naar: 
publiekszaken@bdmuseum.nl

op de foto’s zie je hoe gezellig het openingsfeest is 
geweest. Kom je ook snel een keer kijken en spelen?



 

 JulI
7 juli t/m 19 augustus Zomervakantie
deelname jeugdvakantiepaspoort
Workshop elke woensdag van 14 tot 16 uur 
en elke zondag van 13 tot 15 uur 
gratis voor paspoorthouders

speciaal voor de jonge deelnemers van het jeugd vakantie 
paspoort heeft het museum een gratis workshop. maak je eigen 
Doerak de snuffelknuffel! Knutsel je eigen hondje van karton, 
glitters, klei of zelfs van koek. als hij de boeven maar weet op te 
sporen.

 SepteMber

7, 8 en 9 september Wereldhavendagen 
voorlichting lesprogramma’s educatie

vrijdag, zaterdag en zondag 7, 8 en 9 
Wereld Havendagen van 10:00 – 17:00 uur  
van 10 tot 17 uur 
parkkade rotterdam

Heeft u wat aan te geven? Hoeveel schoorstenen heeft u in 
huis? En deze pruik, daar betaalt u toch echt belasting over? 
Nieuwsgierige historische figuren wandelen over de Parkkade 
naast nietsvermoedende bezoekers van de Wereldhavendagen en 
nemen historische feiten met u door!

zondag 9 nationale monumentendag 
van 12 tot 16 uur
In de kuyper salon komen de oude bewoners tot leven.
 

 t/M eINd MeI 2013
snel geld. over geld en misdaad.
tentoonstelling in het geldmuseum te utrecht waarvoor wij 

smokkelobjecten in bruikleen hebben afgestaan. 
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?

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? 

als jij weet wat dit is, stuur dan je antwoord in een mail- 
bericht 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 oktober heb je dus weer 
kans om iets te winnen!
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Nieuwe aanwinst

Parklaan 14-16

3016 BB rotterdam

info@bdmuseum.nl

www.bdmuseum.nl


