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Van de redactie
Van de redaktie
Deze keer krijgt u een dik, gevarieerd
nummer van IMPOST in huis.
Het overlijden van oud-voorzitter van
het Algemeen Bestuur Van Bijsterveld
stemt ons droef.
De conservator was in Washington.
"Smokkelen in beeld" is nog to zien tot
15 september 1993. Er werden speelkaarten geruild en er is gegoocheld.
Kinderen keken naar kunst. Diverse
schenkingen bereikten het museum;
van sommige zijn tot dusver geen bijzonderheden bekend. Het stoken van
gedistilleerd zonder de accijns to beta-
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len was in de jaren dertig een geliefd
tijdverdrijf. De bibliotheek is gestart
met het PICA-systeem (oorspronkelijk: project voor gefntegreerde
catalogusautomatisering). Zout was in
de tijd van de zoutaccijns niet altijd
belast. De Werkgroep Geschiedenis
van de Overheidsfinancien kwam bijeen om enkele interessante voordrachten aan to horen.
IMPOST heeft thans een
ISSN-nummer (International Standard
Serial Number). Daarmee is een tijdschrift in de internationale
tijdschriftenwereld geidentificeerd.
De reacties op de nieuwe verschij-

In
memoriam

W.J. van
Bijsterveld
Op 11 maart 1993 overleed op
73-jarige leeftijd de beer W.J. van
Bijsterveld, oud-DirecteurGeneraal der Belastingen.
Op een andere plaats, namelijk in
het weekblad voor Fiscaal Recht
van 29 april 1993, is al uitgebreid
op zijn vele verdiensten voor de
belastingdienst ingegaan. Daarom
willen wij in dit In memoriam enkele andere activiteiten in herinnering brengen, zoals zijn voorzitterschap van het Algemeen
Bestuur van het Belastingmuseum
in de tijd dat hij DG was (mei 1968
tot maart 1976), zijn mede-auteurschap van Focus op Fiscus in de
jaren 1986 tot 1990, en zijn
betrokkenheid als lid van het comite bij de jaarlijkse toekenning
van de Uijttenhooven-Doyenpenning.
Het Belastingmuseum is de beer
Van Bijsterveld veel dank verschuldigd. Moge hij rusten in
vrede.

ningsvorm waren overwegend positief. Wij blijven natuurlijk streven naar
verbetering. Zo is thans de lijst van
verkrijgbare publicaties gesystematiseerd. De kopij voor het decembernummer moot binnen zijn voor 9 oktober. Wie waagt zich eens aan de
bespreking van een recent verschenen
werk over de fiscaliteit? Een luchtige
bijdrage mag natuurlijk ook. De redactie wacht met spanning at.
Het laatste nieuws is, dat thans in de
achtertuin van het museum een levensechte geheime distilleerderij is ingericht. Er wordt NIET gestookt.

Een bezoek aan Washington DC geeft niet alleen'het gevoel
eventjes in de nabijheid to verkeren van een van de belangrijkste politieke en militaire machtscentra in de wergild, maar betekent vooral een kennismaking met tal van indrukwekkende
musea. Mocht President Clinton of een van zijn opvolgers besluiten het Witte Huis to verhuizen naar elders, en dat is vaker
gebeurd in de Amerikaanse geschiedenis, dan kan de stad
overleven als 'Washington museumstad'.
Dit etiket dankt de stad aan James Smithson, een Engelse wetenschapper die in de 19e eeuw zijn fortuin naliet aan de Verenigde Staten, zonder dat land trouwens ooit bezocht to hebben.
Voor de Amerikaanse regering was dit niet een onverdeeld
aangename verrassing gezien de verplichting die deze erfenis
met zich meebracht. Er moest in Washington een instituut worden opgericht dat de naam van de schenker moest dragen en
dat zich bezig moest houden met de studio van natuurwetenschap, kunst en geschiedenis. De uitkomsten daarvan moesten
onder het publiek worden verspreid via musea en bibliotheken. Acht jaar deed het Congres er over alvorens in 1838 de nalatenschap van Smithson, ter waarde van zo'n half miljoen dollar, to aanvaarden. Het Smithsonian Institute is inmiddels
wereldwijd een begrip en de Amerikaanse regering, die nog altijd nauwe banden met deze instelling heeft, blijkt achteraf een
verstandige beslissing genomen to hebben. Voor een land waar
overheidsbemoeienis met argusogen werd en nog steeds wordt
bekeken een opmerkelijk feit.
De ontstaansgeschiedenis van het Smithsonian Institute illustreert hoe de oorsprong van een museum vaak van toevalligheden aan elkaar hangt. Een Nederlands voorbeeld vinden wij al
heel dicht bij huis. Had Van der Poel niet zo'n belangstelling
voor onze fiscale historic gehad en zijn collectie niet zodanig
ondergebracht dat deze ook na zijn overlijden intact zou blijven, dan was het Belastingmuseum in Rotterdam er misschien
nooit gekomen. En dat zou toch een leemte betekenen in de
museumwereld en daarbuiten. Belastingambtenaren en anderen werkzaam op het terrein van belastingen en overheidsfinancien, maar ook het grote publiek, zijn nu gelukkig in staat
de leuke en minder leuke aspecten uit de geschiedenis van de
belastingen met eigen ogen to ontdekken. De bibliotheek en de
recent benoemde bijzonder hoogleraar bieden de mogelijkheid
dit verleden nader uit to diepen en to bestuderen.
De doelstellingen van het Belastingmuseum tonen sterke overeenkomst met die van het Smithsonian Institute in Washington; het vergroten en verspreiden van kennis via museum en
bibliotheek. Wij zouden ons in slechter gezelschap kunnen bevinden.

Loes A. Peeperkorn-van Donselaar
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"De Smokkelaar", bronzen beeldje van een zogenaamde pungelaar, ontworpen en gegoten
door Trims Coumans to Haclen in 1983
(foto Sijtse Ruitinga)
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Smokkelen in
beeld

harder aan toe met snelle Amerikaanse
auto's (veel Chrysler's en De Soto's),
het gebruik van kraaiepoten, rookbommen en vuurwapens.
Uit de collectie cartoons en spotprenten blijkt dat het onderwerp
smokkelen ook veel vrolijke kanten
heeft.

De tentoonstelling geeft van dit alles
een beeld, en is to zien tot en met 15
september.

Een cartoon nit de 'Johannesburg Sunday
Express "(1969)
(foto Sijtse Ruitinga)

Sedert 14 mei van dit jaar loopt in het
Belastingmuseum een tentoonstelling
onder bovenstaande titel. De tentoonstelling geeft een historisch overzicht
van het smokkelen langs de Nederlandse grenzen.
Uit de collectie van het Belastingmuseum is een selectie gemaakt van
afbeeldingen waarop smokkeltaferelen
to zien zijn. Naast schilderijen worden
ook grafiek en foto's getoond.
De foto's, vanaf het begin van deze
eeuw, tonen smokkelaars en

(nr. 7) en Venlo-station (nr. 8).

Ruilbeurs
Een beeld van de tentoonstelling
(foto Sijtse Ruitinga)

douane-ambtenaren in een periode dat
de smokkel tamelijk onschuldig was.
De smokkelwaar kon bestaan uit: lompen, zout, jenever, koffie, sigaretten,
speelkaarten en in een latere periode
deviezen, boter, vee, wapens en verdovende middelen.
Met name in de crisisjaren vlak voor
de Tweede Wereldoorlog kwamen
veel grensbewoners snel in de verleiding om goederen van of naar het buitenland to smokkelen.
Zoals steeds, ging het om artikelen met
een groot verschil in verkoopprijs tussen het eigen en het naburige land.
Werd het smokkelen voor 1945 nog
voornamelijk gedaan door de klassieke
"pungelaar", de kleine man met een
dubbele jutezak vol smokkelwaar over
de schouder, na de oorlog ging het er

Als bijdrage aan het thema "1993
Verzameljaar" van de Stichting
Museumjaarkaart organiseerde het
museum op zaterdag 20 maart een
ruilbeurs voor de verzamelaars van
speelkaarten, en andere
geinteresseerden. Ondanks het prachtige voorjaarsweer kwamen enkele
tientallen verzamelaars hun ruilcollectie aan collega's potentiele verzamelaars aanbieden. Voor de collectie
van het Belastingmuseum konden enkele spellen met fiscale kenmerken
worden verworven. Zo is er nu een
kaartspel nit de belastingperiode 1920
- 1927, met het stempel "4" van het
kantoor der invoerrechten en accijnzen
to Oldenzaal, aan de collectie toegevoegd. Van de acht aangewezen
stempelkantoren ontbreken nu nog de
kantoren Roosendaal (nr. 5), Utrecht
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Op deze plezierige dag werd tevens de
fraai uitgevoerde catalogue van de collectie speelkaarten gepresenteerd. Eindelijk kon de enige jaren geleden gedane belofte aan de verzamelaars
worden ingelost. Het boek (prijs f 5,=)
vond gretig aftrek bij de liefhebbers.
Veel verzamelaars spraken hun waardering nit over de door het museum
georganiseerde activiteit in het kader
van de tentoonstelling "Belasting is
troef". Men sprak de hoop uit dat het
niet bij deze ene keer zou blijven.

(foto Belastinynnlseu n)

Goochelen in
hetBelastingmuseum?
Ter gelegenheid van de speelkaarten
tentoonstelling "Belasting is troef" organiseerde het museum drie goocheldagen. Leden van de goochelclub Rotterdam lieten op 14, 19 en 25 april de
jeugdige bezoekers en hun begeleiders
zien dat speelkaarten niet alleen gemaakt zijn om to klaverjassen. Op verschillende lokaties werden de kinderen verrast met talrijke trues. De
verschillende manieren van goochelen
kwamen aan bod, onder andere het

(foto Belastingmuseum)

manipulatie- en close-up goochelen.
Ook mochten de kinderen zelf goochelen; alle bezoekertjes kregen een
goocheltruc met een bijbehorende set
speelkaarten mee naar huis.
De speelkaarten waren ter beschikking

gesteld door Allied Spirits and Wines
Nederland B.V. to Etten-Leur en
Heineken Nederland B.V. to
Zoeterwoude.
Tijdens deze dagen bezochten 411
deelnemers het museum.

korte uitleg over heraldiek en de betekenis daarvan mochten de kinderen
van brooddeeg zelf een familiewapen
ontwerpen. Met veel enthousiasme
gingen de kinderen aan de slag en de
resultaten waren soms verbluffend.
132 Deelnemers namen deel aan dit
project.

(foto Belastingrnuseurn)

Kunst Kijken
in het
Belastingmuseum!
De Stichting Kunstzinnige Vorming
Rotterdam organiseerde op 16, 17 en
18 maart voor de vierde keer het programma "Kunst Kijken" voor leerlingen van groep 8 van de basisschool.
Dit bijzondere evenement opent deuren van kunstgebouwen, academies en
ateliers die de rest van het jaar voor
kinderen gesloten zijn. Het Belastingmuseum verleende ook dit jaar haar
medewerking.
De kinderen brachten een bezoek aan
de restauratiewerkplaatsen voor schilderijen en rijkswapenborden, zij maakten kennis met enkele restauratietechnieken en met het vergulden van
gietijzer.
In de rondleiding door het museum
werd aan de kinderen uitgelegd welke
betekenis "kunst" heeft voor het
Belastingmuseum en wat de functie is
van het rijkswapen als logo voor de
rijksoverheid.
Van het rijkswapen naar een familiewapen is niet zo'n grote stap. Na een
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Nationaal
Museumweekend
Tijdens het nationaal museumweekend op 17 en 18 april 1993 bedroeg het aantal bezoekers het tweetot drievoudige van dat in een normaal
weekend. Dat was een meevaller. Door
het samenvallen met de Rotterdamse
marathon op zondag waren de verwachtingen van het Belastingmuseum
niet hoog gespannen. Waarschijnlijk

heeft de regen, hoe vervelend ook voor
de marathonlopers en toeschouwers,
het bezoekersaantal van het museum
toch nog gunstig beinvloed.
Het thema "verzamelen" van het
museumweekend past uitstekend bij
het Belastingmuseum. Immers de oprichter Prof. Dr. Van der Poel, was een
groot verzamelaar, die in 1940, toen de
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collectie op 10 mei geheel was verwoest, gewoon opnieuw begon. Een
kleine tentoonstelling besteedde aan
dit onderwerp ruime aandacht. Bij de
tentoonstelling werd een videoprogramma getoond met opnamen uit
1939 van het museum en de oprichter.

Van links naar rechts de heren Van Lunteren, Reugebrink, Boersina en
Khaknegar
(foto Belastingmuseurn)
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Toespraak bij
afscheid
voorzitter
Boersma
Tijdens een feestelijke bijeenkomst ter
gelegenheid van het afscheid van de
heer C. Boersma als voorzitter van het
Algemeen Bestuur van het Belastingmuseum, heeft de beer Mr. H.A.
Gohres, secretaris-penningmeester van
dat bestuur, de volgende toespraak gehouden.
Mijnheer de voorzitter, waarde aanwezigen.
Dat de heer Boersma vanochtend de
bestuursvergadering als voorzitter
heeft geleid, dat wij hier nu in deze samenstelling bijeen zijn voor de lunch,
heeft - zoals U bekend is - voor het
museum een historisch, een belangrijk
aspect.
Het betreft het aftreden van de heer
Boersma als voorzitter van het bestuur, maar hij blijft gelukkig wel lid
van het bestuur.
Hierbij heet ik in het bijzonder hartelijk welkom de beer Van Lunteren, die
de beer Boersma als voorzitter zal opvolgen.
Even een feitelijke terugblik.
De heer Boersma volgde in 1985 de
beer C.J. Sleddering op als
Directeur-Generaal der Belastingen op
het Ministerie van Financien en daarmede tevens als voorzitter van het bestuur van de Stichting Belastingmuseum.
Graag wil ik nog enkele opvallende
momenten uit de periode 1985-1993
noemen; bij velen van U in de herinnering brengen:
1986
Oprichting Stichting Vrienden van het
Belastingmuseum. Mede hierdoor
werd het aankoopbudget en later door
wijziging van de doelstelling van deze
Stichting, de financiele armslag van
het Belastingmuseum in het algemeen,
verruimd.

1987
- Viering van het 50-jarig bestaan van
het Belastingmuseum. Op 15 oktober
1987 was er een bijeenkomst, waarin
Boersma een feestrede hield. Ter gelegenheid van de jubileumviering verscheen het boek: Fiscaliteit in Nederland.
- De collectie Waarborg werd door het
museum verkregen als gevolg van de
privatisering van de Dienst van de
Waarborg voor platina, gouden en zilveren werken.
- Bij het maken van tentoonstellingen
werd het accent verlegd van externe
naar interne tentoonstellingen, waardoor het museum zelf meer in het centrum van de aandacht kwam to staan.
1988
In mei 1988 werd ook in de week-ends
het museum voor bezoek opengesteld;
in de loop van het jaar is dit na een
aarzelend begin goed op gang gekomen.
1989
- Bekend werd dat Parklaan 16 beschikbaar zou komen voor het
museum. Dankzij voorzitter Boersma
kon dit belangrijke aspect worden
gerealiseerd (en wel gedeeltelijk reeds
in 1990).
- Schenking van een zilveren tabakspot
uit 1805 door Philips Telecommunicatie en In formatiesystemen, in
ontvangst genomen door de beer
Boersma.
1990
- Op 1 april deed mevrouw L.A.
Peeperkorn Naar intrede in de functie
van conservator.
- In dit jaar werd een begin gemaakt
met de autornatisering collectie registratie.
- "Face lift" van de entree bij museumgebouw Parklaan 14; het geheel werd
hierdoor publieksvriendelijker.

over een eigen budget, waardoor de
mogelijkheden om professioneel to
functioneren toenemen.
-Benoeming van een bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het
Belastingrecht, ingaande 1.1.1993.
Waarde Boersma,
Als oud-student van de Rijksbelastingacademie en van Prof. Van der Poe],
had je reeds een persoonlijke band met
het Belastingmuseum. Het was een
ontwikkeling die zo velen die doze opleiding volgden, hebben gehad. Dit
heeft naast je hartelijke, warme persoonlijkheid met historische belangstelling ongetwijfeld mede geleid tot je
grote betrokkenheid, liefde voor het
Belastingmuseum.
Het beschikbaar komen van Parklaan
16 voor het museum in 1991 was al een
groot winstpunt. Dat je het eind 1992
mogelijk maakte dat het Bestuur de beslissing kon semen om een wisseling
van de functies van de beide gebouwen to gaan verwezenlijken, is van
buitengewoon groot belang voor de
verdere ontplooiing van het Belastingmuseum.
De overgang van wat Bens een particuliere verzameling van belastingambtenaar Van der Poe] was, naar een
professioneel museum, heeft in de periode Boersma een zeer belangrijke stimulans gekregen.
Enerzijds richt de taak zich op het toegankelijk maken van de collectie voor
een groot publiek, anderzijds op de behoud- en beheerstaken die er toe moeten leiden dat de cultuur-historische
collectie zo goed mogelijk bewaard
blijft.
Door de eerder genoemde benoeming
van de bijzonder hoogleraar zal de bibliotheek ontwikkeld worden tot een
nationaal studiecentrum op het terrein
an de historie van de overheids-

1991
Het gebouw Parklaan 16 dat de facto
in 1990 gedeeltelijk beschikbaar is gekomen voor het museum, komt in 1991
geheel ter beschikking en wel als
facilitair gebouw. Mede hierdoor krijgt
het Belastingmuseum nicer naamsbekendheid.
1992
-Het Belastingmuseum wordt in het
kader van de herstructurering van de
Belastingdienst een eenheid, die ressorteert onder de Directie Douane.
Hierdoor krijgt het de beschikking
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fin.dncicn.

Ter afronding van doze feitelijke gegevens tot slot nog - dat hoort bij de belastingen - een cijfermatig iets:
1985:
1986:
1987:
1988:
1989:
1990:
1991:
1992:

6.990 bezoekers
7.322 bezoekers
9.043 bezoekers
8.910 bezoekers
8.869 bezoekers
11.534 bezoekers
14.551 bezoekers
15.009 bezoekers

Voor de verwezenlijking van de ontwikkeling van het museum, die ook
naar voren komt uit de zoeven gegeven flitsen, heeft mede de toewijding,
de inzet en de bekwaamheid van de
medewerkers - in de laatste jaren onder de deskundige leiding van de huidige conservator - gezorgd. Zulks in
goed overleg met de leden van het Dagelijks Bestuur van het museum. En
zoals vandaag de dag ook uit het commerciele bestel in de samenleving
blijkt, de hoogste leiding van een organisatie is als regel beslissend voor een
al of niet succesvolle ontwikkeling.
Deze (hoogste) leiding van het museum ligt formeel bij het bestuur. Maar
in elke groepsleiding kan door verschil
van inzicht van de leden van de
groepsleiding een verzwakking optreden. Dit kan immers leiden tot de dictatuur van de meerderheid, van de
helft plus een.
Door de grote gaven van voorzitter
Boersma om opkomende problematiek
uit een praktisch oogpunt to benaderen en to analyseren en door zijn wens
professioneler en klantgerichter to
denken en to werken - hetgeen ook
zeer positieve gevolgen heeft gehad bij
de herstructurering van de belastingdienst - is mede voorkomen dat het
museum nadelen ondervond van een
groepsbeleid. Als regel heeft het
bestuursoverleg over opkomende problemen en vraagpunten - door de behandeling van de voorzitter in de
evenbedoelde An - tot grote eenstemmigheid van het bestuur geleid. Door
Boersma - die voor zijn grote gaven
reeds een landelijke erkenning ontving
- is een daadkrachtig en doelgericht
beleid gevolgd.

Enkele toehoorders bij Boersma's dankwoord
(foto Belastingmuseum)

Uitreiking
Uijttenhooven-Doyen-Penning
De uitreiking geschiedde aan de
Smeetskring to Tilburg op 17 maart
1993, en vond plaats in de Katholieke
Universiteit Brabant
Op de foto van links naar rechts:
museummedewerker Pieter van Hou-

Ongetwijfeld zal bij ieder van de aanwezigen met betrekking tot de ontwikkeling van het museum in de afgelopen jaren Boersma als de eminente mag ik zeggen: "hervorragende" - persoon worden gezien, bij wie in zijn totale werkbestel het museum relatief
een kleiner geheel vormde. Anders gezegd: een ieder ziet hem als de op de
voorgrond tredende persoon bij het
museum.
Het is een groot geluk dat een van de
medewerkers van het museum - de talentvolle Ahmad Khaknegar - dit in
een schilderij heeft kunnen uitbeelden.
Uit dankbaarheid voor wat je voor het
museum hebt betekend, mag ik dit als
een blijvend aandenken aanbieden.
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ten, een pop, de vertegenwoordiger
van de Smeetskring, mevrouw
Nelemans, de heer Nelemans, de beer
?, de beer Gohres, de beer Van Lawick,
mevrouw Van Lawick
(foto Belastingmuseum)

Recente
aanwinsten

Bronzen penning uit de (voormalige)
U.S.S.R.
Prof. Mr. A. Nooteboom schonk het
Belastingmuseum een bronzes penning die hem werd aangeboden bij een
bezoek dat hij in 1988 bracht aan het
Ministerie van Financien to Moskou.
Het museum is hem voor deze schenking erkentelijk. De brief van de heer
Nooteboom waarin hij de geschiedenis
van de penning verhaalt volgt hieronder.
"Hierbij gaat een penning waaraan een
'petite histoire' verbonden is.
Naar ik aanneem zal dit 'stukje metaal'
in Westerse kring zeldzaam zijn. Vandaar dat ik deze penning gaarne aan
uw Museum aanbied, in de hoop dat u
deze wilt aanvaarden.
Toen in 1988 het 50-jarig bestaan in
Amsterdam zou worden gevierd van
de (naar Nederlands recht opgerichte)
International Fiscal Association heb ik
a titre personnel het plan opgevat en
uitgevoerd om een poging aan to wenden het Ministerie van Financien van
de Unie van Socialistische
Sovjet-Republieken to doen toetreden
als lid van deze I.F.A. Daartoe werd
een gesprek geengageerd op het Ministerie van Financien van de U.S.S.R.
in Moskou.
Op een zaterdagmorgen in februari
1988 ben ik op een vliegtuig gestapt
om - via Frankfurt - naar Moskou to
gaan. Maandagmorgen daarop werd
ik om 09.00 uur opgehaald door een
ambtenaar van de Nederlandse Ambassade in Moskou; hij bracht mij naar
het Ministerie van Financien.
Gastheer was Vladimir G. Panskov
(First Deputy of the Finance Minister
of the U.S.S.R.), de eerste van zes
Staatsecretarissen. Naar mijn herinnering waren tijdens het gesprek op dat
Ministerie van Financien nog 4 personen aanwezig, waaronder Viktor A.
Tour van de afdeling State Revenues
and Taxes of the Ministry of Finance of
the U.S.S.R. en mevrouw Ludmilla
Mamjet die toentertijd deel uitmaakte
van de delegaties die namens de

U.S.S.R. onderhandelden over dubbele
belastingverdragen.
Net gesprek heeft 3,5 uur geduurd en
het is in mijn herinnering een van de
meest boeiende gesprekken geweest
waaraan ik mocht deelnemen. De
voertaal was Engels. Mevrouw Mamjet
vertaalde zeer vlot.
Aan het eind van het gesprek kreeg ik
de bijgaande penning aangeboden, uiteraard niet beseffend dat de U.S.S.R.
niet lang meer als Staat zou bestaan.
Inmiddels kom ik nog regelmatig in
Moskou. Nog dit jaar heb ik met de
heer Panskov herinneringen opgehaald. Want zowel de beer Panskov als
de beer Tour hebben het I.F.A.-congres
in 1988 in Amsterdam bijgewoond.

Voorzijde

(foto's Sijtse Ruitinga)

Aan de ene zijde van de penning is het
toenmalige Ministerie van Financien
van de U.S.S.R. afgebeeld en aan de
andere zijde de 'kop' van Lenin. De
teksten van elk van de zijden van de
penning zijn vertaald door de beer
E.V. Saathof, en luiden respectievelijk:
voorzijde:
MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN
DE USSR

Achterzijde

achterzijde:
...voor de vruchtbaarheid van ons
werk op bet gebied van de klassebewuste hervorming van ons land, is
een zorgvuldig gedefinieerde financiele politiek noodzakelijk ...
Ul'yanov (Lenin)
Het is mijn voornemen u deze brief
met 'bijlage' persoonlijk to brengen;
ook dat plan heb ik met uw voorafgaand verkregen instemming hiermede volvoerd."
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Aquarel
tolhuis
Aquarel, gesigneerd door A.J. van
Driesten, voorstellende een tolhuis.
Plaats en jaartal onbekend. Wie helpt
ons uit de droom? Van de schilder is
het volgende bekend:
"Driesten, Arend Jan van; geb. Leiden
12 april 1878, overl. Oegstgeest 5 januari 1969. Woonde en werkte in Leiden tot 1898, Renkum 1898-1902, Gulpen 1902-1905, Noorden (Nieuwkoop)
1906-1911, Eefde (Gorssel) 1911-1916,
daarna vnl. in Leiden. Vormde zich
vnl. zelf; raadgevingen van Th.E.A. de
Bock. Schilderde, aquarelleerde, tekende en etste vnl. Iandschappen. Gaf
les aan R.H. Oldeman. Was lid van
'Arti et Amicitiae' to Amsterdam.
Tentoonstelling Museum De Lakenhal
Leiden (cat. 8-5-6-1-1953). Museum De
Lakenhal Leiden: landschap to Hoogmade; bosgezicht. Rijkscollectie: wilgen (aquarel).
Lens; Mak van Waay; Plasschaert;
Waller."
(Overgenomen uit de "Schilderslexicon" van Pieter Scheen)

Rookbom
(Verm.) rookbom, ten gebruike door
gemotoriseerde smokkelaars bij achtervolging door de douane. Bestaat uit
een blikken bus (midden) waarin en
waarop het rechter gedeelte past. Het
linker deel (met lont) past in het rechter.

A.J. van Driesten: Tolhuis
(foto Sijtse Ruitinga)

(foto Sijtse Ruitinga)

Foto's
to lhui zen
De heer Lex Smit van het Rotterdams
Nieuwsblad heeft de collectie foto's
van het Belastingmuseum verrijkt met
een schenking bestaande uit 58 foto's
genomen in de jaren dertig, veertig en
vijftig. Deze foto's hebben tollen tot
onderwerp. Ze komen uit het voormalige foto-archief van Het Vrije Volk.
Van de heer Smit was reeds eerder een
collectie foto's met fiscale onderwerpen, eveneens uit Het Vrije
Volk-archief afkomstig, ontvangen.
Ook deze schenking betekent een zeer
belangrijke aanvulling op de collectie.
Bij de tollenfoto's bevinden zich twee
exemplaren die niet goed zijn gedocumenteerd. De ene foto betreft een tol
bij een gebouw dat de ingang vormt
tot een algemene begraafplaats met op
de achterzijde de aantekening "begrafenis bij tol Emans", de andere toont
een tol aan de voet van een dijk.
Hierop staat aan de achterzijde
"Tol a/d Zuid Buurtseweg".
Wie van de lezers herkent deze plaatsen?
Gaarne reacties!

(foto's Jan van der Hoeven)
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Uitbreiding
van de
bibliotheekcollectie

Collectie
Ri jksbelastingacademie-bibl iotheek
herenigd

kan ook dit collectiedeel via PICA gecatalogiseerd worden.

Woordenboek der Nederlandsche Taal
De deelcollectie, afkomstig uit Leiden,
is jarenlang op een zolder van bet
oude Opleidingsinstituut aan het
Bleijenburg to Den Haag opgeslagen
geweest. In het voorjaar is het bruikbare geselecteerd en in 115 verhuisdozen gedaan. De collectie is inmiddels overgebracht naar het
Belastingmuseum. Ze blijft opgeslagen
tot na de geplande herinrichting. Als
er extra menskracht beschikbaar komt,

In maart heeft de levering van de
37-delige pocket-uitgave plaats gevonden. De delen, die x, y en z beslaan,
zullen to zijner tijd volgen. Het is een
unieke 12 17, verkleinde reproductie
van de oorspronkelijke uitgave. Het
eerste deel verscheen origineel in 1882.
Ook de Placaetboeken zijn als bron gehanteerd, zodat we hiervoor nu een
goede intermediaire bron in huis hebben. Overigens: deze publikatie behoeft Been verdere aanbeveling!

Schatten uit
het depotlde
collectie
Wapenbord
Wapenbord van een kantoor van de
tabaksregie nit de Napoleontische tijd
(foto Sijtsc Rnitinga)

Zegelmachines
Onder:
Handschroef-zegelmac{rine, ± 1820
(foto Sijtse Ruitinga)

Rech is:
De eerste electrische zegelmachine die door
de belastingdienst uwerd gebruikt (1910)
(foto Sijtse Ruitinga)
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Een groep douane-ambtenaren, soldaat-kommiezen, marechaussees en burgers gedateerd
12 augustus 1915. Op de foto zvaarschijnlijk een aantal pakken in heslag genomen smokkelzvaar
(reproduktie foto Sijtse Ruitinga)
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Verhalen over
hetfrauduleus
stoken van
gedistilleerd
Dienstgeleider
Eind 1934 werd ik dienstgeleider der
belastingen in Lunteren op de Veluwe,
(een twee-mans post). Het was midden
in de crisistijd voor Wereldoorlog II. Er
waren weinig arbeidsplaatsen en dus
veel steuntrekkers; die kregen bedragen van f 2,50 tot f 5,00 per week. De
prijzen waren echter naar verhouding,
zoals bijvoorbeeld 1 brood van 800 gr.
12 cent; 5 kg. spek voor f 2,50 en goede
biefstuk f 1,00 per pond.
Velen probeerden om ergens wat bij to
"vangen" om op die manier goed
brood op de plank to krijgen voor het
gezin. Zo kwam er opeens een nieuw
kwaad bij: het stoken van gedistilleerd.
Dat mocht wel niet, maar ja ... Wat doe
je als je nood hebt en dan op een gemakkelijke manier iets bijverdienen
kunt? Met vrij primitieve apparatuur
kon je gedistilleerd stoken en daarom
werd toen het gilde van jeneverstokers
al gauw groot "jachtwild" voor ons lokale ambtenaren, zij het dat wij toen
veel samenwerkten met de zogenaamde "zwarte bende" een speciale
groep van accijns-ambtenaren, die verbindingen hadden door het gehele
land.
Als belastingman in zo'n dorp wist je
vrij goed wat iedereen uitvoerde en
voor ons was het toen: Altijd oren
goed open, kijken en luisteren en ingrijpen als zulks nodig en mogelijk
was.

Regeringsvoorschriften
Nu waren er regeringsvoorschriften
over de verwerking van graan, de essentiele grondstof voor jenever. De
boeren die granen verbouwden - in
Lunteren meestal rogge, haver en
soms boekweit - moesten de verbouwde producten ter maling inleveren bij de plaatselijke corporatie van
graanhandelaren; in Lunteren was dat
de Boerenbond. Voor het ingeleverde

graan kregen zij dan evenveel kg. meel
terug. Daaraan zal toen wel eens een
handjevol hebben gemankeerd. In ieder geval was er steeds genoeg meel
voor de broodbakkers. De bakkers verwerkten het ruwe meel (inclusief zemelen etc.) en door zeven verkregen ze
dan de zuiver "witte" bloem, die voor
veel geld verkocht werd aan de boeren. Maar de uitgezeefde zemels en
aanklevend meel werden gebruikt
voor veevoeder.
Zo kregen sommige bakkers een
lumineus idee: Is het mogelijk om dat
spul to laten gisten en er dan gedistilleerd van to stoken? Jammer voor hen
ging het echter al gauw mis als ze met
zoiets begonnen want verraders slapen
nooit. Ook in de hierna volgende verhalen niet.

Tractatie voor biggen
Bij een broodbakker in een buitenbuurt van Lunteren vonden wij onder
de broodoven een hele grote pan van
ongeveer 15 liter inhoud, waarin een
gistende stof aanwezig was, die al alcoholisch begon to ruiken. Dat gevalletje werd in beslag genomen en nadat
er monsters van waren genomen
mocht het worden vernietigd. De Bakker zei toen: "Gooi het maar in de
keuenbak (dat was de varkenstrog)".
Uit die trog kregen 10 of 12 jonge biggen hun papvoedsel. Wij deden het
spul in de trog en de biggen waren wat
gulzig in het verslinden van deze
tractatie. Bij verder zoeken op het erf
vonden we een kippenhok waar een
kelder was uitgegraven voor een
distilleerketel. Het bewijs dus dat de
gistende pan die wij in beslag genomen hadden, bestemd was om hiervan
gedistilleerd to maken. 's Avonds
klaagde de bakker er over, dat nu alle
keuen ziek waren. Ik zei: "Welnee,
geef ze maar een flinke bak vol
lauw-warm water, want die beesten
zijn hartstikke dronken". Het heeft
goed geholpen en het zijn nog flinke
varkens geworden. Zo zie je dat een
lekker drankje op zijn tijd wel goed is.
Voor de rechtbank kreeg de bakker 3
maanden celstraf. Een verzoek om gratie veranderde deze straf in 3 weken
cel.

Dorpssmid
Een dorpssmid had in zijn werkplaats
een keldertje gemaakt en daar een
distilleertoestel ingebouwd. Dat was
vaktechnisch heel goed gemaakt. Tot
stoken was hij nog niet gekomen, zei
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hij. Maar wij moesten het geval in beslag nemen en het overbrengen naar
het grote accijnskantoor in Arnhem.
Proces-verbaal natuurlijk en voor de
rechtbank in Arnhem kreeg hij een half
jaar gevangenisstraf.
Voor hem werd ook een verzoek om
gratie ingediend en de straf werd 6
weken cel en die heeft hij moeten uitzitten. Hij heeft nooit meer geprobeerd
om gedistilleerd to maken.

Verklikker
Er was nog een derde geval binnen 16
maanden. Een "klikspaan" kwam mij
aangeven, dat iemand in Ederveen gedistilleerd zou maken. Hij vroeg daarvoor een aanbrenggeld van f 10,00,
welk bedrag ik mocht toezeggen. Een
snel uitgevoerde inval in het bewuste
pand bracht ons een kleine maar perfecte distilleerketel en een kleine hoeveelheid gistende stof van glucose terwijl wij ook een hoeveelheid kiemende
granen vonden, die reeds aan het gisten waren.
De verdachte vertelde ons trouwens
dat hij die dag had willen beginnen en
hij vroeg toen wie hem verklikt had.
Maar zoiets vertelden wij nooit. Aileen
vertrouwden wij de aanbrengers ook
niet. Natuurlijk werd alles in beslag
genomen en werd proces-verbaal tegen hem opgemaakt,. Bij een heel
scherp verhoor vertelde hij de glucose
to hebben gekocht van .... de verklikker. Dat was een ontwikkeling die to
zijner tijd zou worden uitgezocht.
De verdachte moest later in Arnhem
voor de rechtbank komen en als verdediger bracht hij mee een toen ook al
goed bekende strafpleiter.
Nadat ik mijn getuigenis voor de rechter had afgelegd vroeg de advocaat
aan de rechter of hij deze getuige (mij
dus) wat mocht vragen. Hij vroeg mij
of ik kon mededelen hoe ik zo snel aan
de wetenschap was gekomen van de
plannen die deze verdachte had gehad.
Omdat ik wel enige ervaring in dit
soort zaken had door de grensdienst
van vroeger vroeg ik aan de rechter:
"Moet ik hierop antwoorden?" Hierop
schorste de rechter de zaak om met de
Officier van Justitie en de Rijksadvocaat ruggespraak to houden. Bij
terugkomst in de zaal sprak de President: "Deze getuige hoeft niet op deze
en dergelijke vragen to antwoorden".
Uitspraak van de rechtbank werd:
Verbeurdverklaring van het in beslag
genomene en een boete van f 40,00.
Toen de rechter enige ogenblikken

ruggespraak hield, had ik voor mijzelf
al wel uitgemaakt, wat ik to zeggen
had, wanneer ik onverhoopt tot antwoorden verplicht zou zijn. Ik wist namelijk wel met 100% zekerheid, dat als
ik op die vraag het goede antwoord
had gegeven, de aanbrenger binnen
niet al to lange tijd verdronken in een
of andere sloot zou worden gevonden.
Wij kwamen buiten en toen heb ik de
verdachte gefeliciteerd met de milde
veroordeling. Ook de advocaat kwam
erbij en wenste de verdachte geluk.
Toen vroeg hij mij plotseling: "Mawr
hoe was je ervan op de hoogte dat X
gedistilleerd wilde maken". Mijn antwoord was: Dat, nu ik op een dergelijke vraag voor de Rechtbank niet behoefde to antwoorden het juist leek om
dat ook nu niet to doen.
Enige dagen later kwam de verklikker
bij mij om to vragen, wanneer hij de
toegezegde f 10,00 kon krijgen. Ik heb
hem gezegd: "Nooit! En ik denk er wel
over om jou een proces-verbaal to geven, omdat jij feitelijk medeplichtige
was van X doordat je hem de door ons
in beslag genomen glucose hebt geleverd."

Bovenstaande ontboezemingen zijn afkomstig van de beer R.N. Busser, geboren to Schaarsbergen op 2 oktober
1895. Hij werkte gedurende 45,5 jaar
bij de belastingdienst, en wel achtereenvolgens in de grensdienst to
Milligen, Winterswijk en Kotten, in de
binnendienst to Tiel en Lunteren, en bij
de grondbelasting in Haarlem en Amsterdam. Na zijn 65e bleef hij nog een
jaar praktijkopleidingen geven voor de
"buitendienst".

Onbelast tout
Het volgende artikel werd eerder gepubliceerd in NETWERK, orgaan van
de Vrienden van het Visserijmuseum in

Spiritus

Vlaardingen, 4e jaargang, 1993, nr. 1.
Men probeerde ook wel eens heel primitief to werken, er niet aan denkend
dat men daarmee veel meer kwaad
kon aanrichten. Brandspiritus is gewone alcohol van bijna 100%. Als men
dit als brandstof wilde gebruiken, dan
werd de alcohol gedenatureerd met
aniline en dan werd het blauw. Het
moest altijd in donkergroene flessen
verkocht worden, want anders werd
door de invloed van het licht de
blauwe spiritus weer blank en bij inwendig gebruik daarvan kon men
blind worden.
Als men het weer helder kon maken
en daarna met water verdunnen kon
het mengsel misschien als goedkope
jenever verkocht worden. Dat leverde
veel geld op want blauwe brandspiritus was erg goedkoop (toen ca. 50
cent per liter). Door een toevallige omstandigheid kwamen wij achter een
dergelijke smokkelbeweging.
De persoon die het deed heb ik voor
de keus gesteld: of een procesverbaal,
of alle in zijn bezit zijnde flessen buiten leeggieten en de flessen kapotslaan. Hij koos het laatste en zo hebben
wij op onze eigen manier dit zaakje
kunnen afwerken. Hier hadden we
dus maar "eigen rechter" gespeeld.

Wim van Es
Zoutaccijns
Het Belastingmuseum Prof. Dr. Van
der Poel in Rotterdam toont - sinds
1937 - de ontwikkeling van het
belastingstelsel in de Nederlanden van
de Oudheid tot de 21e eeuw. Parallel
aan de staatkundige ontwikkeling van
ons land wordt getoond hoe en
waarom het huidige belastingstelsel
tot stand is gekomen.
Verschillende onderwerpen die in het
Belastingmuseum aan de orde komen
vormen een brug met het Visserijmuseum. Dat zijn bijvoorbeeld het
vuur-, ton- en bakengeld, de scheepsmeting en de zoutaccijns. Over deze
zoutaccijns gaat dit artikel.
Sinds de prehistoric heeft de mens bij
de bereiding van maaltijden zout gebruikt. In bijna alle landen is al vroeg
de zoutproduktie tot 'staatsmonopolie'
gemaakt, omdat het zout niet gemist
kon worden en door de gehele bevolking gebruikt moest kunnen worden.
Een dergelijk wijd verbreid gebruik
van zout maakte het via zoutheffing
tot een potentiele bron van geregelde

16 IMPOST NR. 1 AUGUSTUS 1993

inkomsten voor een overheid. In veel
landen werd het staatsmonopolie van
zoutwinning dan ook geleidelijk omgezet in een zoutbelasting. In de
voor-Franse tijd bestond het Nederlandse fiscale stelsel uit regionaal van
kracht zijnde wetten en voorschriften.
Over zout werd toen veelal op grond
van provinciale en/of lokale voorschriften belasting geheven. Deze belasting heette 'impost' en werd geheven bij de consument. Ten tijde van de
Bataafse republiek bleef het de consument bij wie de inning plaatsvond,
maar de wetten en voorschriften werden nu landelijk vastgesteld.
Bij de inlijving van Nederland bij de
Franse Republiek werd het Franse
belastingstelsel ingevoerd. Dit betekende dat alle gespecialiseerde
belastingwetten gebaseerd werden op
een centrale belastingwet, zodat in
principe alle wetten en voorschriften
landelijk waren. In deze wetten waren
ook de 'droits reunis' opgenomen,
waaronder de 'impot sur le sel' (zoutbelasting). Een belangrijk verschil met
de voormalige situatie was dat deze
zoutbelasting niet direct aan de consument werd opgelegd, maar aan de fabrikant of importeur, al was het wel de
bedoeling dat deze de opgelegde belasting zou afwentelen op de gebruikers. Na het vertrek van de Fransen in
1813 werd het Franse belastingstelsel
afgeschaft. Het lag in de bedoeling om
het fiscale systeem uit de voor-Franse
tijd weer in to voeren, maar dit is uiteindelijk niet gebeurd. De reden hiervoor is vermoedelijk dat het in de

praktijk niet haalbaar (en wenselijk)
bleek om van een gecentraliseerd, geordend en systematisch stelsel terug to
gaan naar een gedecentraliseerde, onoverzichtelijke en rommelige wijze van
belastingheffing. In de nieuwe
belastingwet van 15 september 1816
werd de 'Franse lijri doorgetrokken en
werd de voorkeur uitgesproken voor
heffing bij producent of importeur van
goederen (dus ook van
zout). Bovendien werd
met de op 12 juli 1821 ingevoerde belastingwet de
grondslag gelegd voor een
geordend en systematisch
totaalstelsel van belasting
a la het Franse model. In
de wet van 21 augustus
1822 is het gedeelte hieruit
dat betrekking heeft op de
zoutaccijns uitgewerkt.
Toch vervaagde al snel het
idee dat importeur of
producent belast moesten
worden en verschoof de
heffing weer in de richting
van de verkoop, het liefst
zo dicht mogelijk bij de
consument.
Bovendien was het zo dat
gemeenten en provincie,
ondanks de Iandelijke
wetgeving, de
mogelijkheid bleven houden om door middel van
gemeente-accijnzen zelf een heffing op
zout to leggen en zo inkomsten to verwerven. Pas bij de wijziging van de
Gemeentewet van 29 juni 1851 is aan
dit recht op heffing een einde geko111 C 11.

Visserij
Wat betekenden al deze zoutbelastingen nu voor de visserij? In de
wet van 21 augustus 1822 (Staatsblad
35) staat in artikel 1 dat de accijns op
het zout zal bedragen van iedere een
honderd pond zes gulden, en van ieder vat pekel vijf gulden...'. Hield dit
nu in dat de reders voor iedere hoeker
of brik - waarvoor per jaar al gauw
20.000 pond ruw zout nodig was om
de vis to zouten - f 1.200,- of meer
aan zoutaccijns verschuldigd waren?
Nee, want in diezelfde wet wordt in
artikel 31, paragraaf 71 vrijstelling verleend: "Aan de zulks behoevende fabrieken, trafieken, zeevischvangst en
vischzouterijen zal vrijdom van den
accijns worden gegeven. Deze vrijdom
zal genoten worden door afschrijving
van den accijns van het zout, dat tot de

zeereis en tot het zouten van visch
wordt uitgevoerd aan boord der binnen dit Rijk uitgeruste schepen, varende ter Groenlandsche,
Straat-Davidsche, IJslandsche en
groote visscherijen; waaronder zullen
begrepen zijn de grootte schuiten, van
de zeeplaatsen en zeestranden varende, die een gaffelzeil, bramzeil en
topzeil gebruiken en, ten minste met

vijf koppen bemand, eenmaal des jaars
in diep water ter baring varen, alsmede alle zoodanige schepen en vaartuigen, welke, met vijf koppen en
meerder bemand, alleen ter visscherij
en geenszins tot andere einden tevens
worden gebruikt".
De redenen voor de vrijstelling waren
de bescherming van de handelsbelangen en van de export van een nationaal produkt. Bovendien wilde men
op deze wijze voorkomen dat bij de
vissersschepen allerlei ingewikkelde
administratieve handelingen werden
uitgevoerd die vereist waren bij de inen uitvoer van grote hoeveelheden
zout. Zo bepaalt artikel 24 van de Algemene Wet van 1822 (Staatsblad 38):
"De schippers of bevelhebbers der
schepen van de groote visscherij of
haringvangst, de ventjagers daaronder
begrepen, en van die van de zoute- en
versche visch dezer landen, komende
van de nering, zijn niet aan inklaring
onderworpen, doch, op eene boete van
vijftig guldens, verpligt, om, ten einde
als zoodanig herkend en niet opgehouden to worden, bij binnenkomst in een
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der zeegaten, en voor het passeren der
eerste wacht, van den top der mast
eene mand, of ander, tusschen der
reederijen en de administratie overeen
to komen, seinteeken, to vertoonen, en
tot aan de losplaats aldus to blijven
vertoonen, op dat de ambtenaren
geschiktelijk in de gelegenheid zijn
zouden, om, zonder dat zulks aan de
voortzetting der reis hinderlijk zij, aan

De stoomlogger Petronella Neeltje (VL
179), afgemeerd aan de Oude Haven in
Vlaardingen (1902). De zoutvlag is in de
achterstemnast gehesen
(foto: coll. Visserijinuseum, F 632)

boord to komen tot de visitatie".
De 'mand' 'van den top der mast' was
geen specifiek belastingsymbool. Het
was een algemeen vismerk, dat meerdere betekenissen kon hebben. Het
'tusschen de reederijen en de administratie overeen to komen seinteeken'
werd pas in de wet van 1857 uitgewerkt. Een mind in de mast werd in
de praktijk kennelijk niet als duidelijk
genoeg ervaren en er kwam een verplichting tot het aanvragen van ontheffing van de zoutaccijns. Hoe men hierbij to werk moest gaan, staat
beschreven in artikel 1 van deze wet:
"De reeder van schepen, bestemd tot
uitoefening der pekelharing-, lJslandse
kabeljaauwvisscherij, alsmede der
versche of steurharingvisscherij, in de
Noordzee of op diep water wordende
gevangen, welke, met vijf koppen en
meerder bemand, alleen ter visscherij

en geenszins tot andere einden tevens
worden gebruikt, - die verlangt vrijdom van accijns op het zout to genieten, wendt zich daartoe, door
tusschenkomst van den betrokken ontvanger der accijnsen, aan den provincialen directeur der directe belastingen, in- en uitgaande regten en
accijnsen in de provincie alwaar zijn
schepen to huis behooren.
Hij voegt daarbij, voor elk schip, eene
opgave, aanwijzende de namen van
den schipper en stuurman, de soort,
den naam en het merk van het schip,
de soort van visscherij waarvoor het
bestemd is, de plaats alwaar het to huis
behoort, die alwaar het gewoonlijk
laadt en lost, benevens het zeegat en
de eerste of uiterste wacht, of, wanneer
eene dergelijke wacht niet wordt
voorbijgevaren, de plants waar het in
den regel zal uitgaan en binnenkomen".
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Blauwe vlag
In artikel 3 van diezelfde wet wordt
aan de reder die 'een of meerdere schepen ... ter vischvangst uitrust' toestemming verleend om het daarvoor benodigde zout in speciale pakhuizen op to
slaan, 'onder genot van doorloopend
crediet (= vrijstelling) voor den accijns'. Hoeveel zout zo'n reder per
schip per jaar in zijn pakhuis mocht
opslaan wordt nauwkeurig aangegeven in artikel 4. Ook voor het opslaan
van het zout aan boord van het schip
bestonden voorschriften. Deze worden
gegeven in artikel 5: "Het zout dat aan
boord der schepen ingeslagen wordt,
moet geborgen zijn in tonnen, inhoudende tusschen 110 en 140 ponden
zout.
Op die tonnen moet worden gesteld
het woord zout, met duidelijke letters
in olieverw, ter lengte van minsten
eene palm.
De verschillende van elkander afgezonderde laadplaatsen van het schip
moeten met duidelijke letters, in
olieverw of door inbranding, zijn
genommerd, en wel op de daartoe
meest geschikte plaats, in overleg met
de ambtenaren van 's Rijks belastingen
ter plaatse van uitrusting.

De met zout gevulde tonnen moeten
uitsluitend geladen worden in de
genommerde laadplaatsen van het
schip.
Wanneer aan boord van een schip zout
is geladen, of wanneer bij terugkomst
van de vischvangst ongebruikt zout
aan boord is, is de schipper verpligt
van den top van de mast to voeren
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eene blaauwe vlag, waarin met witte letters, ter hoogte van minstens twee palmen, gesteld is het woord 'ZOUT', benevens eene brandende lantaren,
wanneer hij binnengaats vaart
tusschen den onder- en opgang der
zon."
Het is deze zogenaamde 'Zoutvlag'
die, verwijzend naar de belastingpraktijk van alledag, zowel in de collectie van het Belastingmuseum als
van bet Visserijmuseum voorkomt.
Niet alleen op foto's, zoals op de afbeelding van de stoomlogger
Petronella Neeltje, maar ook als object.
In 1942 werd in Nederland de wet op
de zoutaccijns buiten werking gesteld.
Pas ruim na de Tweede Wereldoorlog,
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Quotisatie Biljet van het Zout/Zeep/Heere
en Redemptie-geld (1740). Deze gelden
zijn belastingen op vertoon van weelde, berekend naar het geschat verbruik van zout
en zeep door een gezin; Haar het aantal in
dienst zijnde kneehten, dienstboden, koetsiers etc.; en naar het geldelijk bezit (= vermogen). De hier aangeslagen beer Pieter
van Beek uit Amsterdam werd aangemerkt
als 'kapitalist' (zie links haven). Dit hield

in dat hij een vermogen bezat groter dan f
2.000,-.

bij de weg van 15 juni 1951 - die een
gevolg was van het Beneluxverdrag
van 18 februari 1950 -, werd de zoutaccijns definitief ingetrokken.

Catalogisering
via het
landelijke
PICA-systeem
Eind mei 1992 is tussen de bibliotheek
van de Erasmus Universiteit (EUR) en
de stichting Belastingmuseum Prof. dr.
Van der Poel schriftelijk het samenwerkingsverband met PICA bevestigd.
PICA - Centrum voor Bibliotheekautomatisering to Leiden - verzorgt
een automatiseringsnetwerk tussen de
bibliotheken van universiteiten, hogescholen, instituten, openbare regionale
steunbibliotheken etc.
Sinds maart 1993 zijn de reeds ingevoerde Belasting Museum (BM) - titels
via een personal computer in de bibliotheek van het BM raadpleegbaar. 20 %
van deze titels was nog niet in het
PICA bestand aanwezig.
Als extra faciliteit van dit samenwerkingsverband kan in het titelbestand
van de EUR en van het Rotterdams
Leeskabinet gezocht worden. Tevens
kan een publikatie ter uitlening worden gereserveerd.
In het PICA-titelbestand staan de
BM-titels onder de EUR - titels, met
boeknummers voorzien van de aanduiding BM en van een code "niet
uitleenbaar".

Fiscaliteitin
Nederland
Hoewel dit boek, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van
het Belastingmuseum in 1987, steeds
stond opgesomd in de lijst van verkrijgbare publicaties, was het museum
(o, slordigheid!) al geruime tijd door
zijn voorraad been. Een oplettende
medewerker wist evenwel de hand to
leggen op een ramsj-partij. Thans is het
boek weer in ruime mate verkrijgbaar.
Het is samengesteld door een commissie onder voorzitterschap van Prof. mr.

De kom
miezenro u to
Voor de start reikt Paul
Rosenm(Wler een exemplaar van
de routebeschrijving uit aan
museummedezoerker Win van
Es
(foto Sijtse Riiitinga)

In het kader van de tentoonstelling
"Smokkelen in beeld" organiseert
het Belastingmuseum een fietstocht
door Rotterdam onder de naam "De
kommiezenroute". Het museum wil
de deelnemers aan deze fietstocht
kennis laten maken met het
werkterrein van "vroeger en nu"
van de Rotterdamse douane. Deze
dienst is al sinds 1586 in Rotterdam
werkzaam - Rotterdam staat bekend
als Werkstad. Wonen tussen de
bedrijvigheid is de Rotterdammer
eigen. Onderweg kan men ervaren
dat woven en werken in een
Wereldhaven voortdurend in beweging zijn. De Maas loopt als een rode
draad door deze fietstocht. Er zijn
momenten waarop een verrassend
uitzicht wordt geboden op deze
levensader, waaraan Rotterdam zijn
bestaan ontleent. Een routebeschrijving is bij het museum verkrijgbaar.
De Maas is al vele eeuwen het werkterrein van de douane, de belastingambtenaren op de werkvloer. Deze

J.Th. de Smidt, en bevat een bundel
opstellen over fiscaal-historische onderwerpen, geschreven door een grout
aantal auteurs. Men treft daarbij de namen aan - zonder anderen tekort to
doen - van o.a. Crasborn, Dekker,
Schuttevaer, Verburg. Een veelheid
van onderwerpen is in historisch perspectief geplaatst (protesten tegen be-
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ambtenaren hadden de rang van
Kommies. De Kommies ter
recherche:
-controleerde in 1586 het generaal
paspoort met de geladen goederen,
-verzegelde de lading, en
-wenste de gezagvoerder goede reis.
Verder controleerde hij vanaf zijn
douanevaartuig schepen, die de
monding van de Maas naderden.
De rang van kommies is
verdwenen, maar
douaneformaliteiten zijn nog steeds
aan de orde, zij het in moderne
vorm. De opbrengsten van invoerrechten vloeien niet meer in de Nederlandse schatkist, maar worden
afgedragen aan de EG in Brussel en
internationaal besteed.
De kommiezenroute werd op donderdag 8 juli geopend door de beer
Paul Rosenmoller, lid van de
Tweede Kamer voor Groen Links.

lastingen in het verleden, de bede in
het vijftiende-eeuwse Holland, vier
eeuwen overdrachtsbelasting, om er
maar enkele to noemen).
Net boek is aantrekkelijk geillustreerd,
in linnen gebonden, en kan thans worden aangeboden voor f 19,95
(oorspronkelijke prijs f 39,95).

Werkgro ep
Geschiedenis

Een klerk op het (belasting)-kantoor
Reproduktie naar een negentiende eeuws schilderij, toegeschreven aan Johan Willem Martens (1839-1895),
maar waarsehijnlijk niet van diens hand
(foto Belastingnnuseum)

van de
Overheids
financien
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Werkgroep Geschiedenis van de
Overheids financier

Algemene informatie
De Werkgroep 'Geschiedenis van de
Overheidsfinancien' functioneert sinds
1979 en telt momenteel bijna 100 leden.
De gelijknamige stichting werd in 1991
opgericht. De halfjaarlijkse vergaderingen van de werkgroep vormen een
ontmoetingsplaats voor juristen,
rechtshistorici, en historici van verschillende universiteiten, archivarissen, historisch geinteresseerden vanuit
de Belastingdienst en het Belastingmuseum, en historisch
geinteresseerden vanuit het Ministerie
van Financien.
Minstens eenmaal per jaar wordt in
Impost verslag gedaan van
werkgroep-activiteiten.

Het lidmaatschap van de werkgroep
staat open voor alle belangstellenden.
Men kan zich schriftelijk aanmelden
als lid bij de secretaris We hieronder).
Leden krijgen enkele weken tevoren
een schriftelijke uitnodiging voor de
werkgroep-vergaderingen. Een financiele bijdrage aan het werk van de
stichting van f 15,- per jaar wordt op
prijs gesteld. De Stichting is in 1992 gestart met de uitgave van een jaarlijks
'Literatuurbericht Geschiedenis
Overheidsfinancien (tot 1945)', dat
wordt toegezonden aan betalende leden.
De samenstelling van het bestuur van
de werkgroep en de stichting is momenteel als volgt:

voorzitter:
mw. dr. J. Roelevink (Instituut voor
Nederlandse Geschiedenis to Den
Haag)
secretaris:
mw. dr. W. Fritschy (Vrije Universiteit
to Amsterdam)
thesaurier:
dr. P. Brood (Rijksarchief to
Groningen)
leden:
drs. J.K.T. Postma (Ministerie van
Financien to Den Haag)
mw. drs. L. Peeperkorn-van Donselaar
(Belastingmuseum to Rotterdam)
erevoorzitter:
prof. dr. J.Th. de Smidt (emeritus
hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden)
Het postadres van het secretariaat is:
Boomstede 343, 3608 BA Maarssenbroek.

Vergaderingen
De voorjaarsvergadering van de
werkgroep werd gehouden op dinsdag
20 april 1993 in het Ministerie van
Financien to Den Haag. Op het
programma stond een lezing van de
historica mw. dr. I. Nijenhuis over De
financiele denkbeelden van de 18e-eettwse
joodse 'philosophe' Isaac de Pinto. Tevens
werden twee korte inleidingen
verzorgd door drs. R. van Maanen,
verbonden aan het Gemeentearchief to
Leiden, en door de historicus N. Bos,
naar aanleiding van het door hen
vervaardigde nieuwste deeltje in de
reeks 'Cahiers voor lokale en regionale
geschiedenis' getiteld:

Fiscale bronnen: structuur en
onderzoeksmogelijkheden

vervolgens overhandigd aan drs. J.K.T.
Postma, secretaris-generaal van het
Ministerie van Financien en
bestuurslid van de Werkgroep en de
Stichting 'Geschiedenis van de
Overheid sfinancien'.
Samenvattingen van de gehouden
lezingen treft u aan elders op deze
pagina's.
De najaarsvergadering van de
Werkgroep zal gehouden worden op
donderdagmiddag 28 oktober in het
Museum van 's Rijks Munt to Utrecht.
De lezing zal verzorgd worden door
de historicus drs. W. van der Pas over
het onderwerp van het proefschrift
waarop hij begin 1994 hoopt to
promoveren, to weten:

(verschenen bij de Walburg Pers in
Zutphen; winkelprijs ong. f 15,-). Het
eerste exemplaar van dit boekje werd
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Financieel beleid in Gelderland in de 16e
eeuw
Daarna zal een korte inleiding over het
museum worden gehouden door de
conservator drs. A. Scheffers, gevolgd
door een rondleiding.

De finaneiele denkbeelden van
Isaac de Pinto (1717-1787)
Mevrouw Dr. I. Nijenhuis

(Samenvatting van een lezing voor de
Werkgroep Geschiedenis van de
Overheidsfinancien to Den Haag op
20 april 1993)

Traits de la Circulation et du Credit
In 1771 publiceerde Isaac de Pinto
(1717-1787) zijn Traits de la Circulation
et du Credit in Amsterdam bij
Marc-Michel Rey, de Verlichtingsuitgever bij uitstek. Dit werk moet
worden geinterpreteerd als een uiting
van politiek-economisch denken
waarin staats- en marktwetenschappelijke inzichten zijn gecombineerd. De Pinto's betoog is to relateren aan de in de tweede helft van
de achttiende eeuw in Frankrijk en Engeland gevoerde discussies over de
koophandel en zijn invloed op de
(inter)nationale samenleving. Daarnaast is ook het Hollandse perspectief
van De Pinto's bijdrage aan dit debat
over de moderne, commerciele wereld
van belang. Hij nam de crisis waarin
de Republiek, koophandelsnatie bij
uitstek, verkeerde, serieus maar zocht
in tegenstelling tot wat in Holland
gangbaar was, de oplossing niet in een
zedelijk herstel. Zijn Traits toonde een
politieke economie die consumptie
naar vermogen aanprees, die spoorde
met de groei van de finaneiele sector in
de Republiek en die rekening hield
met de internationale economische
verhoudingen. De Pinto's landgenoten
hadden evenwel niet veel op met een
theorie waarin de nationale rijkdom
toenam als gevolg van grotere geldcirculatie en belegging in buitenlandse
fondsen, noch met een herstelconcept
waarin de Hollandse expertise in krediet een Europees draagvlak verkreeg.
De Pinto wilde voor alles zijn lezers

(binnen en buiten de Republiek) overtuigen van de betrouwbaarheid van
het Engelse systeem van geldleningen.
Met de uitvoering van de in het Traits
voorgestelde verbeteringen van de
aflossingspolitiek zou dit stelsel een
hoge graad van perfectie bereiken. Zowel in Engeland zelf als daarbuiten
heersten ten aanzien van krediet en
circulatie vele misvattingen, die in het
kielzog van de Zevenjarige Oorlog via
tal van publikaties de vrees voor een
Engels bankroet hadden doen toenemen.

Mirabeau
In Frankrijk dwongen vooral de
fysiocratische opinies van Mirabeau sr.
De Pinto tot tegenspraak, en in Engeland zelf moest de overigens zeer bewonderde Hume het ontgelden. Via
een kritische bespreking van het werk
van deze en andere auteurs propageerde De Pinto een finaneiele politiek
die zijns inziens zowel staat als indi-
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Overhandiging van het eerste exernplaar
van "Fiscale bronnen"
(foto Klaas Sterenborg)
vidu ten goede kwam. Papiergeld en
(termijn)handel op de beurs waren onmisbare elementen in het geldwezen
van de moderne wereld.
De Pinto plaatste zich met zijn werk in
het middelpunt van de buitenlandse
debatten over geld en grond en hun
functie in de internationale orde in de
jaren 1760 en 1770. Hume had in zijn
afwijzing van 'public credit' benadrukt
dat de toestand van onzekerheid in de
internationale politiek en de weinig
prudente orngang met geldleningen elkaar negatief beinvloedden. Het
schrijversduo Mirabeau sr. en Quesnay
beklemtoonde dat de door De Pinto
verdedigde 'rentiers' en 'financiers' de
ondergang van het nog niet door de
Natuur geregeerde Frankrijk in de
concurrentiestrijd met Engeland zouden bewerken. Tegenover deze en andere auteurs continueerde De Pinto

een Frans-Engelse traditie in de
achttiende-eeuwse politieke economie
die voor 1750 werd belichaamd door
figuren als John Law, Jean Francois
Melon en bisschop George Berkeley.
Zij deelden in essentie de overtuiging
dat elke staat door middel van krediet
en circulatie het maximum uit zijn natuurlijke constitutie kon en moest halen.

Agrarisch en mercantilistisch
Adam Smith vatte in 1776 de twistpunten samen in twee tegengestelde
politiek-economische stelsels: het

'agrarian' versus het 'mercantile' stelsel. Een interpretatie van geldleningen
in de trant van De Pinto was in zijn
ogen niet meer dan een apologie,
'founded altogether in the sophistry of
the mercantile system'. Uit contemporaine buitenlandse commentaren op
het Traite blijkt echter dat de
toepasbaarheid van De Pinto's theorie
buiten kijf stond. Tegelijkertijd maken
de reacties op zijn verdediging van
homo creditor duidelijk hoe
avantgardistisch diens utilitaristische
benadering van geldleningen, papiergeld, beurshandel etc. in de jaren 1770
was.

Fiscale bronnen: inleiding
Drs. N. Bos

(Samenvatting van een inleiding gehouden voor de Werkgroep Geschiedenis
van de Overheidsfinancien to Den Haag op 20 april 1993)

Belastingcontroleur
De 19e-eeuwse belastingcontroleur
Jakob Kuyper omschrijft zijn werkzaamheden in Limburg rondom 1850
als erg lastig. Hoog en laag, oud en
jong waren er tuk op ontduiken. Voor
degenen die onderzoek doen met fiscale bronnen, laten zijn memoires eens
to meer zien hoe kritisch de interpretatie van fiscale gegevens moet geschieden. De mate van fraude wordt bepaald door de kracht van het
controleapparaat. Deze kan varieren
per plaats of regio, per belasting en
per tijdvak. Uit de invoering van een
landelijke inkomstenbelasting in
1892/3 moge wel blijken dat de
pretenties van de fiscus geleidelijk zijn
toegenomen.

Doelstellingen
Ook voor de andere factoren die de
onderzoekswaarde van een fiscale
bron bepalen, gaat op dat kennis van
de doelstellingen en de mogelijkheden
van belastingwetgevers en uitvoerende instanties onontbeerlijk zijn. Wil
een onderzoeker een belastingarchief
naar waarde kunnen schatten, dan

moet bijvoorbeeld bekend zijn of het
gelijkheidsbeginsel gold of dat er een
stelsel van fiscale privileges vigeerde.
Feitelijk: wie en wat werden om welke
reden door wie belast?
Het belastingstelsel en het staatsbestel
raken hier elkaar. Onderzoekers dienen derhalve de fiscale structuur in samenhang met het proces van staatsvorming to beschouwen. Zo
kenmerkte het belastingstelsel tijdens
de vroeg-moderne tijd zich door een
bonte plaatselijke en regionale verscheidenheid. Als gevolg van de grote
autonomie van de afzonderlijke gewesten waren er nauwelijks generale,
het hele grondgebied omvattende, heffingen. De Franse Tijd vormde in deze
een breuk. In het voetspoor van de
staatkundige eenwording voltrok zich
in de 19e eeuw een uniformering van
het belastingstelsel. Tegelijk met een
beperking van de fiscale bevoegdheden van (boven)lokale autoriteiten vervielen de regionale verschillen in aard
en omvang van de belastingheffing.

Nieuwe beginselen
Naast een ontwikkeling van diversiteit
naar uniformiteit in het belasting-
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stelsel, zien we ook nieuwe beginselen
aan betekenis winnen. Het gelijkheidsbeginsel is reeds gememoreerd. Een
ander uitgangspunt dat nu vrij algemeen aanvaard is, maar in het verleden slechts met horten en stoten ingang vond, betreft het belasten naar
draagkracht. Doordat de wetgever
meer en meer bij het vaststellen van
heffingen en tarieven rekening hield
met het draagkrachtbeginsel, veranderde het belastingklimaat gaandeweg
van aard. Beschreven middelen, directe dan wel subjectieve belastingen,
moesten dientengevolge de plaats innemen van onbeschreven, indirecte of
objectieve heffingen.
Niet minder wijzigingen onderging de
perceptie der belastingen. Vragen die
onderzoekers zich dienaangaande
moeten stellen, zijn: werd de belasting
rechtstreeks door daartoe aangestelde
ontvangers van de overheid
ingevorderd, of geschiedde dit door
derden die bij een aanbesteding de belasting hadden gepacht? Evenzo kon
het middel zijn afgekocht door een belanghebbende groep. De uiteenlopende wijzen van inning leveren vanzelfsprekend verschillende fiscale
bronnen op.

Onderscheiding in categorieen
Kortom, de onderzoeker die met belastingen aan de slag gaat, kan het niet
stellen zonder kennis omtrent de bedoelingen en middelen van overheden
en fiscus. Hoewel de Cahiers voor lokale en regionale geschiedenis een Bids
willen zijn voor praktisch onderzoek,
laten wij om deze reden aan het stuk
over de specifieke onderzoeksmogelijkheden een beschouwing over structurele ontwikkelingen in het fiscaal
regiem vooraf gaan. Deze uiteenzetting koppelen wij aan een beschrijving
van de eigenlijke heffingen, welke in
drie hoofdcategorieen zijn ingedeeld,
to weten:
-1-Objectieve belastingen op goederen
en diensten. De fiscus hanteert het verbruik clan wel gebruik van het goed
en/of dienst als uitgangspunt en zoekt
daarbij een persoon (bijvoorbeeld accijnzen).
-2-Belastingen op onroerend goed,
welke zowel objectief als subjectief
kunnen worden geheven. Zo zagen de
tijdgenoten de grondbelasting behalve
als een persoonlijke belasting, waarbij
de inkomsten van eigenaars uit onroerend goed werden belast, tevens als
een zakelijke heffing. De aanslag be-

rustte immers op de grond en werd
doorberekend in de (ver)koopprijs.
-3-Tot de derde categorie rekenen we
subjectieve of persoonlijke belastingen
die het vermogen of het inkomen belastten of dit op grond van vaak uiterlijke kenmerken van welstand trachtten to treffen. Zowel bij de 16e-eeuwse
1000ste Penning als bij de personele
belasting uit de 19e eeuw wenste de
fiscus in de eerste plaats een specifieke
persoon of groep van personen to belasten en zocht daartoe een fiscaal
technisch geschikt middel.
Het volledige veld van fiscale middelen is hiermee niet gedekt. Bekende belastingen als in- en uitvoerrechten, tolgelden en registratierechten ontbreken.
Echter, omwille van de
overzichtelijkheid moeten wij - rekening houdend met de heffingen waarmee vorsers naar de lokale en regionale geschiedenis het eerst in
aanraking komen - selectief to werk
gaan.
Onderzoek
Bij het gedeelte over de onderzoeksmogelijkheden, het meest praktische
deel van de gids, nemen we de diverse
typen van onderzoek waarbij fiscale
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Gastheer Postlna aan het woord
(foto Klaas Sterenhorg)
bronnen gebruikt kunnen worden tot
uitgangspunt. Dit varieert van economische en demografische studie tot
onderzoek naar spellingswijzen van
familienamen of naar de levensstandaard van afzonderlijke sociale
groepen, zoals elites. Bij elk van de
onderscheiden onderzoekstypen trachten we aan to geven welke mogelijkheden en moeilijkheden relevante fiscale
bronnen bieden voor onderzoekers,
waar mogelijk onder verwijzing naar
voorbeeldstudies.

Fiscale bronnen: een
praktijkvoorbeeld van hetgebruik
Drs. R. van Maanen

(Samenvatting van een inleiding voor de Werkgroep Geschiedenis van de
Overheidsfinancien to Den Haag op 20 april 1993)

Mogelijkheden
Nadat mijn collega-auteur een uiteenzetting heeft gegeven over de opzet
van ons Cahier en de bedoelingen
daarachter, wil ik een voorbeeld geven
van de mogelijkheden die er voor de
onderzoeker met fiscale bronnen bestaan. Ik doe dat aan de hand van de
werkzaamheden van een werkgroep
van het Gemeente-archief Leiden.

Registers
De groep heeft in de afgelopen jaren
dertien registers bewerkt uit de periode 1557-1602: een "kervenregister"
(register houdende het aantal kerven
waarop 1577 belastingplichtigen werden gesteld, ter bepaling van ieders
aanslag bij voorkomende heffingen),
een volkstellingsregister uit de tijd van
het beleg, en kohieren van twee tiende
penningen, zeven gedwongen leningen en twee hoofdelijke omslagen. Al
deze registers zijn getranscribeerd en
vervolgens geindiceerd. Daartoe is er
per aangeslagene een formulier ingevuld, met gegevens uit alle kohieren,
zoals de voornaam, de achternaam,
een patroniem, een beroep, of een
plaats van herkomst. Een voornaam
was er bijna altijd. Het kaartsysteem
(ca. 12.000 kaarten) is daarop dan ook
gesorteerd. Van iedere verschillende
voornaam is daartoe een standaardvorm vastgesteld, waarop
lexicografisch is gealfabetiseerd. Als
bijprodukt is er een voornamenlijst opgesteld, waarin enerzijds de ca. 500
standaardvormen zijn opgenomen, anderzijds alle aangetroffen varianten,
zowel naamsvarianten als spellingvarianten. Daarnaast zijn er nog an-

dere lijsten gevormd, zoals die van de
expliciete achternamen en van alle
beroepsbeoefenaren per beroep, functie of kwaliteit.

Bewerking
De bewerkte bronnen bieden de
meeste in het Cahier genoemde
onderzoeksmogelijkheden, zoals
demografisch onderzoek, sociale stratificatie, onderzoek naar beroepsstructuur en sociale beroepenhierarchie, vermogensspreiding naar
buurt of straat, bewoningsgeschiedenis
van huizen. Het aardige van de bewerking van zoveel kohieren zo dicht bij
elkaar in tijd, is dat op al deze
onderzoeksgebieden patroonverschuivingen bestudeerd kunnen
worden.
De wijze waarop het systeem is opgezet, maakt het uiterst geschikt voor individueel biografisch en genealogisch
onderzoek, en in het verlengde daarvan voor prosopografisch onderzoek.
Het bijzondere van het systeem is dat
iedere aangeslagene gevolgd kan worden gedurende de periode dat hij/zij
in de kohieren voorkomt. Of iemand
nu is aangeduid door een patroniem
(met spelling- en naamsvarianten), een
familienaam (met verbasteringen), een
beroep of een plaats van herkomst:
steeds was zijn plek in het kohier dezelfde. Zodoende konden personen,
mits niet verhuisd, als identiek geidentificeerd worden, welke identificaties
bovendien nieuwe informatie over iemand kunnen opleveren, nl. door de
cumulatie van de gegevens uit de verschillende kohieren.
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Sociale positie
Indien kwantitatief onderzoek plaats
heeft gevonden, kan van iedere
belastingplichtige de sociale positie bepaald worden binnen de groep
aangeslagenen. Indien
kohiervergelijking mogelijk is, dan
kunnen ook individuele verschuivingen geconstateerd worden. Zover is de
werkgroep niet gegaan. Zij heeft de
mogelijkheden ervoor geschapen. Aan
onderzoekers de uitnodiging er gebruik van to maken.

Uerkrijgbare pub licaties 1)
Bij het museum zijn de volgende publicaties to bestellen:
- Afgerekend moet worden met alle geld dat tijdens de bezetting op laakbare wijze is verdiend,
over de geldzuivering in de periode-Lieftinck; door werkgroep Lieftinck; 1991;

20 b1z. (prijs f 12,50)
- Catalogus "Penningen voor de Hondenbelasting"; 1982; 88 b1z. (prijs f 5,-)
- Daer compt de Lotery met trommels en trompetten! Loterijen in de Nederlanden tot 1726; door
Anneke Huisman en Johan Koppenol; 1991; 125 b1z. (prijs f 20,-)
- Fiscaal-historische documentatie. Een selectie, bijeengebracht in trefwoorden en plaatsnamen;
door mr. J. Lamens; 1987; 344 blz. (prijs f 5,-)
- Fiscale cartoons en causerieen; door E.H.J. Volkmaars; 157 blz. (prijs f 5,-)
- Fiscaliteit in 1 Tederland. Vijftig jaar Belastingmuseum "Prof. dr. Van der Poet" onder redaktie
van een commissie onder voorzitterschap van I.Th. de Smidt; 1987; 182 blz. (prijs f 19,95)
- Focus op Fiscus - Het reilen en zeilen van de belastingdienst in de jaren 1940-1985; door een
commissie onder voorzitterschap van J. de Koning; 1990; 560 blz. (prijs f49,-)
- De grens bepaald; De Nederlandse grens en grenspaal in historisch perspectief; door J.W. Bieze;
1992; 64 blz. (prijs f 5,-)
- 650 Jaar belastingen in Rotterdam; door A.E. Dekker, mr. J.G.E. Gieskes, drs. M.G.J. de Gunst,
mr. J.P. Kruimel, drs. W. de Leeuw, mr. J.A. Monsma; 1990; 158 b1z. (prijs f 47,50)

- Jaarboekje voor de ambtenaren der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnzen
1833; door P.L.H. Crasborn; 1983; 103 blz. (prijs f 1,-)
- De Nederlandse Platina-, Gouden- en Zilvermerken vanaf 1813; door J.B.F. v.d. Bossche; 1989;
23 blz. (prijs f 2,50)
- Over de drempel van ..., brochure over het Belastingmuseum; 28 blz. (prijs f 2,50)
- De Pelgrimstocht naar het draagkrachtbeginsel; door Ferdinand H.M. Grapperhaus; 1993;
88 b1z. (prijs f 12,50)
- Plaatje met een gaatje; het Nederlandse Rijwielbelastingmerk 1924-1941; 2e druk 1991;
28 b1z. (prijs f 2,50)
- Smokkelen in Brabant - Fen grensgeschiedenis 1830-1870; door Paul Spapens en Anton van
Oirschot; 1988; 176 b1z. (prijs f 39,50)
- Smokkelen langs de Nederlandse grens; door J.E. Vrouwenfelder; 1992; 35 blz. (prijs f 2,50)
- De Speelkaarten collectie van het Belastingmuseum; door P.L.H. Crasborn en
J.E. Vrouwenfelder; 1993 (prijs f 5,-)
- Tappen uit een geheim vaatje; door Paul Spapens en Piet Horsten; 1990; 207 blz. (prijs f 44,50)
- De wederzijdse beinvloeding van de heffing der accijnzen op alcoholische dranken en de natuurkunde; door Dr. Jr. J. Mac Lean; 1980; 42 b1z. (prijs f 2,50)

- CD "Douane Harmonie Nederland" (prijs f 25,-)
- Prentbriefkaart "Betrapt bij het smokkelen van alcohol in darmen"; door C.F. Coene (1780-1841)
(prijs f 0,50)
- Prentbriefkaart "Halbank, Cornelis Tromp" (prijs f 0,50)
- Prentbriefkaart "Invoering rijwielbelasting"; tekening door Johan Braakensiek; 1924 (prijs f 0,50)
- Prentbriefkaart "Voldoening van de schatting in de Romeinse tijd"; door Jan de Braij (1627-1697)
(prijs f 0,50)
- Prentbriefkaart "Smokkelaars van lompen betrapt aan de grens bij Hulst, 1861"; door J.A.M.
Haak (1831-1903) (prijs f 0,50)

" De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten
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Aanmelding

Ik geef mij op als vriend van de "Stichting Vrienden Belastingmuseum
prof. dr. Van der Poel".

❑

Bijdrage van f 20,- per jaar

❑

Bijdrage van f ........ per jaar

Naam

Straat

Postcode/Woonplaats

❑

Ik heb het bedrag overgemaakt op Postbankrekening nr. 5269909 t.n.v.
"Vrienden van het Belastingmuseum prof. dr. Van der Poel"

❑

Ik wacht uw acceptgiro af.

Datum

Handtekening

Door bovenstaand formulier of een zelfgemaakte copie in to vullen kunt u Vriend worden en meewerken het museum verder uit to bouwen.
U kunt het formulier zonder portokosten opsturen naar:

VRIENDEN BELASTINGMUSEUM PROF. DR. VAN DER POEL
Antwoordnummer 3634

3000 WB Rotterdam.
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