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Bijna 2017!
Begin september verliet Alva voor de tweede keer de Nederlanden; niet Alva zelf, maar zijn harnas wel te verstaan. Zijn ijzeren
uniform is enkele maanden te bewonderen geweest als middelpunt van de tentoonstelling Opstand! Het grootste belastingoproer uit de Nederlandse geschiedenis. Degenen die het hebben
gemist, kunnen het sierharnas alsnog bekijken maar moeten
dan wel naar Wenen. Daar staat het weer in volle glorie in de
Hofjagd- und Rüstkammer, naast zoveel soorten en maten harnassen dat je er duizelig van wordt.
Als u deze Impost in de brievenbus krijgt, is de laatste maand
van het jaar aangebroken. Achter ons liggen drukke maanden.
Maanden waarin onze bijzonder hoogleraar Prof. Dr. Ir. Rex
Arendsen zijn oratie hield aan de Universiteit Leiden, diverse
educatieve activiteiten voor het onderwijs werden verzorgd, studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit
Leiden in het museum lezingen volgden en het Weekend van de
Wetenschap een groot succes werd. De maand oktober, tevens
Maand van de Geschiedenis, werd afgesloten met onder andere een mooie presentatie van het Smokkelmuseum uit Budel.
Ondertussen vernieuwden we onze website en ontwikkelden we
in de vaste opstelling een fiscale tijdlijn naar een ontwerp van
Frank Tjepkema.
Ook komende tijd is er veel te zien en te doen in het museum.
Kijk voor de activiteiten op onze site www.bdmuseum.nl, volg
ons op Twitter en Facebook, of kom langs, face to face. Geniet
van de tentoonstelling Toegevoegde Waarde, met fiscaliteit in
20ste-eeuwse kunst, of bekijk de Derde dinsdagkoffers van de
ministers Lieftinck en Dijsselbloem. In de fotoexpositie Alle
kleuren blauw zien we verbeeld hoe belastingbetalers uit andere
landen nu in Nederland ‘de blauwe envelop’ ontvangen.
En volgend jaar, dat verklap ik alvast, is in het museum een
tentoonstelling te zien rond de hond als huis- en werkdier. Dat
wordt een zeer aaibare tentoonstelling.
Ik wens u veel leesplezier en gezellige feestdagen.

Frans Fox
directeur
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Activiteiten in het museum

Einde van de Opstand!
In september vertrok (het harnas van) Alva weer
uit Nederland, na enkele roerige zomermaanden
waarin vele families, gewapend met speurtocht
en vragenspel, door de tentoonstelling Opstand!
trokken. Het slotweekend viel samen met de
Open Monumentendagen (10-11 september) dat
dit jaar het thema ‘Iconen en symbolen’ droeg.
Ruim 250 bezoekers bezochten dat weekend
Parklaan 14-16: een monument én museum,
vol iconen en symbolen. Velen sloten aan bij de
instaprondleidingen door de tentoonstelling en
de vaste presentatie: een tour Van tiende penning
tot blauwe envelop.
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ACTIVITEITEN IN HET MUSEUM

Zomervakantie vol familiewapens,
pamfletten en sjiekschrijverij
Tijdens de tentoonstelling Opstand!
Het grootste belastingoproer uit onze
geschiedenis organiseerde het Educatieteam workshops ‘Ontwerp je familiewapen’ en ‘Maak een opstandpamflet’.
Vooral het maken van een eigen familiewapen was een groot succes. Schilderen,
stempelen, knippen en natuurlijk nadenken over
een symbool dat goed past bij je familie.
Workshopdeelnemers leerden waarom er vroeger familiewapens op het slagveld te zien waren en welke symbolen
er werden gebruikt. Anno 2016 verschenen vooral stoere
draken, doodshoofden of diamanten op de schilden. In
totaal zijn er meer dan 100 schilden gemaakt.
In de crash course kalligrafie leerde men in één middag
sjiek schrijven. Onstuimige kinderen veranderden in
geconcentreerde sierschrijvers die de mooiste letters krulden. Geheel anders verliep het bij de opstandelingen die
met hun pamfletten hun weerzin duidelijk maakten over
bijvoorbeeld vies eten, volle stranden en school. Het werd
bezegeld met een lint en lakzegel met twee fiere leeuwen
die elkaar de hand reiken: het logo van het museum.

Toegevoegde Waarde
Op zaterdag 8 oktober vond de opening plaats
van de tentoonstelling Toegevoegde waarde over
belastingen in moderne kunst. Tijdens de opening
trad dichter Nachoem Wijnberg op. Hij vertelde
over Belastingen en De Grens, de achtergronden
en redenen waarom hij deze gedichten schreef.
De tentoonstelling is tot en met 19 februari te
zien (zie ook p. 19)
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ACTIVITEITEN IN HET MUSEUM

Fiscale tijdlijn
Sinds november biedt een spiksplinternieuwe exhibit een helder overzicht van de geschiedenis van ons
belastingstelsel en het verloop van de belastingdruk.
Studio Louter en Frank Tjepkema gaven vorm aan vele
eeuwen fiscale ontwikkeling. Een ingenieus bouwwerk
waarin niet alleen de soorten belastingen, maar vooral
de betalers ervan fraai worden uitgelicht.

Maand van de Geschiedenis: grenzen
Het nationale thema van de Maand van de Geschiedenis was dit jaar grenzen, een thema dat op ons lijf
geschreven is. Oktober stond dan ook in het teken van
douane en smokkelen, met diverse activiteiten voor
jong en oud. Zoals workshops voor kinderen om kennis
te maken met het vak: Ben jij een goede douanier? In
het douanespreekuur vertelde douanier Leon Warnies
uit eigen ervaring en kon iedereen vragen stellen. De
maand werd op zondag 30 oktober afgesloten door een
bijzondere samenwerking met het Smokkelmuseum in
Budel. Spannende smokkelverhalen vonden een gretig
gehoor.

Weekend van de Wetenschap
Ook dit jaar was het Weekend van de Wetenschap een
groot succes. Samen met Douane en FIOD gaf het museum
op 3 en 4 oktober een blik achter de schermen. Ruim 350
enthousiaste bezoekers lieten zich inwijden in de geheimen van het fiscale speurwerk.
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In gesprek met...

TEKST

Frans
van Kuijk
Meesterklompenmaker
Frans van Kuijk heeft voor ons museum klompen
vervaardigd. De ontvangst van die klompen is
de aanleiding voor dit gesprek. Als ik voor onze
ontmoeting het museum binnenkom, zie ik ze al
staan op de balie van de receptie. Ze zijn bestemd
voor het educatieteam voor hun lessen over smokkelen, want het zijn geen gewone klompen….

We spreken elkaar in de serre. Zo nu en dan doet zijn
vrouw Annie een extra duit in het zakje. Samen genieten
we van een lunch nadat ze een rondleiding kregen. Al snel
blijkt Frans een enthousiaste verteller te zijn die met trots
over zijn ambacht vertelt, over de geschiedenis van de
klompenmakerij en die van het klompenmakersgeslacht
Van Kuijk die meer dan 400 jaar beslaat. Fier toont hij
enkele unieke paren zeer fraaie kinderklompjes van vruchtenhout die hij als kunstwerken beschouwt. Die klompjes
kunnen goed gedragen worden zoals alle klompen die hij
maakt. Waar gewone kinderklompjes slechts € 15,- kosten,
zegt hij, hebben luxe exemplaren van gepolijst pruimenhout of kersenhout een heel andere prijs. Maar dat zijn
dan ook unieke exemplaren. Hij had nog meer klompen
van bijzonder hout willen maken, zoals bijvoorbeeld van
de kastanjeboom van Anne Frank. Dat kon hij echter niet
krijgen.
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IN GESPREK MET ...

Frans
van Kuijk

Nu er bijna geen klompen meer worden gedragen,
weten we ook niets meer over het ambacht.
‘En dat klompenmakersambacht ging eeuwenlang over
van vader op zoon. Voor zover bekend begon het op de
boerderij. In de winter maakten boeren klompen voor
eigen gebruik. Net als manden vlechten was het een soort
huisvlijt. Dat gebeurde al in de elfde en twaalfde eeuw.
Op schilderijen van Jan van Eyck zijn bijzondere klompen
afgebeeld: trippen.
In de tijd waarin veel mensen klompen droegen, waren er
in Nederland een paar duizend klompenmakers. Nu zijn er
nog maar heel weinig in Nederland die handmatig klompen maken. Ik kan het niet over mijn lippen krijgen, maar
het ambacht sterft uit. Er zijn nog maar dertien klompenmakers in Nederland. In België is er nog één, in Frankrijk
zijn er waarschijnlijk drie, in Spanje hooguit twee en in
Duitsland tien.’

Sinds wanneer is het geslacht Van Kuijk werkzaam
in de klompenmakerij?
‘Dat is 400 jaar geleden in de Bommelerwaard in de omgeving van Arkel en later Gorcum. Nu is het atelier gevestigd in Velddriel. Ik ben mijn leven lang klompenmaker en
ik vind het altijd leuk werk. Dat begon al op mijn tiende
in de werkplaats van mijn vader. Ik werkte per dag een
half uurtje mee, en deed eenvoudige handelingen zoals
nummeren en gaatjes boren.
Toen mijn vader overleed, heb ik de zaak overgenomen.
Nu ben ik de laatste Van Kuijk die klompen maakt.
Inmiddels ben ik niet meer dagelijks actief. Ik beperk me
nu tot bijzondere opdrachten en unieke exemplaren. Wèl
blijf ik het vak uitdragen: ik geef les aan twee leerlingen
en geef demonstraties in mijn werkplaats; tegenwoordig
wel tegen een vergoeding want de schoorsteen moet
blijven roken.

Ik zag daarnet klompjes van vruchtenhout, maar van
welk hout worden ze meestal gemaakt?
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‘Voor ‘draagklompen’ wordt meestal wilgenhout of populierenhout gebruikt. Wanneer dat niet beschikbaar is, wordt
berkenhout aangewend, zoals bijvoorbeeld in EmmerCompascuum.
Maar voor mooie stukken of luxe producten kan pruimenhout of kersenhout worden gebruikt. Vroeger bleven
klompen vaak blanco; als ze beschilderd werden, was dat
in geel en zwart. In Staphorst bleven ze tot voor dertig
jaar blank, daarna werden ze witgekalkt.’

Is er veel variatie in de vorm van klompen?
‘De vorm van veel klompen werd ook bepaald door de
functie. Zo werd in Brugge gelopen op klompen op ‘stelten’ om het straatvuil te ontwijken. En in Spanje, in de
Pyreneeën hadden ze hakjes in de vorm van driedelige
hoefjes, afgekeken van de berggeit. De vorm werd dus
ook aangepast aan de eigenschappen van de streek.
Ieder beroep had zijn eigen soort klomp. Je kunt denken
aan de vissersklomp of die van de steenzetter, ook wel
dijkenlegger. Er waren klompen voor slagers en voor het
werk in kaasfabrieken. Die klompen werden heel eenvoudig blank uitgevoerd. Bijzonder waren wel de klompen
voor rietsnijders, voorzien van een leren schacht. Ze zagen
er uit als een soort laarzen.
Iedere streek had zijn eigen modellen. Als ze beschilderd
werden, kregen ze een streekeigen decor. Met die versierde klompen wilden de dragers zich onderscheiden.
Rijken droegen bijvoorbeeld uitbundig versierde klompen,
ook in de stad. En die gekleurde decoratie had in bepaalde
gevallen een bijzondere functie, zoals bij bruiloftsklompen.
Bruidsklompen werden soms bont versierd met honderd
verschillende kleuren op één paar.
Tegenwoordig zie je klompen met de afbeelding van een
Harley Davidson. Er zijn klompen met de kleuren van
voetbalclubs en fans van Rowwen Hèze willen hun favoriete
muziekgroep op de schacht.
Anderen bestellen geboorteklompen die een persoonlijke kleur krijgen en waarop de naam van het kind wordt
geschilderd. Ook geliefd zijn exemplaren met de trouwdatum, en soms worden ze voorzien van regenboogkleuren.
Ik ben veel te weten gekomen op dat gebied door een verzameling aan te leggen die ik in een documentatiesysteem
heb vastgelegd.
Voor zover klompen nog worden toegepast, is de functie
in veel gevallen verschoven van voetbescherming naar een
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Voor zover klompen nog worden
toegepast, is de functie in veel
gevallen verschoven van voetbescherming naar luxeproduct,
om je mee te profileren.

luxeproduct, om je mee te profileren. Klompen dienen ook
als souvenirs. Voor gebruiksklompen is de markt aangepast aan het ambacht. Om de klomp van een rozenkweker
(ver) draagbaar te maken, bleek het bijvoorbeeld nodig de
bovenrand van een stukje kunststof te voorzien.’

Er is nog zo’n bijzondere gebruiksklomp: de
smokkelklomp. Hoe is dat begonnen?
‘Smokkelklompen bestaan al heel lang. Ze werden vermoedelijk rond 1900 voor het eerst toegepast. De bedoeling
was om zo een dwaalspoor te maken, want ze stappen
een spoor in omgekeerde richting. Bij een rondleiding zeg
ik dat ik ze gebruik als ik stiekem naar de buurvrouw ga.
Smokkelklompen werden veel gebruikt door smokkelende
grensbewoners in België en Duitsland. Meestal waren het
vrouwen. Die konden beter de cel in dan de boer die het
bedrijf draaiende moest houden. Als een partij smokkelwaar eenmaal buiten het zicht van de Douane over de
grens was gebracht, werden de klompen gewisseld. In het
zuiden ging het om botersmokkel, in de Achterhoek betrof
dat tabak.’

Nu lever je een paar smokkelklompen aan het
Belasting & Douane Museum. Hoe kwam deze
opdracht tot stand?
‘Nou, het museum wilde smokkelklompen om in educatieve programma’s te gebruiken. Het informeerde bij de
Nederlandse Vereniging van Klompenmakers of zij iemand
kenden die deze klompen kon maken en leveren. En de
vereniging vroeg mij omdat zij weten dat ik één van weinigen ben die smokkelklompen maakt waarop je ook nog kan
lopen. Ik ben die klompen ooit gaan maken na een vraag
uit België. Daar worden ze bij een spel benut, waarvoor
ik er veel gemaakt hebt. En bij zo’n spel moet je er wel
goed op kunnen lopen. De klompen voor het museum zijn
niet bestemd om ten toon te stellen in de vitrine, ook niet
om mensen op een dwaalspoor te brengen, maar juist om
kinderen (en volwassenen) iets over smokkelen te vertellen
en te laten zien. Daarvoor zijn ze gemaakt.’
Henk Duym
voor meer informatie, zie www.klompenmakerijvankuijk.nl
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Museumschat

Joop van Meel
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gele kraag. Het hoofd is er afgehakt, in de open nek ligt
een oogbol tussen spierweefsel en bloedvaten. Aan de
zijkant hangt een tweede oogbol. De handen zijn eveneens
afgehakt en uit de ‘polsen’ steken botten en bloedvaten.
Op de voorgrond liggen kubussen met de getallen 2, 3, 4, 8
en 13 en op een los vel papier staat: A4.

Wat is kunst?

Systeem aanpakken

Een van de definities van kunst luidt dat kunst emotie moet
opwekken, het maakt niet uit welke emotie. Het kan ook
walging zijn. Niet alle schilderijen zijn aangenaam om naar
te kijken. Eind 2009 kocht het Belasting & Douane Museum
een groot (178 x 185 cm) doek van de hand van Joop van
Meel. Het heet Worsteling door belastingpapieren. We zien
een gekwelde mensachtige figuur, spieren en botten liggen
aan de oppervlakte, een oogbol heeft zich verplaatst naar
boven op de schedel, de vingers zijn afgehakt en het lijf
is ingesnoerd door grote witte vellen papier; het is een
gruwelijk beeld. Boven de mensachtige torent een reusachtig monster in een blauw gewaad met een opstaande

Beide afgebeelde figuren zijn weerzin-, maar ook deerniswekkend, de verwondingen lijken pijnlijk. De meeste
mensen zien belastingen als noodzakelijk kwaad, een ‘pijn’
waar je even doorheen moet. Echter, er zijn ook mensen
die klem komen te zitten in de technocratie, de post niet
meer open maken, geen hulp durven te vragen en uiteindelijk worden geconfronteerd met boete op boete. Zij worden werkelijk fysiek beroerd en raken in psychische nood
alleen al bij het denken aan de belastingen. Een catalogus
van een tentoonstelling met werk van Joop van Meel in het
Stedelijk Museum Schiedam uit 1981 opent met een citaat
van de kunstenaar: ‘Zo bot als het systeem is, zo moet het

MUSEUMSCHAT

literatuur
Stedelijk Museum Schiedam,
tentoonstellingscatalogus september 1981 – januari 1982,
Joop van Meel – een bezeten schilder, Schiedam 1981

aangepakt worden.’ Voor interpretatie van het schilderij
hoeven we alleen maar in plaats van systeem ‘de belastingdienst’ in te vullen.

Datering
Het werk is niet gesigneerd. Van Meel herinnert zich dat hij
het omstreeks 1980 heeft geschilderd. In 1970 zei hij in een
kranteninterview: ‘Ik geloof dat de functies van de menselijke ledematen steeds meer vervallen, dat alles verschrompelt. Er blijven alleen nog ogen over en wat hersenen’.
De Worsteling is duidelijk geschilderd met deze gedachte
in het achterhoofd. Het zal waarschijnlijk tussen 1970 en
1980 moeten worden gedateerd. Op de tentoonstelling
in Schiedam uit 1981 werd het werk echter niet getoond.
Misschien was het toen al verkocht of is het toch na 1981
gemaakt.

Kunstenaarscollectief
In de jaren ’70 zocht een aantal maatschappijkritische
kunstenaars uit de omgeving van Rotterdam samenwerking
‘om die groepen in de samenleving die gediscrimineerd
en achtergesteld worden, beeldend te ondersteunen bij
hun acties.’ Beslissingen welke groepen werden geholpen
en wat er werd gemaakt, werden collectief genomen. Van
Meel vond dit verlies van zijn eigen ik niet altijd makkelijk,
maar vond het noodzakelijk om grootse dingen tot stand te
brengen en dat ging nu eenmaal beter met z’n allen.

Jonge jaren
Joop van Meel werd in 1939 geboren, de Tweede
Wereldoorlog heeft een diepe indruk op hem gemaakt. Na
de oorlog kwam zijn hem onbekende vader terug uit een
concentratiekamp. Als zevenjarige nam zijn vader hem
mee naar de film Nacht und Nebel, waarin met ledematen
en lichamen werd gesjouwd alsof het lappenpoppen waren.
Verschrikkelijke beelden, die bij de jongen een tamelijk
verwrongen wereldbeeld veroorzaakten. Hij tekende graag
en dat was in het arme gezin Van Meel ook een manier om
te spelen en gevoelens te uiten. Beide ouders schilderden
dus er was voldoende materiaal aanwezig in huis. Van
Meel vond de mulo ‘een nachtmerrie’. Hij kwam via de
kweekschool op eigen kracht op de academie in Rotterdam
terecht, terwijl hij zijn geld verdiende als bordenwasser.
In het derde jaar maakte hij een reis naar de Verenigde
Staten en in de vierde naar Midden-Amerika. Bij terugkeer
moest hij in militaire dienst, waar hij na anderhalve maand
werd weggestuurd. Hij was ongeschikt voor de discipline en
vond het leger helemaal niks.

Erkenning
Van Meel studeerde af aan de academie met schilderijen,
prenten en tekeningen van optochten van doden, begrafenissen, grote kuilen met poppetjes erin en geraamtes in
een onbeholpen, kinderlijke trant. Hij wilde terugkeren
naar de oorsprong van wat hij als kind waard vond om
te tekenen. Pers en publiek zagen meteen concentratiekampen in de beelden en Van Meel werd de Drempelprijs
toegekend. Later ontving hij nog diverse andere prijzen.

Groteske wereld
De schilderijen van Van Meel zijn herkenbaar. Instituten
als de kerk, de monarchie, het leger en het staatsapparaat
worden belachelijk gemaakt. Figuren zijn niet duidelijk
herkenbaar, de ene politicus of functionaris kan immers
zo weer worden vervangen door de volgende. Hij is van
mening dat kunst moet getuigen van een visie en zo een
nuttig hulpmiddel moet zijn in het proces van maatschappelijke veranderingen. Het is aan de kunstenaar die visie
te ontwikkelen en vorm te geven, de kunstenaar geeft met
zijn individuele intuïtie uiting aan de collectieve maatschappelijke werkelijkheid. Persoonlijke dwangbeelden
transformeren tot figuranten in een groteske, door de
kunstenaar geschapen wereld.

Introverte expressionist
In 1991 presenteerde Joop van Meel zijn werk in het kasteel van Rhoon, samen met twee andere docenten van de
Rotterdamse Academie: Klaas Gubbels en Kees Spermon.
Van Meel was de minst bekende van de drie. Hij was
teleurgesteld in het ‘modieuze kunstwereldje’ en het ‘opportunistische en ijdele museumbeleid’. Op dat moment
schilderde hij donker werk met zware, hoekige, onbehouwen mannelijke gestalten in beperkte, rokerige ruimtes.
Het werd getypeerd als zwaarmoedig expressionisme.
Door voorbereidende tekeningen organiseerde Van Meel
de ‘beelden die in mijn kop bevroren zijn tot op de laatste
millimeter’. Zijn inspiratiebronnen voor het menselijke
drama waren Kafka en Sartre.
De Worsteling met belastingpapieren is geen vrolijk stemmend schilderij, het confronteert de kijker met minder
leuke kanten van het staatsapparaat. De beschouwer
wordt gedwongen een standpunt in te nemen. Het groteske, gruwelijke beeld laat de kijker niet zo makkelijk los.
Anne-Marieke van Schaik, conservator
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Geschiedenis

Afgrijselijke misdaad te Spaarndam
Zo luidde de kop van het Haarlems Dagblad op maandag 7 november 1910: ‘Afgrijselijke Misdaad
te Spaarndam; dubbele moord op den Gemeente-Ontvanger van Spaarndam en zijn zuster.’ Het
gedetailleerde artikel vervolgt: ‘zo gruwelijk- niet te beschrijven. Twee oudjes, broer en zus vermoord. Dit gruwelstuk moet zaterdagavond of zondagmorgen zijn ontstaan hier aan den Dijk bij
de Nieuwe Sluis.’
De krant vertelt dat melkboer Blom, zoals gebruikelijk ook op zondagmorgen 6 november 1910 om
acht uur bij de familie Melchior langs gaat om melk af te leveren. Maar als er niet wordt opengedaan, wordt hij ongerust en forceert de deur. Als hij binnenkomt, vindt hij Melchior in een plas
bloed. Hij spoedt zich naar veldwachter Swenneker die net terug is van een nachtdienst.

Wie was het slachtoffer?
Volgens het Haarlems Dagblad was Willem Melchior (67)
vroeger boombewerker (ook wordt het beroep van mastenmaker genoemd) en leefde hij later van een lijfrente.
Hij was weduwnaar met kinderen en zijn zuster (66)
zorgde voor hen. Willem Melchior werd ontvanger van de
gemeente Spaarndam. Dat was hij intussen al 22 jaar. Veel
inkomsten gaf dat niet, maar het dikte zijn lijfrente wat
aan en hield hem aan het werk. Hij was ook secretaris van
de Oude Spaarndammerpolder en verdiende daar nog een
kleinigheid mee. Naar schatting van insiders hadden ze
ongeveer tien gulden in de week te verteren. En hij had
nog wat kippen.
Samen gaan veldwachter Swenneker en melkboer Blom
naar huize Melchior en dan blijkt dat het slachtoffer
wonden aan hoofd en hals heeft: dood. In de keuken ligt
zijn zuster, ook met afgesneden hals. Het geldkistje van de
gemeente Spaarndam staat leeg op tafel. Ook liggen er een
leeg geldzakje en een lege beurs. Daarbij een huishoudmes, mogelijk het moordwapen. Kennelijk was het om het
geld te doen.
De veldwachter waarschuwt de burgemeester van Spaarndam en stuurt een fietser naar Haarlem om justitie te
waarschuwen. Ook de veldwachter van Haarlemmerliede
wordt ingeschakeld. Verder verschijnt de burgemeester van
die buurgemeente ten tonele. Het huisje van de ontvanger
ligt op vijftig meter afstand van die uitgestrekte plattelandsgemeente waarlangs de dader gemakkelijk een goed
heenkomen kon vinden. En wanneer justitie en een politiefotograaf zijn gearriveerd, wordt het onderzoek voortgezet. Iedereen neemt wel een kijkje en de nieuwsgierige
dorpelingen moeten op afstand worden gehouden. Justitie
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en politie stellen een grondig onderzoek in. Mogelijke
getuigen worden gehoord en de fotograaf legt de situatie
vast. De onderzoekers besluiten speurhonden in te zetten.

Een verdachte
Resultaat: één hond vindt een reukspoor dat bij het water
eindigt. De andere hond loopt meteen naar het huis van
een man genaamd Dirk Roza en daarna direct naar het
bed van Roza. Het is bekend dat hij een conflict heeft met
Melchior. Hij is 24 jaar en staat in Spaarndam ongunstig
bekend. Roza heeft veel rare dingen uitgehaald. Hij is aan
de drank en als hij wat op heeft, wordt hij erg baldadig en
vernielzuchtig. Hij heeft een afkeer van Melchior. Met een
borrel op roept hij: ‘Melchior kan ik wel aan de muur ophangen’. Zo is er een geschil over een hekje van Melchior
dat Roza zou hebben vernield. Maar deze ontkent: het zou
door twee Belgen zijn gedaan. Roza beschimpt de ontvanger met de bijnaam Pierrot.
Die zondagmorgen is Roza nog op vrije voeten hoewel hij
een jaar straf tegoed heeft. Voor justitie is het resultaat
van het speurhondenonderzoek voldoende aanleiding om
Roza te laten aanhouden.
Men hoeft niet lang te zoeken. Hij zit in het café waar
hij wordt ingerekend. In het huis van Melchior wordt hij
geconfronteerd met de verminkte lijken. Hij ontkent er iets
mee te maken te hebben. Justitie besluit hem per schip
naar Haarlem over te brengen voor tijdelijke hechtenis.
Daarbij speelt ook mee dat hij nog een jaar moet brommen. Na het eerste onderzoek wordt Roza dan ook meteen
naar de gevangenis in Hoorn gebracht om die straf uit te
zitten. Hij wordt niet in staat van beschuldiging gesteld
omdat er te weinig verdenking tegen hem is, al heeft hij
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veel rare dingen uitgehaald. Intussen worden ook twee
beruchte Amsterdammers opgepakt in verband met dit feit
en met een inbraak bij de militaire wachter Rulken ‘vorige
week nabij het huis van Melchior’. Er volgen meer aanhoudingen, onder andere van twee landlopers. Zij worden na
onderzoek echter vrij gelaten.

Vele vragen
De zaak lijkt niet opgelost te worden, maar het onderzoek
gaat voort. Haarlems Dagblad en ook de landelijke pers en
geïllustreerde tijdschriften, zoals De Prins publiceren elk
vezeltje nieuws over deze geruchtmakende zaak.
Waar is het geld gebleven? Niet alleen de geldkist is leeg
maar er zijn ongerijmdheden geconstateerd. Op tafel worden drie móóie koffiekopjes aangetroffen en een sigarenpeuk. Bijzonder, want de Melchiors dronken door de week
uit gewone kopjes. Hebben ze bezoek gehad? Wie was dat
dan? Niet de dochter want die kwam altijd op zondag, dan
werd dat luxegerei ook gebruikt. Wie weet heeft de onbekende bezoeker er iets mee te maken. Is de gruweldaad
verricht aan het einde van dat bezoek? Daar lijkt het op
want bij de autopsie blijkt dat de Melchiors die laatste zaterdag hun avondboterhammetje niet hebben gebruikt. En
hoewel de onderzoekers eerst denken dat de slachtoffers
om het leven zijn gebracht met het keukenmes, blijkt die
gevolgtrekking onjuist. Ze zijn gewurgd meent men, waarna
de lichamen zijn verminkt met een scherp voorwerp,
maar bij de autopsie door dorpsarts dokter Nije en dokter
Westerman wordt die mening vervangen door de conclusie: ze zijn eerst neergeslagen met een hard voorwerp en
daarna is hun hals afgesneden.

Hoeveel kan er uit dat geldkistje zijn ontvreemd? De gemeente had begin november een uitkering van het rijk ontvangen. Degene die op het geld uit was, moet dat hebben
geweten. Bovendien had Melchior die woensdag nog zitting
gehouden en diverse belastingen geïnd. Dat deed hij zowel
in het gemeentehuis, als bij hem thuis. In kas was volgens
de boeken een bedrag van Fl. 1250,71.
(Dat lijkt weinig maar Spaarndam was een kleine, zelfstandige gemeente met een paar honderd inwoners die in 1927
is opgeheven).
Voor dit onderzoek wordt op 8 november tevergeefs een
slootje afgedregd. Maar uit allerlei berichten blijkt dat de
speurders in het duister tasten. Na de autopsie worden
broer en zus Melchior begraven op 11 november. Na de
begrafenis stelt de gemeenteraad tot 1 januari 1911 de
heer Vallentgoet als ontvanger aan, destijds ook ontvanger
van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Gemeenteraadslid
dokter Nije (ja, dezelfde) stelt dan voor een brandkast aan
te schaffen. Daar komt niets van terecht. Alles ging op basis
van vertrouwen. Pas later wordt het beheer professioneler.

Beloning
Er zit geen schot in de zaak en justitie besluit vanwege de
ernst van het misdrijf op vijftien november 1910 een be-
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loning uit te loven aan ‘degene die zodanige aanwijzingen
kan doen dat de aanhouding en vervolging van de dader of
daders kan geschieden’. Het Haarlems Dagblad bericht dan
ook op 17 november dat in de stad biljetten zijn aangeplakt waarin een beloning van 1000 gulden in het vooruitzicht wordt gesteld.

Geruchten
In 1912 komt Roza vrij. Er is niets bekend over een dader.
Wel wordt er veel gepraat en ieder heeft een mening.
Roza komt met het verhaal dat die bewuste zaterdag een
boot met koeien bij de sluis arriveerde die naar Santpoort
gedreven moesten worden. Hij zou dat vee wegbrengen en
stond klaar met zijn stok. Maar sluiswachter Jan Hamers
hoorde niets. Gelet op de geringe afstand van de sluis tot
het huis van Melchior zou Hamers de dader moeten zijn.
Hij wordt opgepakt, verhoord en weer vrijgelaten. (Jan
Hamers stond niet toe dat Roza het vee zou wegbrengen
omdat hij dacht dat Roza het geld dat hij daarvoor kreeg,
zou uitgeven aan borreltjes). Ook is er een verhaal over
het geluid van een motorbootje voor de sluis. De theorie
is dat het van de zoon van Melchior is, die zijn ouderlijk
huis achterom naderde. Later die dag is deze in Halfweg
en leent zijn neef een tientje. Die neef bezoekt een café
en zwaait met dat tientje. Merkwaardig: zoon Melchior
heeft een houthandel in Aalsmeer. En anderhalve maand
na het misdrijf richt hij met ‘veel geld’ een vennootschap
op. Kennelijk is dat voldoende voor een aanhouding maar
ook hij wordt weer vrijgelaten. Nog zo’n gerucht: bij de
rare familie Maas is op 5 november een varken geslacht
vanwege een verjaardag. Daarvoor zijn een mes en een
hakbijl gebruikt; deze voorwerpen zijn tegen de gewoonte
in schoon afgeleverd bij de slachter. Het leidt niet tot de
oplossing. Tientallen getuigen worden gehoord tijdens de
jaren waarin de zaak zich voortsleept.
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En dan, eindelijk in Januari 1921 komt het bericht: Roza
is in staat van beschuldiging gesteld. Hij wordt opgepakt. De rechtbank Haarlem hoort tientallen getuigen die
alleen maar vage antwoorden geven. Steeds klinkt hetzelfde verhaal met de verklaring: het is elf jaar geleden.
Opmerkelijk is wel een verhaal van sommigen dat Maas en
Roza regelmatig in een bosje achter een huis gingen kijken.
Hun veronderstelling is: daar lag vast het geld. Maar op de
vraag van de rechter of ze daar zelf ook hebben gekeken
is het antwoord: we durfden niet. De officier van justitie
wijst er op dat alle getuigen verklaren over de haat en nijd
tussen Roza en Melchior. Hij concludeert dat Roza opzettelijk en in kalm overleg de slachtoffers heeft vermoord.
Eerst de vrouw en dan Melchior. Hij eist vijftien jaar. De
rechtbank verklaart Roza schuldig en vindt de feiten zo
ernstig dat Roza in juni wordt veroordeeld tot twintig jaar.
Roza houdt vol: ‘Ik ben onschuldig’. Advocaat Van der Goot
gaat in beroep.

Het hof
Najaar 1921 dient de zaak voor het gerechtshof in
Amsterdam. In vier à vijf zittingen speelt het hele circus
opnieuw. Maar in plaats van Van der Goot treedt nu de
bekende strafpleiter advocaat François Pauwels in het
strijdperk. De zaak kantelt. Pauwels vordert vrijspraak en
wel op twee gronden: tijdens het onderzoek ter plaatse
hebben politie en justitie er een janboel van gemaakt en er
is geen bewijs dat Roza er iets mee te maken had. Het hof
gaat hierin mee en Roza wordt op 17 januari 1922 vrijgesproken.
Tot slot: hoewel Roza na zijn vrijspraak beweert dat hij
naar Australië wil emigreren, overlijdt hij op 11 april 1952
in Haarlem, waar hij wordt begraven. De zoon van Melchior
sterft op 24 februari 1946 in Hamburg. Het verdwenen bedrag van Fl.1250,71 is nooit gevonden, de dader evenmin.
Thea de Roos en Henk Duym
Thea de Roos is lid van de Historische werkgroep Spaarndam en bereidt
een uitgebreide publicatie over dit onderwerp voor.

Het favoriete
museumobject van...

Schip bij havenhoofd met vuurtoren
– Jacob Willem Gruijter 1856-1908

Toen ik een half jaar geleden in dienst kwam van het museum dacht ik de collectie te kennen. Ik was hier tenslotte
al museumdocent geweest. Maar de collectie zoals ik deze
kende, bleek veel groter. Er was nog zo veel te ontdekken. In juni ben ik daarom vaak de zalen in gelopen. Als
educator wil je de collectie tastbaar maken voor scholieren
en studenten. Om bijzondere museumlessen te ontwikkelen, moet je weten wat het museum in huis heeft. Tijdens
een van mijn rondgangen viel mijn oog op dit schilderij
van Jacob Willem Gruijter (1856-1908). Ik meende de kerk
van Egmond aan Zee te herkennen. Ik ben opgegroeid in
Egmond. Deze kerk heb ik nooit in het echt gezien, maar
als klein meisje hoorde ik op school de verhalen van woeste stormen en de zee die het dorp aanvalt. Aansluitend
volgde dan het verhaal van de kerk die de stormen uiteindelijk niet heeft overleefd omdat de zee steeds dichterbij
kwam. Bij de Kerstvloed van 25 december in 1717 raakte
de toren ernstig beschadigd en kwam heel dicht aan zee te
staan toen er stukken strand en duin waren weggeslagen.
Maar hij bleef wel staan, als een belangrijk baken voor de
scheepvaart.
Tijdens de novemberstorm in 1741 stortte de toren alsnog
in. Een nieuwe kerk werd enkele jaren later aan de oostkant van het dorp gebouwd, ver van de zee.
Kijkend naar dit schilderij – ik had de titel nog niet gelezen
- vroeg ik mij af: Zou Gruijter geïnspireerd zijn geweest
door Egmond. Na het lezen van de titel van het werk liet ik
deze gedachten los, het gaat hier immers om een vuurtoren. Het bijschrift vertelt dat het schip op weg is naar een
haven (rechts) waarvan de havenhoofden zijn beschermd
door palissaden. Op de wal staat een vierkante stenen
vuurtoren, die ten tijde van de schildering al voorzien was
van een lantaarn met olielamp. Op de kop van het linker
havenhoofd staat een paal met vuurkorf of olielicht. Op
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de voorgrond drijft, als onderdeel van de betonning, een
houten ton (boei) in het water, waarvan vaag is te zien dat
hij met ijzeren kettingen aan een ankersteen is bevestigd.
Ze dienden om de vaargeul aan te wijzen. Schippers moesten zowel voor de kust- als in de Zuiderzeehavens diverse
heffingen betalen. Deze waren bestemd voor de bouw en
het in bedrijf houden van de vuurtorens (vuurgeld), het
aanbrengen en onderhouden van markeringen in vaargeulen baken-, (ton- of paalgeld). Maar toch, die toren lijkt
meer op een kerktoren dan een vuurtoren. Er zijn plaatsen
bekend, bijvoorbeeld Brielle, waar op de kerktoren een
vuur werd gestookt in dienst van de scheepvaart. Er was
niet zo’n onderscheid.
En dan de boot. Tijdens de visserijdagen in Egmond komen
altijd de verhalen van vroeger weer aan het licht, met
boten die pinken worden genoemd. Als klein meisje wist
ik eerder wat een pink was dan een containerschip. Iets
wat zeker anders zou zijn geweest als ik in Rotterdam was
geboren. Kortom, ik herken die boot. Is dat echt geen pink?
Gruijter was een schilder uit Amsterdam. Ik kon het niet
laten toch te zoeken naar de kans dat mijn Egmond de
inspiratiebron van deze schilder is geweest. Zou hij hebben
gekeken naar prenten van vroeger van de heftige stormen
aan de Noordhollandse kust? Zou hij de pink hebben gebruikt als voorbeeld?
Zoekend op internet vond ik het antwoord niet. Mocht
iemand mij meer kunnen vertellen over Gruijter, dan hoor
ik graag de verhalen. Want wat ik wèl heb gevonden, is
opmerkelijk te noemen: Gruijter is in 1908 in Egmond
gestorven.
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In gesprek met...

Hoe ben je in dit vak gerold?

Prya
Bisambhar
journalist
Samen met fotograaf Marco Kleijn
bracht Prya Bisambhar twaalf
Rotterdammers in beeld en vroeg
hen naar hun ervaringen met de
blauwe envelop. Het resulteerde
in de fotoreportage Alle kleuren
blauw die t/m 12 maart 2017 in
het museum te zien is. Voor de
Impost draaiden we de rollen om:
de interviewer geïnterviewd.

‘Ik wilde altijd al verhalen vertellen. En mensen in en rond
die verhalen vind ik het meest interessant. Waarom ze
doen wat ze doen, hoe ze in het leven staan. Na mijn studie, die gericht was op wiskunde en economie, heb ik een
aantal jaren les gegeven in die vakken. Dat was op Aruba,
waar ik veel leerlingen had die afkomstig waren uit andere
gebieden, waaronder Colombia en Venezuela. Ik merkte
dat ik hun verhalen interessanter vond dan de vakken die
ik gaf. Toen ik terugkwam in Nederland ben ik als redacteur bij de Wereldomroep gaan werken, op de Caraïbische
afdeling. Daarna heb ik jaren bij RTV Rijnmond gewerkt.
Het onderwijs heb ik overigens niet helemaal achter me
gelaten. Ik geef nog steeds les, niet meer economie en
wiskunde maar het keuzevak Journalistiek, aan MBOleerlingen.’

Vanwaar je speciale interesse voor diversiteit?
‘Ik ben met verschillende culturen opgegroeid, een rijkdom. Ik vind het jammer dat er in Nederland zo veel
mensen met verschillende achtergronden wonen en we
elkaar eigenlijk niet zo goed kennen. Daardoor elkaar
ook niet altijd begrijpen. Het is soms naar om te zien hoe
Nederland er anno 2016 voor staat. Diverser dan ooit, en
ook verdeelder dan ooit. Om die kloof kleiner te maken,
denk ik dat we meer interesse in elkaar moeten hebben.
Elkaar leren kennen kan op allerlei manieren. Daarom werk
ik graag aan projecten waarbij mensen elkaar ontmoeten,
verhalen vertellen of ervaringen delen.’

Je woont in Rotterdam, een stad vol culturen.
Een stad vol projecten?
‘Ja, ik richt me vooral op Rotterdam, een stad die ik goed
ken. Bij RTV Rijnmond heb ik me intensief bezig gehouden
met diversiteitsbeleid. Het was belangrijk om de mensen
voor wie ze het nieuws maken ook echt te leren kennen.
Ik organiseerde ontmoetingen met mensen uit diverse
culturen en vele nationaliteiten. Soms hele grote bijeenkomsten, en soms ook kleine, zoals lunches.’

Dan is Alle kleuren blauw weer een heel ander
project. Heb je iets met het thema belastingen?
‘Hebben we niet allemaal iets met belastingen? Het is een
onderwerp waar we allemaal een mening over hebben.
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En een onderwerp waar ik vroeger in mijn economielessen natuurlijk al over vertelde. In dit project kon ik deze
interesses mooi combineren: het menselijke gezicht achter
de blauwe envelop. Het is heel interessant om te horen
hoe mensen uit andere landen ons belastingstelsel ervaren.
Ik heb veel bijzondere mensen ontmoet; voor dit project
kozen we er twaalf uit, afkomstig uit Noorwegen, Iran,
Suriname, Turkije, Polen, Kaapverdië, Spanje, Griekenland,
Finland, Verenigde Staten, Eritrea en China. Sommigen
wonen al heel lang in Rotterdam, anderen sinds kort.

Hoe is jouw eigen ervaring met de blauwe envelop?
Nou, toen ik net begon met werken, vond ik het eigenlijk
best leuk. Maar dan wel de papieren versie, bijna twintig
jaar geleden. Ik vond het altijd spannend om helemaal zelf
te berekenen hoeveel ik terugkreeg. Ik ging er dan ook echt
voor zitten. Daarin komt misschien dan toch mijn vroegere
voorliefde voor rekenwerk naar boven. En papier had wat.
Maar digitaal is natuurlijk veel beter voor het milieu.

Anne Houk de Jong

Ik vond het wel grappig dat mensen die hier naar toe
zijn gekomen, eigenlijk hetzelfde ervaren als veel
Nederlanders: de taal van de Belastingdienst is te ingewikkeld en als het even kan, mag de belasting iets minder. Wij Nederlanders kunnen best flink klagen over de
Belastingdienst en ook dat hoorde ik af en toe terug.
Ik heb er bewondering voor dat ze allemaal hier naar toe
kwamen, zich best snel de Nederlandse taal hebben eigen
gemaakt en zijn meegegaan in onze maatschappij. Ze proberen echt het belastingstelsel te begrijpen. Ik had soms
het idee dat mensen boetes hebben betaald, terwijl ze ook
een bezwaar hadden kunnen indienen, als ze de taal beter
begrepen zouden hebben. Dat vond ik heel zuur.

Alle kleuren blauw is te zien t/m 12 maart 2017. Aan de
foto-expositie werkten mee: Ingrid Aelbers (Noorwegen),
Soheila Baradaran (Iran), Harry Bisambhar (Suriname),
Murat Çetin (Turkije), Michal Kardul (Polen), Mario
Lopes (Kaapverdië), Alazne Martinez (Spanje), Christina
Psimma (Griekenland), Antti Rissanen (Finland), Kevin
P. Roberson (Verenigde Staten), Sam Tesfai (Eritrea) en
Yiyu Zhao (China). Fotografie Marco Kleijn, interviews en
teksten Prya Bisambhar
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Boekbesprekingen
Per 1 juni 2016 is dr.ir. Rex Arendsen
benoemd als bijzonder hoogleraar aan
de Universiteit van Leiden bij de faculteit
der rechtsgeleerdheid. Hij bekleedt de
leerstoel ‘Maatschappelijke en historische context van het belastingrecht’ namens de Stichting
Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel. Op 16 september
jongstleden heeft hij zijn inmiddels in druk verschenen
oratie gehouden Eenvoudig belasting heffen – tussen droom
en daad. Vereenvoudiging van het belastingrecht vergroot
de uitvoerbaarheid, zo wordt betoogd. Dat is makkelijker
gezegd dan gedaan. Rex Arendsen analyseert dit vraagstuk
vanuit het perspectief van de uitvoering van fiscale wet- en
regelgeving. Hij beschouwt daarbij belastingen als informatiesysteem en schetst de ontwikkeling van dit systeem binnen de historische context, een ontwikkeling van ‘stempels
naar stekkers’. Daarbij wordt een aantal inherente ingewikkeldheden blootgelegd die sterk gerelateerd zijn aan het
gegevensverwerkende karakter van de belastingheffing. De
analyse resulteert in een toetsingskader voor invoerbaarheid en uitvoerbaarheid van belastingheffing.
In het verlengde hiervan wordt onderzoek voorgesteld naar
(vereenvoudiging van) belastingen als informatiesysteem,
zowel binnen een historische context als de context van
onze tegenwoordige complexe informatiesamenleving.
Rex Arendsen, Eenvoudig belasting heffen.
Tussen droom en daad. (Sdu Uitgevers,
Den Haag, 2016).

Al weer enige tijd geleden is de dissertatie van Wietse
Veenstra verschenen over staatsvorming en financiering
van de oorlog te water, in het bijzonder Zeeland, 15861795. Dit werk kan in zekere zin worden gezien als een
aanvulling op de reeks Gewestelijke financiën ten tijde
van de Republiek der Verenigde Nederlanden. De financiën
van de Republiek bestonden namelijk niet alleen uit de
som van de gewestelijke financiën, maar ook uit die van
de Generaliteit zelf en die van de admiraliteiten. Aan de
hand van de vrijwel geheel bewaard gebleven financiële
administratie (een unicum trouwens voor de admiraliteiten) laat Veenstra zien hoe de Admiraliteit van Zeeland
haar zaken regelde: inkomsten en heffingen op de handel,
convooien en licenten en de marineactiviteiten. Hij zet
dit alles ook in nationaal en internationaal perspectief.
Duidelijk wordt ook dat de Admiraliteit van Zeeland
bestuurlijk en organisatorisch uitstekend ingebed was in
het Zeeuwse staatsbestel. In de bijlagen staat een schat
aan gegevens opgenomen over de gespecificeerde inkomsten en uitgaven van alle vijf Admiraliteiten (Amsterdam,
Maze, Noorderkwartier, Friesland en Zeeland). Kortom, een
waardevolle aanvulling op onze kennis van de financiële
gang van zaken van een staatsinstelling ten tijde van de
Republiek der Verenigde Nederlanden.
Wietse Veenstra, Tussen gewest en Generaliteit.
Staatsvorming en financiering van de oorlog te water in
de Republiek der Verenigde Nederlanden, in het bijzonder
Zeeland, 1586-1795 (dissertatie Vrije Universiteit, 2014).
Henk Boels, voorzitter Stichting Geschiedenis van de Overheidsfinanciën.

Fiscale, koloniale geschiedenis
Op donderdag 20 oktober 2016 stond de bijeenkomst van
de Stichting Geschiedenis van de Overheidsfinanciën in
het teken van het thema ‘Fiscale ontwikkeling in koloniaal
perspectief’.
Historicus en promovendus Maarten Manse sprak in zijn
lezing Koloniale baten, koloniale kosten over het financieel beleid van de VOC in Azië. Hij schetste hoe dit zich
in de Indonesische archipel ontwikkelde naar de koloniale
inkomsten in de 19e eeuw, zoals het Cultuurstelsel en de
landrente. Bijzonder hoogleraar Rex Arendsen belichtte
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vervolgens Fiscale modernisering in Nederlands-Indië tussen
1870 en 1942. Centraal daarin stond de soms problematische vervanging van oude belastingen (zoals herendienst
en pacht) door moderne
belastingen zoals de
inkomstenbelasting,
vennootschapsbelasting
en loonbelasting.

Nieuwe aanwinst

Landen, Grenzen, Luchten

Foto’s van
Tim Hielkema
In april van dit jaar heeft het museum met behulp
van de Stichting Vrienden van het Belasting &
Douane Museum vijf foto’s op barietpapier van
de Rotterdamse kunstenaar Tim Hielkema aangekocht. Deze zwart/wit foto’s zijn een onderdeel
van de serie Landen, Grenzen, Luchten, een
project van Tim Hielkema uit 1989/1990.

Vlak voordat de binnengrenzen van de Europese Unie
in 1992 wegvielen, fotografeerde Tim Hielkema het
Nederlandse grensgebied aan de landzijde en de zeezijde. Van Nieuw Statenzijl in de provincie Groningen, via
het uiterste zuiden van de provincie Limburg tot aan de
kust van het natuurgebied Het Zwin in Zeeland. Ook de
gebieden tussen de grensposten werden doorkruist: de
landschappen die gerelateerd zijn aan het grensgebied.
Uitgangspunt van het project Landen Grenzen Luchten
was om elke grensovergang zodanig te fotograferen dat
de specifieke atmosfeer van die plek tot uiting komt. Met
medewerking van de douaneambtenaren - aan beide zijden
van de landsgrens – werden ook werkplekken en werkomgeving gefotografeerd. Het resultaat is een sfeervolle en
hoogwaardige fotoserie, die voor het Belasting & Douane
Museum niet alleen een artistieke waarde hebben, maar
ook een uniek tijdsdocument vormen. Deze foto’s uit het
recente verleden tonen het werkterrein van de Douane
toen de grenzen met België en Duitsland nog onder permanent toezicht stonden.
De aankoop is een aanvulling op wat het museum in 1992
aankocht uit dezelfde serie: vier foto’s waarbij het accent
lag op beelden van werkplekken en geportretteerde douaneambtenaren. Bij deze recente aanwinst gaat het vooral

om het landschap met grensovergangen en grenspalen. De
negen foto’s maken nu deel uit van de kunstcollectie van
het museum.
Ze zijn tijdelijk te zien met alle andere foto’s uit de serie
Landen, Grenzen, Luchten. Ze werden bijeengebracht ter
gelegenheid van de tentoonstelling Toegevoegde Waarde –
Belastingen in moderne kunst die tot en met 19 februari te
zien is in het Belasting & Douane Museum.
Wim van Es, conservator
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Educatie

Scholen in het museum
Voor scholen heeft het museum diverse museumlessen ontwikkeld, zowel voor basisonderwijs als
voortgezet onderwijs. Het educatieteam bestaat uit twee educatoren en een ploeg museumdocenten.
Ze staan erom bekend dat ze over de thema’s belastingen en douane de leukste lessen maken. Deze
passen goed in programma’s over wereldoriëntatie, mens & maatschappij, economie, aardrijkskunde,
geschiedenis en CKC (kunst en cultuur). En ... ze passen vooral bij jonge, nieuwsgierige burgers:
kritisch, sociaal en bewust.

Basisonderwijs
Snuffelen met Doerak (4+)

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet (6+)

Doerak, de snuffelknuffel van het museum, speurt naar zaken waar ‘een luchtje aan zit’. Wat mag je eigenlijk wel en
niet meenemen naar Nederland? Op het DouaneDek leren
kinderen spelenderwijs alles over de Douane.
Lesduur: 90 min (exclusief pauze van 20 min)
Wanneer: 9.00 – 11.00 uur van maandag t/m vrijdag
Kosten: €3,50 per leerling

Leerlingen sluiten in de nieuwe tentoonstelling
Toegevoegde Waarde vriendschap met een kunstwerk.
Ze leren zich te verdiepen in een kunstwerk en zélf
een verhaal te creëren bij het werk. Daarna worden ze
zelf de kunstenaar, als ze in het museumatelier achter
een echte schildersezel staan en bij hun verhaal een
uniek schilderij maken.

Help, de schatkist is leeg (8+)
Kinderen staan er vast niet bij stil dat ze, als ze iets
kopen van hun zakgeld, nu al belasting betalen. Wat is
belasting eigenlijk, en waarom betalen we dat met z’n
allen? Tijdens deze les gaan leerlingen hun eigen antwoord hierop vormen. Op speelse wijze leren ze met
onze museumdocenten waar Nederland het geld aan
uitgeeft én dat begroten betekent dat je soms (samen)
keuzes moet maken.
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Voortgezet onderwijs

Nieuw in 2017

Rondleiding

Multimedia Workshop OnTour

Vaak beseffen leerlingen niet dat zij al belasting betalen wanneer ze een blikje fris kopen in de supermarkt.
Leerlingen ontdekken tijdens de rondleiding wanneer en
waarom we belasting betalen en wat er met belastinggeld
allemaal betaald wordt. De museumdocenten vertellen
ook over de geschiedenis van belastingen, en waarom de
Douane bij de Belastingdienst hoort. In overleg met de docent wordt de les op een van beide thema’s toegespitst.

Bij deze les staat de museumcollectie centraal.
Leerlingen gaan bij de objecten zelf een audiotour ontwikkelen met behulp van laptops en
mobiele telefoons. Wat ze vertellen en hoe ze dit
overbrengen naar de luisteraar bepalen zij helemaal zelf. Later kunnen ze met (groot)ouders,
broertjes en zusjes het museum bezoeken mét
hun eigengemaakte audiotour.

Veilige Haven

Museumlessen op maat

Tijdens Veilige Haven leren leerlingen alles over de Douane
en haar diverse taken op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. De luchthaven Schiphol en de
Rotterdamse haven staan centraal in deze les. In het museum stellen wij diverse douanevondsten ten toon afkomstig
uit koffers, cargovrachten en containers. Onze museumdocenten vertellen de verhalen achter deze vondsten.
Daar-naast gaan leerlingen zelf aan de slag als douanier,
want ze gaan zelf een koffer controleren.

Naast de bestaande lesprogramma’s denkt het
educatieteam graag mee over lessen die aansluiten op leerlijnen en bij actuele onderwerpen die
op school worden behandeld. De vaste presentatie biedt tal van mogelijkheden om samen met
docenten een interessante les te maken.
De nieuwe tijdlijn belicht de geschiedenis van
ons belastingsysteem. Tot en met januari 2017
is er in het Actualiteitenkabinet speciale aandacht voor Prinsjesdag, het koffertje en de
Miljoenennota. Desgewenst kunnen ook andere
thema’s aan bod komen.

Toegevoegde waarde (12+)
Leerlingen gaan via ‘Art Based Learning’ op zoek naar hun
eigen verhaal bij een schilderij naar keuze uit allerlei werken van kunstenaars die zich hebben laten inspireren door
belastingen en Douane. Dit leidt tot verrassing, discussie
en kritische vragen die uitdagen om na te denken over de
betekenis van een kunstwerk. In het atelier worden eigen
creaties getekend, die in groepsverband worden besproken.

Voor meer informatie over lesprogramma’s,
museumlessen op maat, of reserveren van
schoolbezoek: educatie@bdmuseum.nl,
Telefoon 088-1514912.
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Voorjaarsvakantie

WORKSHOPS
Liefde loont
Liefde loont. Geven en krijgen gaan immers
hand in hand. Tijdens de feestdagen geven we
massaal onze liefde weg. Kom daarom naar het
museum, maak je eigen ‘blauwe’ mistletoe en
geef hem aan jouw grote liefde… kussen mag.
Zo 18 dec en di 20 dec, inloopworkshop tussen
13.00 en 16.00 uur. Voor kinderen vanaf 8 jaar.
Deelname gratis

Retour Belastingdienst

(25 feb t/m 5 maart)

Douanespreekuur
Pas op, want smokkelaars willen hun bagage niet
laten controleren. Samen met onze douanier Leon
leer je precies waar je op moet letten.
Di 21 feb, zo 26 feb, di 28 feb en
zo 5 maart, inloop tussen 13.00
en 15.00 uur. Voor alle leeftijden.
Deelname gratis

Altijd wat te doen op het DouaneDek

Papier scheuren, alles in een blender en
zelf scheppen. De kunstenaar Jan Jippe van
Herrikhuijzen maakte van de blauwe belastingenveloppen een boemerang: Retour
Belastingdienst. Maak van de enveloppe je eigen
briefpapier. Wie krijgt deze brief van jou retour?
Zo 5 jan, di 8 jan en zo 22 jan,
14.00 tot 16.00 uur
(Vol is vol). Voor alle leeftijden.
Deelname €2,50.

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
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Ook het Derde Dinsdagkoffertje dragen?
Nu verkrijgbaar in
onze museumwinkel

AG ENDA
ACTUALITEITENKABINET
Prinsjesdag, het koffertje en de Miljoenennota
t/m januari
TENTOONSTELLING
Toegevoegde waarde. Belastingen in moderne kunst
t/m 19 februari
FOTOEXPOSITIE
Alle kleuren blauw
t/m 12 maart

DECEMBER
KERSTWORKSHOP LIEFDE LOONT
Zo 18 dec en di 20 dec
13.00-16.00 uur (inloop)
deelname gratis

JANUARI
WORKSHOP - RETOUR BELASTINGDIENST
Zo 5 jan, di 8 jan, zo 22 jan
aanvang 14.00 uur
deelname €2,50

FEBRUARI
DOUANESPREEKUUR
di 21 feb, zo 26 feb, di 28 feb, zo 5 maart
13.00-15.00 uur (inloop)
deelname gratis

Alle kleuren blauw
Twaalf belastingbetalers werden geportretteerd
met de blauwe envelop, en vertellen hoe zij de
Nederlandse belastingen (hebben) ervaren. De fotoexpositie Alle kleuren blauw is te zien t/m 12 maart 2017
(zie ook In gesprek met….., p. 16/17)

MAART
MUSEUMNACHT BONT EN BLAUW
4 maart 2017
Kijk voor het programma op www.bdmuseum.nl
en www.museumnacht010.nl

voor
meer info
use
.bdm
w
w
w

Museum online
Op de hoogte blijven? Bekijk onze
vernieuwde website en volg ons op
Facebook en Twitter. Wilt u in 2017
de electronische nieuwsbrief ontvangen, geef uw e-mailadres door aan
communicatie@bdmuseum.nl



um.n

l

facebook.com/www.bdmuseum.nl
	
@bdmuseumnl
www.bdmuseum.nl
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Nieuwe aanwinst

Parklaan 14-16

info@bdmuseum.nl

3016 BB Rotterdam

www.bdmuseum.nl

