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Zomer vieren
Het is zomer en dat is te merken: Rotterdam viert, met diverse
evenementen, de stad en wij vieren de Opstand met pakkende activiteiten.
Met de tentoonstelling Opstand! Het grootste belastingoproer uit
de Nederlandse geschiedenis’ herdenken wij een groots oproer
rond Alva en zijn Tiende Penning. Overigens niet het enige belastingoproer in de Nederlandse geschiedenis. Neem bijvoorbeeld het
Rotterdamse Costermanoproer uit 1690 of de laatste grote belastingopstand, het zogenoemde Soeploodsoproer te Amsterdam in
1835 waarbij woningbezitters in opstand kwamen tegen een opgelegde onroerendgoedbelasting die zij in de praktijk niet konden
verhalen op hun huurders.
Sindsdien is het opvallend rustig wat betreft belastingoproeren.
Ongenoegen over belastingen worden nu geuit in gemopper op het
werk of op verjaardagen. Toch realiseert niet iedereen zich dat
men met het afdragen van belastingen een bijdrage levert aan de
eigen zo prettig leefbare samenleving en land. Denk aan een goede infrastructuur, scholen, schone buitenruimte, straatverlichting,
zorg etc. Het beleven van belastingen is niet ver weg, het is direct
in het straatbeeld waar te nemen.
In het Belasting & Douane Museum brengen we op diverse manieren ons fiscaal erfgoed voor het voetlicht. We proberen actueel te
zijn en waar het kan, spelen we in op de vraag van onze bezoekers.
Zo was het gemis van een fiscaal historische tijdlijn groot en ook het
inzicht in de inkomsten en uitgaven van de Staat. Sinds september
2015 presenteren wij in groot formaat de Miljoenennota en zorgen
ervoor dat ieder jaar direct na de presentatie op Prinsjesdag deze
begroting weer up-to-date is.
Vanaf augustus treft u in het museum de fiscale tijdlijn aan. Deze
eye-catcher met hoogtepunten uit onze fiscale geschiedenis, is ontworpen door Frank Tjepkema, inhoudelijk ondersteund door onze
collega’s Wim van Es en Monique Nooteboom en vormgegeven door
StudioLouter. In de beleving van belastingen is ook gedacht aan
de kids. Onder leiding van educator Hanneke Hoogendijk ontwierp
Harmke Koning het spel ‘help, de schatkist is leeg’. Kinderen leren
hoe belastinggeld besteed kan worden door zelf keuzes te maken
en te begroten.
Volop beleving in het Belasting & Douane Museum. Het museumteam heet u van harte welkom.

Frans Fox
directeur
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Activiteiten in het museum

Museumnacht van Weelde
Jaarlijks doet het Belasting & Douane Museum mee aan de Rotterdamse Museumnacht.
Op zaterdagavond 5 maart doken ruim 650 bezoekers terug in de tijd waarin belasting
werd geheven over luxegoederen, zoals pruiken, waaiers en poederdozen. In workshops
hofdansen en schermclinics gingen de voeten van de vloer. Handige creatieven creëerden de mooiste waaiers en zwaarden.
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Auto van de weg

Je land in een koffer

De Volkswagen Ponton 1600 kreeg een prominente plek in het museum.
Om die te bereiken was er maar één manier:
door de lucht. Nadat de oldtimer over het
dak was getakeld, werd hij via de tuin naar
binnen gereden. De serre is nu showroom van
het grootste collectiestuk van het museum
(zie ook p. 13).

De oproep aan publiek en scholen om een koffer te vullen met
wat ieder de bijzondere waarde van Nederland vindt, resulteerde in een bijzondere installatie. Kunstenares Harmke Koning
bracht bijna 100 koffers samen tot een tentoonstelling vol unieke
kijkkastjes. Een inkijkje in wat grote en kleine mensen met zich willen
meedragen, uitdragen of overdragen.

ACTIVITEITEN IN HET MUSEUM

Opstand! Het grootste belastingoproer
in de Nederlandse geschiedenis
Op 1 april (geen grap) werd de tentoonstelling Opstand! geopend. Onder
overweldigende belangstelling kwamen Willem van Oranje en Alva elkaar
tegen in de tuin van het museum. Na een eerste schermutseling openden
ze samen de tentoonstelling.
De tentoonstelling laat zien hoe belastingen een rol speelden in wat
als Tachtigjarige oorlog (1568-1648) de geschiedenisboeken is ingegaan. Toen Alva met de Tiende Penning de belastingheffing naar
zich toe wilde trekken, stuitte dat op verzet dat uitgroeide tot
een onafhankelijkheidstrijd. (te zien t/m 11 september)

Vriendendag
Op maandag 28 maart (Tweede Paasdag) kregen de
Vrienden tijdens de Vriendendag een voorproefje
van de nieuwe tentoonstelling.

Nationale Museumweek
Van Kenau tot geuzenbier
Hedendaagse herdenkingsobjcten in het Actualiteitenkabinet laten zien hoe de opstand sinds 1568 nog
steeds leeft. In sommige Nederlandse steden wordt
tot op de dag van vandaag de bevrijding van de
Spanjaarden door de Geuzen gevierd. Met de quiz
‘feit of leugen’ kunnen bezoekers hier op speelse
wijze hun kennis over de Tachtigjarige Oorlog testen.

Onder het motto Ons echte Goud
pronkte het sierharnas van Alva
als blikvanger tijdens de Nationale
Museumweek (16 t/m 24 april). Het
topstuk van de tentoonstelling Opstand!
werd in bruikleen gegeven door het Kunsthistorisches
Museum in Wenen. De ijzeren hertog liet zijn harnas in
1547 aanmeten door de beroemde wapensmid Desiderius
Helmschmied.

2 A P R I L - 11 S E P T E M B E R 2 0 1 6

Het grootste belastingoproer
uit de Nederlandse geschiedenis
Een interactieve familietentoonstelling over
verzet, belastingen, veldslagen en propaganda

www.bdmuseum.nl
Parklaan 14-16 Rotterdam
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ACTIVITEITEN IN HET MUSEUM

Directeur-generaal Belastingdienst Hans Leijtens ontving
het eerste exemplaar tijdens
de opening van de tentoonstelling Opstand! die de aanleiding
vormde voor deze fiscale glossy.

Blauw
In samenwerking met de Stichting ThemaTijdschriften
maakte het Belasting & Douane Museum een glossy over de
geschiedenis van belastingen in Nederland. Het eenmalige
tijdschrift draagt de titel Blauw en bevat rijk-geïllustreerde
artikelen van Tom Pfeil (Franse uitbuiting en Duitse dadendrang), Marjolein ’t Hart (Goed voor de democratie),
Gijs Verbraak (Legaal, maar niet normaal), Henk Vording
(Kopstukken), Rex Arendsen (Belast koloniaal verleden),
Joris Gerritse (Centraal of lokaal), Anne-Marieke van Schaik
(Opstand!), Wim van Es (Wie niet waagt, die niet wint),
Monique Nooteboom (Belasting betalen? Waarom en wat
zien we ervan terug?), Frans Fox (Studiecollectie wordt
publieksmuseum), Anne Houk de Jong (De blauwe envelop)
en de uitgevers Anja Krabben en Roy de Beunje (Kommer
en kwel, of een schat?). Het tijdschrift was gedurende de
maanden april en mei landelijk verkrijgbaar bij boek- en
tijdschrifthandel. Het is tevens verkrijgbaar in de museumwinkel en bestelbaar via reserveringen@bdmuseum.nl

Korting op
Thematijdschrift Blauw
Als Vriend en lezer van Impost betaalt u
bij inlevering van deze bon in de museumwinkel € 5 in plaats van € 8.95
(max. 5 exemplaren)
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Bijzonder museumbezoek
Op donderdag 23 juni bezocht Algemeen Directeur
Douane Aly van Berckel het Belasting & Douane
Museum. Ditmaal niet op de museumlocatie aan de
Parklaan in Rotterdam, maar in het depot in Den
Haag. Hier is het overgrote deel van de collectie,
meer dan 40.000 objecten, ondergebracht bij Hizkia
van Kralingen. De collectie met schilderijen, prenten, hondenpenningen, meetinstrumenten, zegels,
uniformen, loterijtrommels, scheepsmodellen wordt
hier onder optimale omstandigheden bewaard. Van
Berckel sprak met collectiebeheerders en andere
museummedewerkers over hun werk achter de schermen. Aan de hand van de recent aangekochte geuzenpenning werden alle museale werkstromen – van
verwerving van een nieuw object tot en met promotie
van de publieksprogrammering – toegelicht.

In gesprek met...

TEKST

Hoe ben je in dit vak gerold ?

Saskia
Meulendijks
Scenograaf
Saskia Meulendijks is de scenograaf van de
tentoonstelling Opstand! Het grootste belastingoproer uit de Nederlandse geschiedenis. Scenografie is niet alleen decorontwerp
of decorbouw. Dat maakt Saskia mij meteen
duidelijk als wij elkaar spreken over haar rol
bij de productie van de tentoonstelling over
de opstand tegen de Tiende Penning van Alva.
Ze zegt het zo: ‘De scenograaf ontwerpt het
concept en het beeld maar voegt ook mysterie,
diepte en beleving toe. Scenografie is een zelfstandige ontwerpdiscipline. Het is een nieuwe
multidisciplinaire kunstvorm die zich de laatste 30 jaar ontwikkeld heeft tot zelfstandige
discipline. Ook buiten musea en theaters wordt
scenografie meer en meer toegepast.

‘Na het gymnasium volgde de kunstacademie, de AKI in
Enschede. Nadat ik alle afdelingen had beproefd, van
architectuur tot schilderen en mode, ben ik uiteindelijk
als scenograaf afgestudeerd met een beeldende theatervoorstelling. In 1989 richtte ik Studio La Meul op. Niet lang
daarna kwam ik in contact met een architect die vroeg of
ik wilde meedenken over het concept en de vormgeving
van een tentoonstelling in het Tropenmuseum. Het onderwerp was 500 jaar tabakscultuur. De tentoonstelling toonde
de cultuur van het roken over de hele wereld en van alle
tijden. Om de getoonde objecten, veel tabaksdozen en
pijpjes, te kunnen begrijpen was het nodig om ze in een
context te plaatsen. Zo ontwierpen we voor elke tijd en
cultuur aparte omgevingen en presentatiemiddelen. We
maakten ook gebruik van licht, geluid, kleur en textuur om
verschillende sferen op te roepen. En daarnaast waren er
educatieve middelen zoals stripverhalen, reclamefoto’s,
films, literatuur en poëzie. De tentoonstelling was in 1992
heel vernieuwend.
Museumconservatoren noemden het een design tentoonstelling; dat was toen een vies woord. Zij vonden dat de
presentatievorm de aandacht afleidde van de objecten. In
die tijd vonden veel conservatoren dat het object gebaat
is bij een neutrale opstelling. Wat wij deden vonden ze
te veel spektakel. Maar de theatrale aanpak bleek een
verfrissende nieuwe stap in de museale wereld. Het brengt
objecten en verhalen dichterbij, en daardoor het begrip
van het algemene publiek voor kunst, cultuur en historie.
Het theatrale museum is voor mij een vorm van educatie.’

En hoe is dat nu?
‘Sinds die eerste tentoonstelling staat de telefoon niet
meer stil. Nu maak ik drie à vier grote, en een aantal
kleinere tentoonstellingen per jaar, over wisselende onderwerpen. Op dit moment kun je gaan kijken naar Breien
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IN GESPREK MET ...

Scenografie is een bijzondere multidisciplinaire kunstvorm, en een
geweldig vak omdat ik altijd met
leuke mensen samenwerk.
in het Fries museum. En in museum Boerhaave staat Rijk
van Rotzooi. Deze familietentoonstelling toont de circulaire economie van rond 1600 en laat zien dat recycling helemaal niet nieuw is. De eerste echte chemische
fabriek stond in buurt van Leeuwarden en was van Watse
Gerritsma. Denk aan glas, zand en soda, en aan as om het
land te bemesten.
De tentoonstelling is vormgegeven als een grote werkplaats
zoals de fabriek van Watse. Op elke werkbank wordt een
chemisch proces uitgelegd aan de hand van objecten. En
er staat een groot scherm waarop Watse met de jonge
bezoekers skypt.’

Hoe kijkt een scenograaf naar de Opstand?
‘De tentoonstelling Opstand behandelt een stukje vaderlandse geschiedenis dat de meeste bezoekers niet direct
paraat hebben. Om niet meteen ellenlange lappen tekst
nodig te hebben om de situatie uit te leggen, hebben we
er voor gekozen om dit te visualiseren op film’. Ze laat me
enkele filmpjes zien. ‘Wat je hier ziet, is nog een ruwe versie. We willen op een grappige manier, een beetje geïnspireerd door Monty Python, tonen wat de uitwerking was van
de nieuwe belastingheffingen op de burgers. De filmpjes
zijn nog niet helemaal af, er moet nog wat aan worden

De filmpjes beginnen steeds met een scene in een herberg.
Daar vertelt de verzetsheld Klasie over zijn herinneringen.
Steeds in een flashback zie je hoe deze hardwerkende kerel zich verzet, daarbij stevig gesteund door zijn vrouw die
de aangezegde belasting fier afwijst en daarbij een modern
vocabulaire hanteert waarbij ze bovendien verontwaardigd
is dat ze geen startersaftrek krijgt. Eerst krijgt Alva haar
toorn te slikken en even later in het tweede filmpje Willem
van Oranje. In het laatste filmpje wordt herdacht dat Alva
zijn bril verloor. De hele kroeg viert dat Den Briel gevallen
was. De hele kroeg? Nou neen, een vrouw uit Den Bosch
treurt over de kerken in die stad die Willem van Oranje had
afgepakt. Verder zijn er animaties van oude spotprenten
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gedaan. Maar straks zullen ze op drie schermen te zien
zijn. Bijzonder om te vermelden is dat voor de kostuums,
het decor en de grime van de films is samengewerkt met
de Theaterschool Rotterdam, studenten van de afdeling
Vormgeving. Daar geef ik les, want ik vind het ontwerpen
leuk maar ook om mensen enthousiast te maken en dingen
aan de man te brengen, om te plannen, te begroten en te
zorgen dat er een bijzonder product uit mijn handen komt.
Dat wil ik ook graag overdragen.’

Je moet dus behoorlijk ondernemend zijn met
zo’n studio
‘Scenografie is een bijzondere multidisciplinaire kunstvorm, en een geweldig vak omdat ik altijd met leuke
mensen samenwerk. De studio bestaat uit ruimtelijk en
grafisch ontwerpers, projectleiding en productie. Voor het
bouwen van de tentoonstellingen werken we samen met
allerlei uitvoerenden. Voor ondersteunende producties als
animaties, films, catalogi, magazines, cartoons, stripverhalen, hoorspelen en games werken we met kunstenaars,
illustratoren, ICT-ers, animatoren, scenarioschrijvers,
acteurs en hele filmcrews. Voor elk product zoeken we
de juiste partner.’

te zien, zoals de Zinneprent ter bespotting van Alva en
de verheerlijking van de prins en een prent naar Jacob de
Gheyn’s ‘Wapenhandelinghe van Roers, Musquetten ende
Spiessen, achtervolgende de ordre van Syn excellentie uit
1608’.

Nieuwe aanwinst

Waardebon
voor 1 gulden
van de Stichting
Winterhulp Nederland
Regelmatige bezoekers van ons museum hebben in de
mini-expositie Belast verleden al een collectebus van de
zogenaamde ‘Stichting Winterhulp Nederland’ kunnen
zien. De Winterhulp was een aanvankelijk neutrale instelling, opgericht in oktober 1940. Omdat de Winterhulp een
succes moest worden, kregen andere liefdadige instellingen een collecteverbod. Alleen de Winterhulp zou de
nood van behoeftige Nederlanders lenigen ‘in een geest
van ware christelijke naastenliefde’. Op 28 juli 1941 werd
de overkoepelende Nederlandsche Volksdienst opgericht,
waar de Winterhulp deel van werd. De invloed van de NSB
hierop werd steeds sterker en daarmee nam het draagvlak
onder de Nederlanders af. Op 2 juni 1942 werd F.W. van
Vloten, een bekende NSB’er, tot directeur-generaal van de
Winterhulp benoemd en vanaf dat moment stond steun
aan de Winterhulp gelijk aan collaboratie.
De Winterhulp gaf bonnen uit, die golden als wettig betaalmiddel, voor voedsel, kleding en brandstof. In strikte
zin zijn de bonnen geen noodgeld, maar het gebruik ervan
is min of meer hetzelfde. De winkeliers konden de bonnen inwisselen voor geld. De eerste serie biljetten moest
worden ingewisseld bij de Heeren H. Albert de Bary en Co.
Bankiers te Amsterdam. Al snel werd deze bank vervangen
door de Kasvereeniging N.V. te Amsterdam.
Johan Enschedé & Zonen te Haarlem produceerde alle
Nederlandse bankbiljetten vanaf 1814 en drukte ook de
waardebonnen van Winterhulp Nederland. De voorzijde
bestaat uit een gekleurd lijnpatroon, een waarde-aanduiding, het logo en de naam van Winterhulp Nederland en
de winter tot het volgende jaar, waarin de bon geldig was.
Ook stonden er een letter en een nummer op de bonnen.
Op de achterkant moesten gegevens worden ingevuld door
de gebruikers. In het boekjaar 1940-1941 werden zes series
van een miljoen bonnen uitgegeven, serie A t/m F.
Op de meeste bonnen die zijn overgebleven, staat
‘SPECIMEN’ diagonaal op de voorzijde gedrukt. Dit zijn

voorbeelden die door de Stichting Winterhulp aan de
banken werden gestuurd. Op 12 april jl. werden zes bonnen van de Winterhulp geveild uit de winter 1940-1941 van
de series A, C en E, en zonder de tekst ‘SPECIMEN’. Het
museum heeft op alle zes een schriftelijk bod uitgebracht,
want het ging om gave, authentieke exemplaren. Eén biljet
hebben we voor de collectie kunnen bemachtigen: een
paarsgekleurde bon ter waarde van 1 gulden met het nummer E 0 695999.
De bon is niet gebruikt, de achterzijde is slechts gedeeltelijk ingevuld. Bij gemeente staat het stempel van de
gemeente Kethel en Spaland en de bon is onleesbaar
ondertekend door de plaatselijke directeur van de W.H.N.
Enerzijds is dat jammer, omdat we daarmee meer zouden
weten van de ontvanger van de hulp. Anderzijds is het een
gaaf gebleven exemplaar, dat heel goed dit kleine deelonderwerp uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog
in ons land tastbaar maakt. De ontvanger heeft liever
honger en kou geleden dan te collaboreren, maar de bon
toch bewaard.
Anne-Marieke van Schaik, conservator

Literatuur Alphons Toele en Hans Jacobi, Het Noodgeld van
Nederland in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945, Leiden 1996
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Wetenschap

Symposium
De keerzijde van
de Tiende Penning
Op 5 april 1566 trokken tweehonderd edellieden in optocht
door Brussel om in het paleis op de Koudenberg een smeekschrift aan de bieden. Hun smeekschrift was een protest
tegen het godsdienstbeleid van de regering onder leiding
van landvoogdes Margaretha van Parma, halfzus en
plaatsvervanger van koning Filips II. Precies 450 jaar later
kwamen bijna veertig mensen bijeen op het Belasting &
Douane Museum voor een internationaal symposium over
de verstrekkende gevolgen van het smeekschrift.

De aanleiding voor het symposium was de tentoonstelling
Opstand! Het grootste belastingoproer uit de Nederlandse
geschiedenis, die op 1 april werd geopend. Het programma
kwam in nauwe samenwerking met Alva-expert Maurits
Ebben (Universiteit Leiden) tot stand. Vijf sprekers, waarvan twee uit het buitenland, presenteerden hun inzichten
rond het verbindende thema: de financiële aspecten van
de Opstand. Het verenigende element in de presentaties
was de tiende penning, de belasting die de hertog van Alva
in de Nederlanden wilde invoeren. Het ochtendprogramma
belichtte de Spaanse kant van het conflict, ‘s middags
kwam het Nederlandse perspectief aan bod. Zo ontstond
een evenwichtig beeld, dat tevens uit de titel van het
symposium sprak: The tenth penny: a two sided coin. De
voertaal was Engels.
Na het welkomstwoord van museumdirecteur Frans Fox
beet Carlos Javier de Carlos Morales, professor economische geschiedenis bij Universidad Autónoma in Madrid,
het spits af. De Spaanse spreker nam de toehoorders mee
terug naar de schoolbanken met economische grafieken.
Hij behandelde de Spaanse belastinginkomsten rond de
tijd van de Opstand. Het is onder Nederlandse historici een
bekend gegeven dat de Spaanse kroon zo goed als failliet
was toen de opstand begon en dat het daarom ook logisch
was dat Alva op een efficiëntere manier belasting wilde
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heffen in de Nederlanden. Aan de andere kant werd die
tien procent belasting van Alva’s controversiële tiende penning in Spanje ook in een vergelijkbare vorm geheven als
de alcabala. Carlos Morales plaatste een kritische noot bij
het Nederlandse idee dat in Spanje braaf de tien procent
werd betaald maar dat de Nederlanders vasthielden aan de
traditionele beden. Hij wees op de overeenkomsten tussen
het Spaanse en het Nederlandse systeem. De Spaanse variant van onze Nederlandse Staten: ook de Cortes waren niet
zonder meer bereid om alle belastingen die Filips II wilde
heffen te accepteren. De alcabala was wel een stabiele
inkomstenbron maar groeide niet mee met de toenemende
uitgaven van de Spaanse kroon. In 1575 weigerden de
Cortes een belastingverhoging die leidde tot het faillissement van Filips II. Toen vervolgens Genuese bankiers een
nieuw faillissement, ditmaal alleen op de zogenaamde juros (leningen van de Spaanse kroon bij haar rijke onderdanen), weigerden duurde het nog heel lang voordat Spanje
uit de financiële ellende kwam.
Meer lezen? Voor diegenen die het Spaans machtig zijn is
er het boek van professor Carlos Morales: El Consejo de
Hacienda de Castilla, 1523-1602: Patronazgo y clientelismo
en el gobierno de las finanzas reales durante el siglo XVI
(Burgos 1996).

Raymond Fagel van Universiteit Leiden nam de toeschouwers mee op zijn onderzoekstocht door brieven van
Spanjaarden uit Nederland. De hierin beschreven problemen van het Spaanse leger in de Nederlanden betroffen
veelal geldproblemen.
Zo was er kapitein Julián Romero, een Spaanse commandant die in 1572 in het gevolg van de hertog van
Medinaceli, de beoogde opvolger van Alva als Spaanse
gezagvoerder in de Nederlanden. Romero kwam voor een
verassing te staan. Hij dacht dat de Nederlanden weer
rustig waren en hij stond er dan ook van te kijken dat de
Nederlanden weer in staat van opstand waren na de val
van Den Briel in het begin van datzelfde jaar. De schaapskuddes van Nederlanders (aldus de Spanjaarden) waren
blij met de komst van Medinaceli en men hoopte dat met
deze opvolger een eind zou komen aan de hoge belastingdruk, hetgeen dus nooit gebeurde. Dat de tiende penning
in de Nederlanden de bron van alle ellende was, dat zagen

WETENSCHAP

De Staten wisten jarenlang succesvol
belasting te heffen en oorlog te voeren
zonder in de problemen te komen.
Medinaceli en kapitein Romero wel in. Alva kwam er niet
goed van af, zelfs in de ogen van zijn landgenoten, en
Raymond Fagel stelde hiermee de vraag: had Alva nou echt
geen verstand van geldzaken of lag het probleem misschien
in Spanje?
Alva had het in elk geval niet makkelijk. De soldaten onder
leiding van zijn zoon Fadrique waren een jaar later, na de
inname van Haarlem aan het muiten geslagen omdat ze niet
werden betaald. Alva had te kampen met de eerste muiterij
in zijn carrière. Uiteindelijk wist hij de soldaten toch te
betalen met geld dat voor matrozen bestemd was. Maar al
lezende door de brieven die Alva naar en over de muiterij
stuurde, blijkt dat Alva niet veel keus had voor zijn financieel beleid. De koning stuurde geen geld, de Nederlanders
wilden de tiende penning niet betalen:de ijzeren hertog
was de wanhoop nabij. ‘Are you not feeling sorry for the
Duke of Alba?’ vroeg Raymond Fagel zijn publiek.
Van Raymond Fagels hand verscheen: Kapitein Julián:
de Spaanse held van de Nederlandse Opstand (Hilversum
2011). Fagels onderzoeksproject naar het Spaanse leger in
de Nederlanden is nog in volle gang.

Tijdens de lunchpauze was er gelegenheid om de tentoonstelling te bekijken. Daarmee kwam men oog in oog te
staan met de hertog wiens gestalte nog fier overeind staat
in zijn op maat gemaakte harnas. Door zijn vizier kijkt hij
de bezoeker aan.

Tijdens het middagprogramma belichtte Marjolein ‘t
Hart (Vrije Universiteit Amsterdam en Huygens Instituut)
het raadsel van flexibele belastingheffing. Al tijdens de
jaren 1570, de vroege jaren van de opstand lukte het de
Nederlandse gewesten, en Holland in het bijzonder, om
belasting te heffen met opbrengsten waar Alva alleen maar
van kon dromen. Opmerkelijk genoeg zette in het Noorden,
het gebied dat uiteindelijk onafhankelijk werd van Spanje,
die verhoogde belastingdruk door. De Staten wisten jarenlang succesvol belasting te heffen en oorlog te voeren zonder in de problemen te komen. Dat leverde 30-40% meer
belastingopbrengst op dan in het gebied dat onder Spaans
gezag bleef staan.
In Holland voltrok zich een dubbele revolutie, een op
financieel gebied en een op militair gebied: twee ontwikkelingen die veel profijt van elkaar hadden. Holland slaagde
erin om een blijvend systeem te vinden waarin oorlog geen
negatieve, en zelfs een positieve invloed op de economie
had. Steden hadden er profijt van dat hun garnizoenen
netjes op tijd betaald werden en dat geld lokaal besteedden. Gezinnen die soldaten in huis namen werden door het
stadsbestuur betaald. In de latere fases van de oorlog kreeg
het weer andere vormen zoals bescherming van de handel
die Holland rijk maakte van belastinggeld. Importtarieven
bleven laag en daarvoor was men best bereid een hogere
belasting te betalen. Flexibele belastingen waren de sleutel
tot het succes, dat wil zeggen dat belastingopbrengsten
hoger kunnen worden gemaakt waar nodig en weer lager
bijgesteld konden worden wanneer ze niet nodig waren.
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Meer lezen? Het boek The Dutch wars of independence:
warfare and commerce in the Netherlands, 1570-1680
(Londen 2014) van Marjolein ‘t Hart behandelt ook de
periode na de opstand, rond de oorlogen tegen Engeland
en Frankrijk.

Gustaaf Janssens, emeritus hoogleraar aan de Katholieke
Universiteit Leuven lichtte de precieze omstandigheden
van de invoering van de tiende penning toe. De focus lag
op de reacties op Alva’s ‘decision disguised as a proposal’.
De steden lagen namelijk al snel dwars. Dat was aan de ene
kant gerechtvaardigd door te refereren aan het gewoonterecht en de eeuwenoude privileges die hiermee werden geschonden; aan de andere kant hielden steden de fabel op
dat de tiende penning geen steun had van de koning. De
oppositie was breed gedragen, ook in het zuiden waar de
opstand van de jaren 1570 minder heftig plaatsvond dan in
Holland en Zeeland. De staten van Brabant wendden zich
zelfs direct tot de koning. Uiteindelijk kwam het eerst tot
afkoop en uiteindelijk tot afstel. De economische crisis die
op de invoering van de tiende penning vooral in het zuiden
volgde kan dan ook niet het effect zijn van de tiende penning. Deze werd immers nooit geïnd. Toch nam men Alva
de crisis kwalijk. Toen Requesens aantrad om Alva op te
volgen was religie niet de prioriteit meer. Hij moest eerst
de harten van de Nederlanders terugwinnen. Alva had de
gematigde meerderheid vervreemd, niet met religieuze
politiek maar met zijn belastingen. Dat was het grootste
effect van de tiende penning. En vanuit Spanje werd al in
1574 geadviseerd om die zo snel mogelijk af te schaffen.
Meer lezen? Gustaaf Janssens, “Brabant in het Verweer”.
Loyale oppositie tegen Spanje’s bewind in de Nederlanden
van Alva tot Farnese, 1567-1578 (Kortrijk-Heule 1989).

Als laatste spreker nam Oscar Gelderblom van Universiteit
Utrecht plaats achter het spreekgestoelte. De hoogleraar
financiële geschiedenis gaf een presentatie met de titel
‘Alva’s Ironie, of wat kunnen we leren van gefaalde belastinghervormingen?’ Hij vergeleek de tiende penning van
de IJzeren Hertog met de eurotax van de IJzeren Kanselier.
Beide faalden. Waarom? Het antwoord voor Gelderblom
was het sentiment dat vaak met de achttiende-eeuwse

uitspraak wordt aangeduid maar veel ouder is dan dat: ‘no
taxation without representation’. Belastinghervormingen
kunnen alleen slagen als de betalenden meebeslissen
over de uitgave ervan. Merkel wilde centrale Europese
belastingen, maar realiseerde zich net op tijd dat er te
weinig vertegenwoordiging is op dat niveau om door de
belastingbetaler geaccepteerd te worden. Alva zette zijn
belasting wel door en ging daarmee een stap te ver. En hier
komen we aan bij de ironie van dit hele verhaal. Het verzet
in het zuiden tegen de tiende penning was zo groot dat
hij nooit is geïnd. In het noorden realiseerden de opstandige Hollandse steden zich dat ze de strijd met Alva niet
gingen winnen. Dus wat deden ze? Als uiterste noodingreep
verplaatsten ze lokale belastingopbrengsten naar de
gezamelijke pot: de gemene middelen. Ze centraliseerde
de belastingen, wisten Alva te verslaan en kregen zo voor
elkaar wat Alva had gewild, maar dan in een uiteindelijk
onafhankelijke staat waar de Spanjaarden niets meer over
te zeggen hadden.
Voor wie meer wil weten: Oscar Gelderbloms artikel
‘Alba’s irony. Urban autonomy and public finance in the
Low Countries (1384-1713)’ in: Encyclopedia of Financial
Globalization (online beschikbaar).

Als moderator vatte Maurits Ebben de diverse bevindingen
van de sprekers samen en besloot het symposium waaruit
bleek dat transparantie, participatie en flexibiliteit essentiële factoren zijn die belastingheffing doen slagen. Zowel
in het verleden als heden. De tiende penning voldeed
duidelijk niet aan die voorwaarden. En roept nog steeds
de nodige vragen op. Het gevarieerde publiek, waaronder
wetenschappers, studenten, medewerkers van musea en
van de Belastingdienst zorgde voor een levendige discussie
met vragen vanuit de diverse disciplines. De discussie werd
onder het genot van een drankje en Spaanse hapjes verder
vervolgd.
Maurits Ebben is samensteller van het boek Alba: general
and servant to the crown (Rotterdam 2013) waarin ook bijdragen staan van Gustaaf Janssens en Raymond Fagel.
Het standaardwerk over de tiende penning en de
Nederlandse opstand is: F.H.M. Grapperhaus, Alva en de
Tiende Penning (Zutphen 1982).
Joris Gerritse, historicus
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Museumschat
TEKST

Volkswagen Ponton
weer ‘thuis’
Eind 2015 kwam het grootste – en zwaarste –
object in de collectie van het Belasting & Douane
Museum eindelijk ‘thuis’ om te worden opgenomen in de vaste presentatie van het museum.
Het betreft een auto van het merk Volkswagen, uit de 1600
serie, model ‘Ponton’. Tussen 1966 en 1974 werd dit model
Volkswagen door het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting ingezet bij de controle motorrijtuigenbelasting.
In 1966 werd een nieuwe wet op de Motorrijtuigenbelasting
ingevoerd met een centraal gevoerde geautomatiseerde
administratie in Apeldoorn. Voor autobezitters betekende
dit een grote vereenvoudiging. De motorrijtuigenbelastingkaart werd afgeschaft; men hoefde niet meer naar het
belastingkantoor om aangifte te doen. Na een eenvoudige
aangifte op het postkantoor ontving men voortaan een acceptgiro thuis.
De controle op deze belastingvorm vond én vindt plaats op
de openbare weg aan de hand van foto’s van kentekens van
motorrijtuigen. De foto-opnamen worden later vergeleken
met de database van de Belastingdienst om te verifiëren
of de belasting – op tijd – is betaald. De auto’s van waaruit
wordt gefotografeerd zijn duidelijk herkenbaar door het
opvallende bord op het dak van de auto met de tekst
‘Controle Motorrijtuigenbelasting’. Iets minder zichtbaar
zijn de opstelling van de fotoapparatuur achter de voorruit
en de flitslamp op de bumper.
De auto maakt sinds 1991 deel uit van de collectie van het
Belasting & Douane Museum. Ter gelegenheid van het 25jarig bestaan van het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting werd deze Volkswagen Ponton aan het museum geschonken door de Volkswagen-importeur Pon in Leusden.
Toen de auto op geen enkele manier in het museum aan de
Parklaan geplaatst kon worden, werd besloten om deze
in het gebouw van het Centraal Bureau Motorrijtuigen-

belasting in Apeldoorn te exposeren. Na een verhuizing van
dit kantoor in 2014 naar een kleinere locatie in Apeldoorn,
was ook daar voor de auto – helaas – geen plaats meer.
Door diverse verbouwingen in de afgelopen 20 jaar van het
Belasting & Douane Museum ontstond weer ruimte voor
nieuwe opstellingen. Voor de auto – nog steeds collectielieveling – ging het op zoek naar een geschikte plek in
het museum. Niet eenvoudig, want hoe plaats je een auto
in een gebouw? De serre bleek een prachtige plek om dit
topstuk te presenteren, alsof het van buiten de showroom
is binnen gereden. In samenwerking met ontwerper Frank
Tjepkema van het bureau Tjep en Studio Louter is gezocht
naar een manier om het verhaal achter deze bijzondere
auto voor het publiek aansprekend, toegankelijk te maken:
de museumbezoekers kunnen zich naast de auto laten
fotograferen en het resultaat via de mail versturen ‘Met de
groeten van de belastingcontroleur’.
Wim van Es, conservator
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Het favoriete
museumobject van...

John Scheffer

Het antwoord op de vraag “Wat is jouw favoriete museumobject?” is voor mij niet moeilijk te geven. Op de tweede
etage van het museum hangt op de afdeling Invoerrechten &
Accijnzen een schilderij (circa. 1946) van Herman Heijenbrock.
Het heeft de titel “Opneming van het wortgehalte in de
Amstelbrouwerij te Amsterdam”. Hierop is te zien hoe een
ambtenaar deze meting verricht bij een zogenaamde lekbak
waar wort (een vloeistof met moutsuikers) in loopt. Deze meting bepaalt uiteindelijk de hoogte van de bieraccijns.
Het doek roept in de eerste plaats herinneringen op aan mijn
vader, die in 2001 in overleden. In 1946 ging hij werken bij
Heineken’s (toen nog geschreven met ’s) Bierbrouwerij aan de
Crooswijksesingel in Rotterdam en later in de nieuwe brouwerij in Zoeterwoude. Hij was daar werkzaam als bierbrouwer
en het schilderij van Heijenbrock geeft nagenoeg hetzelfde
beeld weer als dat van de brouwzaal in Rotterdam.

De bezoeken aan de brouwerij vond ik als kind eigenlijk wel
fascinerend, de warmte evenals de weeïge lucht die bij het
brouwproces vrijkomt op de koop toe nemend. Amstel werd
in 1968 overgenomen door Heineken en de Amstel Brouwerij
aan de Mauritskade in Amsterdam werd later gesloopt.
Het schilderij doet mij ook denken aan mijn dienstverband bij
de Belastingdienst. Het was namelijk zo, dat ik na mijn middelbare schoolopleiding wilde gaan werken, maar nog niet wist
wat te gaan doen. De douaneambtenaren, die natuurlijk ook
in Rotterdam kwamen in verband met hun metingen van het
stamwortgehalte, hebben mij uiteindelijk op weg geholpen.
Zij adviseerden namelijk mijn vader: “Waarom gaat je zoon
niet bij de Belastingdienst werken? Het is vast werk en als
ambtenaar betaalt hij geen premies AOW/AWW. Tevens kan
hij later gebruik maken van de 40 dienstjaren-regeling”. Ik
heb toen gesolliciteerd, nou ja een belangstellingskaartje
ingevuld, wat er uiteindelijk toe heeft geleid, dat ik op 16
augustus 1971 mocht gaan werken bij de Inspectie der Directe
Belastingen Rotterdam 2e afdeling aan de Glashaven.
Ik ben toen meteen gestart met een opleiding voor adjunctcommies directe belastingen.
Het leuke was, dat een aantal lessen destijds nog werden
gegeven in dit Belasting & Douane Museum aan de Parklaan
te Rotterdam.
Maar als ik nu, een aantal jaartjes later, door het museum
loop en dit schilderij zie hangen, zie ik toch in de eerste
plaats mijn pa weer aan het werk.
John Scheffer Facilitair medewerker
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In gesprek met...
EXPO

Over de belastingplicht
van een kerk die geen
kerk was

Dolf Steen
Toen we in het kader van de tentoonstelling
Opstand! Het grootste belastingoproer
uit de Nederlandse geschiedenis oudambtenaren raadpleegden op zoek naar
moderne voorbeelden van verzet tegen
de omzetbelasting, kon men zich geen
vergelijkbare opstandigheid herinneren.
Wel wezen ze op een bijzondere zaak die
begin jaren tachtig van de vorige eeuw in
Amsterdam speelde. Een weerspannige
organisatie had zich de status van kerk
aangemeten en meende geen belasting te
hoeven betalen. Het onderzoek dat volgde,
werd tegengewerkt. Dolf Steen, inmiddels
80 jaar, was erbij.

In een knus huis onder de rook van Amsterdam zitten Dolf
en ik bijeen. Na een korte inleiding vertelt de voormalige
coördinator bij de Amsterdamse vestiging van de FIOD:
‘Ik was toen nog controle-ambtenaar bij de OB Groep
bijzondere diensten van de inspectie Omzetbelasting
in Amsterdam. Deze was begin jaren ’80 opgericht, een
Amsterdams initiatief. De vijf à zes mensen in die groep –
allen OB mensen – deden bijzondere onderzoeken. Als het
nodig was zochten we contact met andere disciplines. Zo
ook in dit onderzoek. Dat voerde ik uit samen met Henk
Schapendonk die de leiding had. Ook een collega van de
vennootschapsbelasting werd erbij betrokken.‘

Wanneer deden jullie onderzoek?
‘Nou, als er een luchtje aan zat, dus zaken waarbij de
opgaven van de ondernemers niet overeenstemden met
de gegevens waarover de Belastingdienst beschikte. Dat
gingen we dan nader bekijken. In dit geval had een organisatie door de publiciteit van televisie-ombudsman Frits
Bom onze aandacht getrokken.’ De gedreven VARA-man
schroomde niet om voor zijn programma De Ombudsman
met soms ingrijpende middelen wantoestanden aan de
kaak te stellen. Zo nam hij begin jaren ’80 met een verborgen camera een kijkje bij wat de ‘Scientology Kerk’ heette
(eerst alleen ‘Scientology’). Sommige methodes van deze
organisatie in Amsterdam werden beschouwd als maatschappelijk omstreden. ‘Door die TV-uitzending was een
hele heisa ontstaan die wekenlang duurde. Wij kregen van
hogerhand de opdracht voor een onderzoek. Ze noemden
zich een kerk maar het was naar onze mening een organisatie. Uit de informatie van Bom bleek dat ze cursussen
aanboden en dat ze boeken en kruisen verkochten. Die
cursussen waren overigens vrij duur.’

Hoe verliep het onderzoek?
‘Toen we ons meldden, wilden ze de boeken niet openen.
Ze beriepen zich op de status van een kerk. Maar ook als
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Dolf Steen
‘We werden in een klein
donker vertrekje zonder
ramen geplaatst’

ze aanspraak hadden kunnen maken op die status, konden
ze naar onze mening nog wel ondernemer zijn, want ook
een kerk kan ondernemend zijn. Als je bijvoorbeeld een
zaal verhuurt, is dat belast met omzetbelasting. Bovendien
verkochten ze cursussen en boeken. Ze deden dat door
mensen op straat te benaderen om ze te ronselen als
cursist. Dat was naar onze mening belast en dus wilden we
hun boeken inzien. Dat werd eerst categorisch geweigerd.
“Goed” zeiden wij, “dan gaan we het anders doen” en hebben toen gedreigd met inbeslagname van de administratie.
Daar ging het voor ons om. En dat hielp.’

Hoe ging het verder?
‘Toen mochten we de administratie inzien, maar het ging
niet van harte. We werden in een klein donker vertrekje
zonder ramen geplaatst. Het was vier meter hoog en er
hing één lampje. We zaten met zijn drieën om een tafel.
Het was eigenlijk geen doen, want je kon niks zien. Toen
vroegen we om een betere ruimte. Daarna konden we
de boeken inkijken. Merkwaardig was wel dat we bij ons
onderzoek steeds weer met andere mensen te maken hadden. Wel kwam één figuur die als leider optrad iedere keer
terug. Iemand die ooit bij de NCRV had gewerkt.
Tijdens het onderzoek kregen we één keer het gevoel dat
ze gewelddadig zouden kunnen worden, toen keek de politie voor de zekerheid op afstand mee. Maar uiteindelijk
bleek het wel mee te vallen.
Later merkten we dat Bom in het Amsterdams Historisch
Museum (nu Amsterdam Museum, red.) zat en daar met
een camera het pand van die organisatie in de gaten
hield. Daardoor waren ook wij op televisie te zien als we
naar binnengingen. Uiteindelijk werd met ons onderzoek
bevestigd wat op straat en in de publiciteit ook al aan het
licht was gekomen, namelijk dat er cursussen, boeken en
snuisterijen werden aangeboden tegen betaling.’
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Dus geen kerk maar een onderneming?
‘Het was wel duidelijk : naar onze mening was de organisatie wel ondernemer voor dat deel. Zij stelden dat het
hier om een leer ging, een voorschrift van hun grote leider
Ron Hubbard die een boek had geschreven waarin hij aan
zijn volgelingen uitlegde dat er zeven geestelijke levels
waren; en in dat schema zat hij als enige op het zevende.
Hij kon mensen opleiden, maar hooguit tot aan het level
waarin hijzelf zat. Dus niet verder dan het zesde. De cursist
die door iemand van het zesde werd opgeleid, kwam niet
verder dan vijf. Enzovoorts. Wie aan een cursus begon en
werd opgeleid door iemand op level één zou dus nooit een
level bereiken. Met die redenering blijft er dus niks van de
organisatie over want als je alleen maar tot je eigen level
kan opleiden, komt de cursist nooit hoger dan dat van de
opleider. Dan heb je in de loop van de tijd op geen enkel
level mensen zitten. Het was flauwekul.
Bij ons onderzoek kwam ook naar voren dat de organisatie
niet alleen belastingplichtig was voor de omzetbelasting
maar ook voor de vennootschapsbelasting. En omdat ze
mensen in dienst hadden ook voor de loonbelasting. Zij
schoven als adviseur een ex-belastinginspecteur naar voren
die ook aangesloten was bij die organisatie. Die man hebben we een enkele keer gezien, waarna ze zeiden “Onze
adviseurs zeggen dat wij niet belastingplichtig zijn.”
‘We zijn er gedurende drie maanden mee bezig geweest.
Daarna zijn aanslagen opgelegd, gevolgd door bezwaar- en
beroepsprocedures. De Belastingkamer van het Hof bepaalde uiteindelijk dat ze moesten betalen. Of ze betaald
hebben, weet ik niet.’
Er was geen sprake van een strafrechtelijk onderzoek?
‘Neen, het was zuiver fiscaal. Geruchtmakend was het
wel, want Frits Bom heeft er zeker vier uitzendingen
aan gewijd. En de zaak kwam ook flink in de pers. Naar
aanleiding van het programma kwamen de kranten, zoals
de Telegraaf en het Parool, erop af. Ze hebben toen vragen
gesteld op het ministerie. En daar kon Voorlichting zeggen
dat er een onderzoek naar de omzetbelasting liep.’
Henk Duym

EXPO

Toegevoegde Waarde
Belastingen verbeeld
in moderne kunst

9 oktober
t/m
19 februari
2017

De Ambtenaar, J. de Wit

Fotocollage, Marita Beukers

Het verschijnsel ‘belastingen’ heeft menig kunstenaar geïnspireerd om de relatie tussen burgers en fiscus in een creatieve
vorm te uiten. Het Belasting & Douane Museum beschikt dan ook
over een bijzondere collectie met zowel historische als hedendaagse kunstwerken. In deze tentoonstelling staat de moderne
en actuele kunst centraal met schilderijen, aquarellen, foto’s en
installaties die de Belastingdienst en Douane – in de breedste zin
des woords – tot onderwerp hebben.
Soms als concrete reactie op abstracte begrippen als ‘belastingen’ of grenzen, soms als weerslag van de directe relatie tussen
kunstenaar en belastingambtenaar. Thema’s als belastingaangifte,
de blauwe envelop, belastinggebouwen, grenzen en smokkel zijn
verbeeld in o.m. fotocollages van Marita Beukers, foto’s van Tim
Hielkema en Gerco de Ruijter en schilderijen van Aad de Haas,
Kees Verweij en Bertus Weeda. De video-installatie ‘Border’ van
Hans Op de Beeck uit 2001 is een indringende visualisatie van
mensensmokkel.

Het belastingmonster, Joop van Meel
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Zomer aan de Parklaan

Tijdens de zomervakantie zijn er allerlei extra
activiteiten. Bij de tentoonstelling Opstand!
kun je verschillende opdrachten uitvoeren,
zoals het vouwspel ‘Alva zegt’. Ben je goed in
Memory? Zoek dan snel de hoofdpersonen van
de Opstand bij elkaar.

WORKSHOPS
Maak je eigen poster
Tijdens de Opstand maakten veel mensen een
pamflet. Zo werd iedereen op de hoogte gehouden van grote veranderingen of nieuwe ideeën.
Na je bezoek aan de tentoonstelling kun je in
ons atelier je eigen pamflet maken. Tijdens deze
workshop mag je zelf een boodschap bedenken
waar je een pamflet over wilt maken.
9, 21 en 30 augustus,
van 13.00 tot 16.00 uur.
Voor kinderen van 5-12 jaar.
€2,50 materiaalkosten

Ontdek de wereld
van de Douane

e het zit, en
Wil je precies weten ho
m naar het
vooral wáár het zit? Ko
de huid van een
DouaneDek en kruip in
of zijn speurdouanier (doewanjee)
containers of
hond. Scan koffers en
douaneboot.
sta aan het roer van de
ijd open als het
Deze speelruimte is alt
museum open is.
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FAMILIETENTOONSTELLING

Opstand! t/m 11 september
Deze tentoonstelling vertelt het verhaal over
veldslagen en verzet, over Alva, de Geuzen
en de Tiende Penning. Sta oog in oog met de
ijzeren hertog van Alva en bekijk zijn echte
harnas dat hij op maat liet maken.

Maak je eigen familiewapen
Met mooie kleuren en rijke versierselen hebben adellijke families prachtige wapenschilden. Daaraan herkende men vroeger
meteen je familienaam. Ontwerp bij ons je eigen familiewapen
op een groot kartonnen schild, met verf, sponsen en sjablonen
kun je eindeloos creëren.
14 en 23 augustus van 13.00 tot 16.00 uur

Kalligraferen kun je leren
In ons museum zie je een brief van keizer Karel V waarin hij
bedelt om geld. Dit doet hij met hele mooie krulletters. Altijd
al willen weten hoe je die sierlijke oude letters maakt? Kom
naar de workshop Kalligraferen en schrijf je eigen bedelbrief,
voorzien van een mooi lakzegel.
16 en 28 augustus, van 13.00 tot 16.00 uur. Voor kinderen van
8 tot 14 jaar. €2,50 materiaalkosten

Douanespreekuur
Soms stoppen vakantiegangers de vreemdste spullen in hun koffer. Onze douanier Leon werkt meer dan 50 jaar bij de Douane
en heeft al heel veel koffers langs zien komen. Speciaal voor
jullie komt hij naar het museum met een paar vreemde koffers.
Jullie mogen meespeuren. Je kunt hem van alles vragen. Hij zit
vol verhalen!
10, 17, 24 en 31 augustus, van 12.30 tot 14.30 Kosten € 2,50.

Weekend van de Wetenschap
Wil jij weten hoe smokkelaars en witwassers
worden opgespoord? Kom in het Weekend van de
Wetenschap naar het museum en maak kennis met
de technische snufjes waarmee Douane en FIOD
op zoek gaan naar wat eigenlijk verborgen moet
blijven. Wil je meehelpen? Maak in ons atelier een
slim afluisterapparaat.
1-2 oktober, 11.00 – 17.00 uur

Maand van de Geschiedenis
Het thema dit jaar is grenzen. Daar weten onze
douaniers (en smokkelaars) alles van.

Smokkel langs de grens (8+)
Van pakjes boter tot dure fokpaarden. Leer alles
over het vreemde smokkelverleden aan de
grens én controleer ook zelf een koffer als
een echte douanier.
Zo 30 okt, 13.00 tot 16.00 uur

Toegevoegde waarde
Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet (6+)
Sluit een vriendschap met een kunstwerk uit onze
nieuwe tentoonstelling Toegevoegde Waarde en
maak zelf een verhaal bij het schilderij. Meld je
voor 15 oktober aan via educatie@bdmuseum.nl
Zo 23 okt, 13.00 tot 15.00 uur

AG ENDA
AUGUSTUS
ZOMER AAN DE PARKLAAN
t/m 31 augustus
TENTOONSTELLING
Opstand! Het grootste belastingroproer
uit de Nederlandse geschiedenis
t/m 11 september

SEPTEMBER
OPEN MONUMENTENDAGEN: ICONEN EN SYMBOLEN
Rondleidingen Van Tiende Penning tot Blauwe envelop
10-11 september

OKTOBER
WEEKEND VAN DE WETENSCHAP
1-2 oktober
TENTOONSTELLING
Toegevoegde Waarde
Belastingen verbeeld in moderne kunst
8 oktober t/m 19 februari 2017
Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet (6+)
Zo 23 okt, 13.00 tot 15.00 uur
MAAND VAN DE GESCHIEDENIS: grenzen
1 t/m 31 oktober
Smokkel langs de grens (8+)
Zo 30 okt, 13.00 tot 16.00 uur

De minister trakteert!
Ben jij binnenkort jarig? Hoera! Vier je
verjaardag in het museum. Voor één dag ben
jij onze minister van Financiën en mag je uitdelen uit de Schatkist. Maar…. wel eerst met
je verjaardagsgasten de code kraken voordat
je de buit kunt delen. Na de limonade en het
lekkers ga je een mooie schatkist maken.
Dat wordt een feest vol snoepen, spelen,
speuren, zingen, verkleden, knutselen,
trakteren…… en natuurlijk een cadeautje.
Neem contact op met ons feestteam via
educatie@bdmuseum.nl

NOVEMBER
WORKSHOPS MODERNE KUNST
In the vibe van de kunstenaar
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