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VAN DE VOORZITTER ………..

Een vriendin van ons woont alleen in een boerderijtje in Gieten (Dr.)
Wij hebben een afspraak lopen dat wij op haar huis zullen passen als
zij op familiebezoek naar Zuid Afrika gaat. Dat is nu zover. Op 3 oktober is zij vertrokken en half november hoopt zij weer op Schiphol
te landen. Eén en ander betekent dus wel dat wij ruim zes weken in
Drenthe vertoeven. Dat is zeker geen straf en ik kan u zeggen dat
het ons hier uitstekend bevalt. Even niet het dagelijkse patroon maar
leven met andere buren, andere winkels en niet te vergeten het verzorgen en driemaal daags uitlaten van de hond etc. Maar bovenal
maakt indruk de totaal andere leefomgeving. Je hoort wel eens zeggen: “ïk kom hier helemaal tot rust", daar kunnen wij ons nu wat bij
voorstellen. Als je op je gemakje met de hond door de velden of over
de heide loopt heb je alle gelegenheid om zaken die je bezighouden
te overdenken. Dat "onze club" dan regelmatig onderwerp is van die
overpeinzingen ligt voor de hand.
De crisissituatie waarin wij thans verkeren zet veel zaken op losse
schroeven zoals bijvoorbeeld de financiëring van ons postactieven
gebeuren. Het is u mogelijk bekend dat wij als regio Haarlem postactieven-belastingdienst jaarlijks per geregistreerd lid een bedrag aan
subsidie ontvangen ter financiering van de door ons georganiseerde
activiteiten. Bovendien betaalt onze voormalige werkgever de kosten
van het landelijke Servicebureau en stelt ons bovendien in de gelegenheid om tweejaarlijks een landelijke dag -"De Ontmoeting"- te
organiseren. Wij, uw bestuur dus, waren dan ook zeer opgelucht te
mogen vernemen dat de nieuw aangetreden Directeur-Generaal van
de Belastingdienst, tijdens een kennismakingsbezoek met het landelijk bestuur van de vereniging van postactieven toezegde dat er, wat
hem betreft, niet beknibbeld zal worden op het budget van de
postactieven. Dat is een bericht waar wij uiteraard bijzonder blij
mee zijn. In de afgelopen jaren zijn wij er in geslaagd om, naar wij
hopen, een gevarieërd programma aan te bieden. Zonder financiële
steun van onze voormalige werkgever was dit niet, of slechts in beperkte mate mogelijk geweest. Thans hebben wij het vertrouwen dat
wij onze plannen kunnen blijven uitvoeren! En het seizoen van de
"leuke dingen" komt er weer aan. Ik denk daarbij aan het kerstdiner,
kerstpakket en de nieuwjaarsreceptie. Allemaal zaken die de banden
met ons gezamenlijk arbeidsverleden levend houden. En dat is naar mijn mening een goede zaak!
Ik hoop velen van u weer te ontmoeten.
Gerrit van den Dool
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REISVERSLAG

Dagtocht naar Hattem
Donderdag 1 oktober stond een trip naar Hattem op het programma. Rond half negen ging het gezelschap van veertig personen achter de zo vertrouwde brede rug van Pieter Korver op weg naar
deze al oude Hanzestad. Bram Otte moest door motorpech helaas verstek laten gaan en één dame
was het kennelijk totaal vergeten!
Onderweg wist Pieter weer allerlei wetenswaardigheden op te dissen en of het nu het aantal inwoners van Almere of het aantal herten in de Oostvaardersplassen betreft, hij heeft het allemaal
paraat. Als extraatje trakteerde hij ons letterlijk ook nog op een rondje en wel om de overblijfselen van het voormalige eiland Schokland. Aangekomen in Hattem stond
bij de ingang van het Bakkerijmuseum de bediening al reikhalzend op
ons gezelschap te wachten en binnen een mum van tijd konden we genieten van de koffie en een fors uit de kluiten gewassen krakeling.
Pieter had mij tevoren al verteld dat de demonstratie van de bakker
erg humoristisch moest zijn. Welnu, daar was geen woord van gelogen.
Het is niet overdreven om te spreken van een conference waarvoor
Herman Finkers zich niet zou hebben geschaamd. Daarbij passeerden
ook nog eens diverse bijzonderheden de revue en dit alles aanschouwelijk gemaakt met kunstig uit deeg vervaardigde figuren. Zo werden onder meer een zwaan, een haas, een egel en een ingebakerde baby aan
ons voorgeschoteld. Kortom het was zoals van een bakker verwacht mag
worden een heel bloemrijk geheel. Daarna was er voldoende tijd over om
ook het museumdeel te bekijken. Als Haarlemmers deed het ons deugd
dat er een aparte zaal was ingeruimd voor de producten van Droste.
Hongerig van dit alles togen we naar restaurant ‘De Keet van Heerde’ en zowaar in Heerde, alwaar
een aan een diner grenzende warme lunch werd genoten. Een heerlijke soep, een dito rollade en
een ruime keus aan groenten en aardappelen in diverse uitvoeringen, dit alles afgesloten met een
ijscoupe!!

Uitgezwaaid door de dames van de bediening vertrokken we weer naar
Hattem. Omdat het inmiddels al tegen drie uur liep moest er een keuze
worden gemaakt tussen een bezoek aan het Anton Pieckmuseum en een
rondwandeling onder begeleiding van een plaatselijke gids. Mijn keuze
viel op het laatste onderdeel, ingegeven door het feit dat ik vrij recent
het werk van Anton Pieck in Haarlem heb kunnen bewonderen. Spijt heb
ik daar niet van gehad, met negen andere deelnemers was te zien hoe
schilderachtig dit plaatsje is. Binnen de oude stadswallen zijn een aantal mooie bouwwerken te bekijken zoals de uit 1400 stammende Dijkpoort, die later is gerestaureerd door de bekende architect Peter Cuypers en ook het gemeentehuis mag niet onvermeld blijven. De Grote- of
Andreuskerk bleek een monumentaal gebouw te zijn, zeker voor een
stadje als Hattem. De gids benutte de hem krap toegemeten tijd van
een uur goed en wist veel bijzonderheden te vertellen. Zo was er in 809
al sprake van een nederzetting met de naam Hatheim. Het latere
Hattem ontving stadsrechten in 1299 en daarbij kregen de in het stadje
gevestigde boeren toestemming hun ruim 3000 koeien op de uiterwaarden te laten grazen. Een bekende inwoner was Herman Willem Daendels,
een felle patriot, wat hem overigens niet verhinderde als generaal onder Napoleon in Rusland te
dienen. Wij kennen hem vooral als Gouverneur Generaal in het voormalige Nederlands Indië. Nog
steeds heeft de familie Daendels de beschikking over 5 vaste plaatsen in de kerk. 
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Van recenter datum is het feit dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in Hattem het landelijk distributiekantoor gevestigd was alwaar de bonkaarten voor heel Nederland waren opgeslagen

De overige leden van het gezelschap hebben kunnen genieten van het magistrale en romantische
tekenwerk van Anton Pieck. Daarnaast werden ook een aantal schilderijen in olieverf geëxposeerd.
Anton Pieck is geboren op 19 april 1895 te Den Helder. Ook mijn geboorteplaats en uit ervaring
weet ik dat Den Helder totaal geen architectonische schoonheid heeft te bieden. Wellicht is dit
de verklaring dat de toen kleine Anton zijn eigen droomwereld maar heeft opgebouwd. Later is hij
via Den Haag en Heemstede in Overveen gaan wonen op het adres Prins Mauritslaan 107. Hij was
toen als tekenaar verbonden aan het nabij gelegen Kennemerlyceum en heeft deze functie de volle
40 jaar bekleed. Op 92 jarige leeftijd is hij in zijn slaap overleden en heeft ontzettend veel werk
nagelaten. Anton Pieck beschouwde zich in de eerste plaats, zoals hij zelf stelde, als ambachtsman en dat was hij dan ook vol ijver. Zijn nalatenschap bestaat onder meer uit (reis)tekeningen,
olieverfschilderijen, etsen, kalenders, geboortekaartjes, houtsneden en litho’s en tevens illustreerde hij circa 350 boeken! Daarenboven maakte hij ook nog de ontwerptekeningen voor het
druk bezochte recreatiepark De Efteling en het Autotron in de gemeente Drunen.

Het is wellicht interessant te weten dat Anton een tweelingbroer had namelijk Henri Pieck. Ook
deze begaf zich op het artistieke vlak en Anton zelf beschouwde hem als het grotere talent van
hen beide. Oorspronkelijk trokken zij veel met elkaar op, maar rond hun 25ste ontstond steeds
meer verwijdering tussen hen. Deze Henri was veel wereldser van aard en heel lang een overtuigd
communist. Hij was in de jaren 30 zelfs een belangrijk spion voor de Sovjet Unie! De reden waarom ik hem aan de vergetelheid ontruk is vooral het feit dat hij een serie indrukwekkende en doorleefde tekeningen heeft gemaakt over zijn gevangenschap tijdens de oorlog in het concentratiekamp Buchenwald. Deze tekeningen zijn te zien in het Nationaal Oorlog- en Verzetsmuseum te
Overloon.

Tegen vier uur was de tijd voor vertrek aangebroken en werd de terugreis naar Haarlem aanvaard.
Dat betekende in wezen het einde van een trip die in eerste instantie niet opzienbarend leek,
maar schijn bedriegt. Van alle kanten kwamen positieve reacties, vergezeld van de opmerking dat
dit één van de meest geslaagde tochten was. Dit werd beaamd door Gerrit van den Dool, die en
passant ook nog vertelde dat hij uit een bakkersfamilie stamde, maar dat de onaantrekkelijke
werktijden de reden waren van een andere arbeidskeuze. Anders hadden we een goede voorzitter
moeten missen, maar misschien hadden we hem dan (onbewust) in het Bakkersmuseum in een andere hoedanigheid kunnen bewonderen. In de wandelgangen hoorde ik nog dat de beide Jannen zo
langzamerhand gaan afbouwen. Het zal voor hun opvolger(s) heel moeilijk zijn om hen te evenaren!
Op naar de volgende keer.
Jaap Plas
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Fiscus weer terug naar hiërarchie

AGENDA

OVERLEDEN IN 2009

Door een onzer redacteuren
DEN HAAG 15 MEI. De Belastingdienst kan kwaliteit en
continuïteit van werkzaamheden niet garanderen en
heeft moeite gewenste veranderingen te realiseren.
Dit schrijft adviesbureau
Mc Kinsey in een vertrouwelijk rapport aan de waarnemend directeur-generaal van
de Belastingdienst, Maarten
Ruys. Ruys heeft begin dit
jaar opdracht voor het onderzoek gegeven omdat de prestaties van de Belastingdienst
ondanks ingezette matregelen tekort schoten.

Staatssecretaris Jan Kees
de Jager (Belastingen, CDA)
heeft de aanbevelingen van
Mc Kinsey overgenomen.
Het bestuursmodel van de
Belastingdienst met zogenoemd collegiaal management en elfsturende teams,
zal de komende anderhalf
jaar vervangen worden door
een hiërarchisch model met
duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden. Over
het collegiaal management
bestond al langer onvrede
binnen de Belastingdienst en
dit was een van de aanleidingen voor de vervanging
van directeur-generaal Thunissen.

Dhr. A.J. Plukker - januari.
Dhr. J. Erkelens - januari.
Mw. L.T.F. Claessen - januari.
Mw. L. Bonte-Bont - februari.
Dhr. J. Soer - februari
Dhr. Th. Van Zuiden - maart.
Dhr. A. Zuurendonk - april.
Dhr. M. van der Gronde - mei.
Dhr. J.F. Mulder - mei.
Dhr. A. Wierda - juni.
Dhr. E.J. Eshuis - juni.
Mw. J.H.F. Prins - juni.
Dhr. A. Miedema - augustus.
Mw. W.M. de Kramer-Averink – november.
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De Jager kondigt ook aan
dat het ambitieniveau bij
vernieuwingen in de IT van
de Belastingdienst verlaagd
zal worden. De nadruk komt
te liggen op handhaving van
de continuïteit en vereenvoudiging van de organisatie.
Mc Kinsey stelt vast dat
de Nederlandse fiscus in
vergelijking met die in andere landen ‘significant hogere
IT-kosten’ heeft. Verlaging
hiervan moet bereikt worden
door beter IT-management.
Het Mc Kinsey rapport is te
lezen via nrc.nl/economie
(Bron: NRC 15/5/2009)

