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Van de redactie

Stichting Vrienden Belastingmuseum
Prof. dr. Van der Poel

p/a Parklaan 14-16
3016 BB Rotterdam
Postbankrekening 5269909
Stichting Belastingmuseum
Prof. dr. Van der Poel
Parklaan 14-16
3016 BB Rotterdam
Postbankrekening 322056
tel. 010-4365629

fax 010-4361254
Openingstijden museum:
dinsdag t/m zondag: 11.00 - 17.00 uur
gesloten op maandag
TOEGANG GRATIS

Voorplaat:
Affiche tentoonstelling
(Ontwerp: Update Grafisch Design, Apeldoorn)

In het nummer dat voor u ligt, wordt veel aandacht besteed aan de jaarlijkse
bijeenkomst van vertegenwoordigers van de Europese douane - en belastingmusea. Deze associatie stimuleert o.a. het wekken van belangstelling voor het in
die musea tentoongestelde. Bovendien profiteren die diverse musea van elkaars
ervaringen, hetgeen door de Conferentie wordt bevorderd.
Een echte architect opende de tentoonstelling over de huisvesting van de
belastingdienst. Geheel nieuw was het onderwerp van de bijdrage die is overgenomen uit het tijdschrift "Philatelie", to weten een belasting op reisbiljetten in
Duitsland uit het begin van deze eeuw. Eigenlijk een soort omzetbelasting. De
commissie die de geschiedenis van de Rijksbelastingacademie (1939-1966) zou
beschrijven, kon helaas onvoldoende materiaal boven water halen om haar
opdracht adequaat to vervullen. Niettemin is hetgeen wel aanwezig was, thans
toegankelijk gemaakt. In 1997 bestaat het museum 60 jaar. Het zou mooi zijn, als
het aantal Vrienden bij die gelegenheid kon worden verdubbeld. Denkt u lezer,
daar eens aan als u een historisch geinteresseerd persoon ontmoet?
In het vorige nummer (blz. 46/47) toonden wij een Placaatboek uit 1749. Thans
blijkt dat Prof. Mr. H. Schuttevaer dat boek in zijn surnumerairstijd in een
boekenstalletje aantrof en zich er voor twee gulden (!) meester van maakte. Later
heeft hij het aan Prof. Van der Poel geschonken. De waarde zal intussen wel iets
zijn gestegen!
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'What's in a name?'
'Belasting betalen? Met alle plezier!' Aldus luidde op 18 september de
kop boven een artikel in het Rotterdams Dagblad. Een dergelijke
tekst nodigt uit tot lezen en niet alleen als je bij het Belastingmuseum
werkt, denk ik. De uitspraak was van Yolanda Eygenstein, directeur
van Reclame- en Marketing Adviesbureau ARA/BDDP in Rotterdam,
tijdens het miljoenennota-ontbijt van de financiele groep KPMG.

Opening
Tentoonstelling
Op vrijdag 11 oktober om 16.00 uur
opende prof. Cees Dam de tentoonstelling

Mevrouw Eygenstein pleitte er voor om niet meer to spreken van
belasting, maar van 'bijdrage', waarbij de burger duidelijk moet kunnen zien waaraan zijn of haar, overigens verplichte, 'bijdrage' wordt
besteed. Zij noemde de aanpak van het Foster Parents Plan, waarbij
mensen een financiele bijdrage geven om een kind in een ver land
vooruit to helpen, als lichtend voorbeeld.
Meer persoonlijke betrokkenheid bij de uitgaven van de overheid
zou naar haar mening de bereidheid om mee to betalen
- bij to dragen - aan die uitgaven ten behoeve van het algemeen
belang, bevorderen. Belastingontduiking zou een slecht imago
krijgen omdat men eerder als profiteur zou worden bestempeld
dan no het geval is.

DE FISCUS CINDER DAK,
ARCHITECTUUR EN HUISVESTING
VAN DE BELASTINGDIENST
Prof. Cees Dam, oprichter en directeur
van het Amsterdamse architectenbureau Cees Dam & Partners, is de architect van de Wilhelminahof, het nieuwe
Centrale Belastinggebouw in
Rotterdam op de Kop van Zuid.

Het zal u niet verbazen dat ik dergelijke berichten relateer aan mijn

De tentoonstelling is voor het publiek

eigen werkterrein, het Belastingmuseum. In dit geval to meer daar

to zien tot en met 30 maart 1997. Hij

wij reeds langere tijd nadachten over een naam voor het museum die

kon mede tot stand komen dankzij de
royale medewerking van de

het publiek aanspreekt. In gedachten veranderde ik dus de naam van
ons museum in 'Bijdragenmuseum'.
Nee, niet echt een publiekstrekker!
Uit ervaring wisten wij dat de meeste mensen zich er niet van
bewust zijn dat Belastingdienst en Douane tot dezelfde organisatie
behoren en dat daarmee de geschiedenis van die laatste ook tot het
verzamelterrein van ons museum behoort. En dat terwijl invoerrechten en accijnzen, Douanetaken bij uitstek, tot de oudste vormen van
belastingheffing behoren. Het onderdeel Douane neemt dan ook een
belangrijke plaats in binnen de museale presentatie. Smokkelwaar en
smokkelmethoden, maar ook het opsporen daarvan, vormen voor
een groot aantal bezoekers de krenten in de museale pap.
Op basis van het voorgaande werd dan ook, na rijp beraad, besloten
de roepnaam van het Belastingmuseum to wijzigen in 'Belasting en
Douane Museum', De officiele benaming blijft onveranderd:
'Stichting Belastingmuseum Prof. dr. Van der Poel'. De nieuwe naam
dekt naar de mening van bestuur en medewerkers niet alleen de
lading maar spreekt tevens meer tot de verbeelding van het publiek.
De introductie van de nieuwe naam vindt plaats tijdens het
Nationaal Museumweekend op 12 en 13 april 1997, wanneer wij het
60-jarig bestaan van het museum vieren.
Bij een verjaardag hoort een gelukwens. In dit geval luidt de mijne
dat de naam Belasting en Douane Museum er toe mag bijdragen dat
meer mensen besluiten tot een kennismaking met 15 eeuwen belasting- en douanegeschiedenis in Nederland!

Rijksgebouwendienst,
bureau Rijksbouwmeester, to
DenHaag en het Centrum voor
facilitaire Dienstverlening van de
belastingdienst to Nieuwegein
Aanleiding
Zowel de organisatie als de huisvesting van de Belastingdienst hebben de
afgelopen jaren grote veranderingen
ondergaan. De ingebruikneming van
de Wilhelminahof is to beschouwen
als een afronding van een periode van
vernieuwing van de Belastingdienst.
In deze nieuwe expositie van het
Belastingmuseum wordt een overzicht
gegeven van anderhalve eeuw huisvesting van de Belastingdienst. De
huisvesting van de fiscus in die periode geeft een goed beeld van de uiteenlopende bouwwerken waarin het
ambtelijk apparaat door de overheid
werd ondergebracht. Het is een illustratie van de ontwikkeling van karakteristieke overheidsarchitectuur naar
het marktconform bouwen.

Drs. Loes A. Peeperkorn-van Donselaar

NBC-Ak-

VINE

foto: Robert J. Tiemann
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Ontwikkeling
Tiendschuren, accijns- en tolhuisjes
kunnen beschouwd worden als de
voorlopers van de hedendaagse belastinggebouwen. Aan het begin van de
19e eeuw, bij het invoeren van het eerste nationale belastingstelsel in 1805,
was het heffen van belasting nog een
simpel bedrijf. In dun bevolkte gebieden hield de inspecteur kantoor aan
huis. In de grote steden werd gebruik
gemaakt van oude monumentale
gebouwen, vaak afkomstig uit het
bezit van de Cost- en West-Indische
Compagnieen.
Pas in de 20e eeuw worden gebouwen
ontworpen die als specifiek belastingkantoor worden gerealiseerd. De
Rijksgebouwendienst speelt als
opdrachtgever een belangrijke
rol,maar ook als beheerder van ruim 6
miljoen m2 bruto-vloeroppervlak aan
onroerende zaken, verspreid over heel
Nederland.

kante belastingebouwen die, als
gevolg van reorganisatie, door de
Belastingdienst zijn verlaten.

foto: Robert J. Tiemann
Prof. Dam hield een gloedvol betoog
over de totstandkoming van het nieuwe Rotterdamse belastinggebouw. De
uitdaging om op de "Kop van Zuid"
een representatief onderkomen voor
de fiscus tot stand to brengen, heeft
hij met genoegen aanvaard. In het
verlengde daarvan past de huidige
tentoonstelling in het
Belastingmuseum.
Nadat hij de daarbij behorende officiele handeling had verricht, bleven
de genodigden nog geruime tijd bijeen, waarbij uiteraard een bezoek aan
de tentoonstelling was ingecalculeerd.

foto: Robert J. Tiemann
De kantoren uit de jaren dertig, veertig en vijftig stralen autoriteit uit en
gelden als symbolen van gezag
(bv. de Centrale Belastinggebouwen
Wibautstraat, Amsterdam en
Puntegaalstraat, Rotterdam).
De laatste ontwikkeling - sinds de
jaren tachtig - is dat de overheid niet
meer zelf kantoren bouwt, maar als
een ondernemer de markt opgaat om
zo voordelig mogelijk kantoorruimte
to huren.

De tekst van de bij de tentoonstelling
behorende brochure, samengesteld
door de architectuurhistoricus Vincent
van Rossem, luidt als volgt:
"DE FISCUS ONDER DAK
Architectuur en huisvesting
van de Belastingdienst

Expositie
Op de tentoonstelling wordt de ontwikkeling in de architectuur van de
Belastingdienst met tekeningen
maquettes en foto's geillustreerd. Een
bijzonder onderdeel vormt de bijdrage van A. Khaknegar die een serie
olieverfschilderijen maakte van mar-
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Inleiding
In de ogen van vele Nederlanders is
de overheid nog altijd een traag en
stoffig, zo niet achterlijk apparaat. De
enige uitzondering op deze regel is de
belastinginspecteur, die juist een overijverige en dus hinderlijke speurneus
is. Deze charmante mythologische
voorstellingen hebben echter weinig
to maken met de hedendaagse werkelijkheid. De overheid wordt meer en
meer een moderne gestroomlijnde
organisatie, en de belastinginspecteur
streeft naar een eigentijds imago,
waarbij de burger als klant wordt
behandeld.
Zowel de huisvesting als de organisatie van de belastingdienst hebben de
afgelopen jaren grote veranderingen
ondergaan. Nieuwe belastinggebouwen geven daarom een goed beeld
van de vervagende grens tussen overheid en samenleving. Het is echter
ook de moeite waard om een blik
terug to slaan. De huisvesting van de
fiscus geeft namelijk in een notedop
een aardig beeld van de uiteenlopende bouwwerken waarin het ambtelijk
apparaat gedurende de afgelopen
anderhalve eeuw gehuisvest is
geweest.
Het heffen van belasting is natuurlijk
een veel ouder maatschappelijk
verschijnsel dan de moderne staat.
Het al dan niet op redelijke wijze
innen van tolgelden die het
goederen- en personenverkeer belasten, en het afromen van agrarische
inkomens met een tiende penning zijn
zo oud als de Europese beschaving
zelf. Tolhuisjes en tiendschuren kunnen dus beschouwd worden als voor-

lopers van het hedendaagse belastinggebouw. Tolgrenzen waren vroeger
bijna overal aanwezig waar de ene
jurisdictie grensde aan een andere,
veelal dus ook bij de stadspoorten.
Vanaf het begin van de negentiende
eeuw is een aanvang gemaakt met het
slechten van oude tolgrenzen. De toenemende dynamiek van het economische leven, en dus van het goederentransport, vroeg immers om een minimum aan handelsbelemmeringen. De
gemeentewet van Thorbecke heeft in
1851 een einde gemaakt aan lokale
belastinggrenzen.
Douane
Het enige dat nog herinnert aan de
vroegere tolhuisjes zijn onze hedendaagse douanefaciliteiten. Het meest
herkenbaar als zodanig zijn de douaneposten bij grensoverschrijdende
autowegen. Het Schengen-akkoord
zal deze laatste handelsbarrieres in
Europa binnen afzienbare tijd doen
verdwijnen, maar als besluit van de
lange geschiedenis van het tolhuis
heeft het toen nog jeugdige architectenbureau Benthem Crouwel begin
jaren tachtig in Oldenzaal, Gennep en
Hazeldonk een aantal opmerkelijk
moderne bouwwerken voor de douane ontworpen. Met deze opdracht gaf
de Rijksgebouwendienst to kennen
dat er voor jeugdig talent avontuurlijke mogelijkheden waren in de overheidsarchitectuur. Benthem Crouwel
hebben deze mogelijkheid aangegrepen om niet alleen hun eigen visitekaartje of to geven, maar om ook de

tecten B. Gillissen en B.G.
Westenburger, heeft duidelijk modernistische trekjes. In Groningen hebben
Karelse Van der Meer Architecten een
ontwerp gerealiseerd dat een geheel
ander karakter heeft, een karakter dat
kenmerkend is voor dit betrekkelijk
eigenzinnige Groningse bureau.
Het douanekantoor in Coevorden is
wellicht wat neutraler van aard dan
beide bovengenoemde bouwwerken,
maar juist dit gegeven is verklaarbaar
met een ander aspect van het nieuwe
elan bij de Rijksgebouwendienst. Het

West-Indische Compagnieen. Het
Oost-Indisch Huis aan de Oude
Hoogstraat in Amsterdam vormt een
goed voorbeeld. Het werd in 1602
gebouwd en kwam in 1797 in eigendom van de staat. Gaandeweg werd
het in de loop van de negentiende
eeuw gevuld met belastingambtenaren. Pas toen de grondslagen werden
gelegd van het moderne Nederlandse

bestaande douanekantoor is een

Belastingstelsel, met de wetten van

monument, in 1892 gebouwd door de
toenmalige Rijksbouwmeester C.H.
Peters: een van de ruim 600 monumenten waarvoor de
Rijksgebouwendienst verantwoordelijk is. De belangstelling voor dit historische bezit is begin jaren tachtig
sterk gestimuleerd door
Rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra. De
liefdevolle restauratie van het
gebouwtje in Coevorden laat zien hoe
waardevol deze zorg voor oudere

1893, werd het noodzakelijk om het
zeventiende-eeuwse bouwwerk ingrij-

rijksgebouwen is geweest. De uitbreiding, ontworpen door de dienst zelf,
is met gepaste terughoudendheid op

voorbeeld van deze laat negentiendeeeuwse bouwgolf. Dit ontwerp van

afstand van het monument gebleven.
De nieuwbouw vormt eigenlijk een
neutrale architectonische achtergrond
die het negentiende eeuwse gebouwtje extra glans verleent.

grensoverschrijdende automobilist
een beeld van Nederland to geven dat
realistischer is dan het gangbare
cliche van molens, klompen en zeer
oude meesters.
Andere douanekantoren, bijvoorbeeld
die in Coevorden, Groningen en
Vlissingen, ogen meer als gewone
kantoorgebouwen, maar ook deze
ontwerpen getuigen van een fris elan
bij de Rijksgebouwendienst. In tegenstelling tot vroegere perioden - waarover later meer - streeft de dienst duidelijk niet meer naar een rationale
architectuurstijl. Verschillende, meer
individuele benaderingen van het ontwerpprobleem zijn toegestaan en
worden ook aangemoedigd. Het
gebouw in Vlissingen, van de archi-

gewoon kantoor aan huffs. In grotere
steden werd gebruik gemaakt van
reeds bestaande, vaak zeer oude overheidsgebouwen, afkomstig uit het
bezit van de voormalige Oost- en

foto: Robert J. Tiemann
Naar een modern belastingsysteem
De eerste aanzet voor een nationaal
belastingsysteem werd gegeven ten
tijde van de Bataafse Republiek. In
1805 zag een nieuw stelsel het licht
dat enige orde in de chaos bracht.
Toch bleef het heffen van belasting
nog een betrekkelijk simpel bedrijf,
zodat ook de huisvesting van de
inspecteur weinig problematisch was.
In dun bevolkte gebieden hield hij
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pend aan to passen en uit to breiden.
De gevolgen van de nieuwe wetgeving bleven uiteraard niet beperkt tot
Amsterdam. Ook elders verschenen
bouwwerken voor de groeiende belastingdienst, in Gouda, Goes, Groningen
en Roermond. Het nieuwe bouwdeel
in Amsterdam, gesitueerd aan de
Kloveniers Burgwal, is een statig

C.H. Peters, die ook al in Coevorden
ten tonele kwam, werd in 1892
gebouwd. Het is stilistisch gezien voor
die tijd een weinig opmerkelijk
gebouw. Het is echter wel leerzaam
om een vergelijking to maken met bet
oude postkantoor in Amsterdam, aan
de Nieuwezijds Voorburgwal, nu winkelparadijs Magna Plaza. Dit ontwerp,
eveneens van Peters, is zeer uitbundig, en bet belastinggebouw is daarbij
vergeleken uiterst sober. Men vond
klaarblijkelijk enig feestelijk vertoon
bij de post wel passend, maar zij die
toen voor bet eerst inkomstenbelasting gingen betalen, moesten vooral
niet de indruk krijgen dat de inspecteur met hun geld goede sier kon
maken.
De bouw van belastingkantoren heeft
nadien een afspiegeling gevormd van
de heersende architectuuropvattingen.
Dat wil zeggen dat het modernisme in
de bouwkunst, ontstaan in de jaren
twintig, niet de gelegenheid kreeg om
zich in de vorm van rijksgebouwen to
manifesteren. Aanvankelijk was het
beleid bij de Rijksgebouwendienst nog
niet uitgesproken conservatief, het
was echter ook bepaald niet progres-

sief. Eind jaren dertig en in de eerste
na-oorlogse decennia begon de architectuur van de overheid onmiskenbaar autoritaire trekjes to krijgen, die
pas eind jaren vijftig weer zouden
verdwijnen.

Symbolen van gezag
Over de vraag in welke mate een
gebouw autoritair kan zijn, mag men
van mening verschillen, maar de
belastinggebouwen uit de periode
1930-1960 zijn toch in meer of mindere mate toonbeelden van het toenmalige respect voor het bevoegd gezag.
J. Crouwel heeft in Tilburg een kantoor voor de belasting gebouwd dat
beslist niet onaardig is. Het is misschien zelfs wat overdreven om hier
to spreken van gezagsgetrouwe architectuur, maar een vergelijking met het
nieuwe belastinggebouw in dezelfde
stad leert toch dat er grote verschillen
zijn. De gebouwen van Crouwel hebben de neiging om de individuele
burger een maatje kleiner to maken.
De monumentale ingangen van deze
architectuur zijn misschien wel fraai,
maar niet bemoedigend, en de hal die
men vervolgens betreedt is evenmin
hartverwarmend. De inspecteur blijft
zodoende een wat Olympische god
waarmee men alleen met de meest
gepaste eerbied kan communiceren.
Andere kenmerkende belastingkantoren uit deze periode zijn gebouwd in
Enschede, door K. Bremer (1939), en
in Rotterdam, door Rijksbouwmeester
H. Hoekstra, eind jaren dertig ontworpen maar pas tien jaar later voltooid. Hoewel van bewuste intimidatie Been sprake is, hebben beide
gebouwen een imponerend karakter.
Met name het grote Rotterdamse
belastingkantoor aan de
Puntegaalstraat heeft mede door zijn
schaal een weinig toegankelijk karakter. Door een overdosis eigentijdse en
veelal beroerd gedetailleerde flauwekul is de hedendaagse beschouwer
soms geneigd om bovengenoemde
gebouwen weer to koesteren omwille
van hun solide en fraaie bakstenen
gevels, en de prachtige, vaak in
natuursteen uitgevoerde details, maar
destijds werd het wat onvriendelijke
karakter van deze gebouwen wel
degelijk bekritiseerd.
Dit alles geldt wel bij uitstek voor het

meest autoritaire belastingkantoor
van Nederland, het gebouw aan de
Amsterdamse Wibautstraat dat het
complex Oude Hoogstraat Kloveniers Burgwal in 1958 heeft vervangen. Het is ontworpen door
Rijksbouwmeester G. Friedhoff. Deze
burcht aan de hoofdstedelijke variant
van de Stalin Allee was wel degelijk
bedoeld om de burger to intimideren.

Friedhoff was ervan overtuigd dat
ouderwetse normen en waarden met
kracht verdedigd moesten worden, en
hij deed dit met architectonische middelen. Toen het gebouwd werd, was
het ontwerp eigenlijk al een anachronisme. De Nederlandse samenleving
was bezig in hoog tempo to veranderen, en de dagen van het gezag waren
geteld: de Amsterdamse Provobeweging broeide al, bij wijze van
spreken. Het gebouw, inmiddels
onderkomen voor artistiek onderwijs,

een nieuwe generatie Nederlandse
architecten frisse ideeen introduceerde, en in het voorgaande is al enige
malen gewezen op de vernieuwende
impulsen van zijn beleid.
Eind jaren tachtig werd deze vernieuwingsdrang bij de dienst zwaar op de
proef gesteld door een minister met
radicale opvattingen over de functie
en de betekenis van een rijksgebouw.
Hij was van mening dat de overheid
niet zelf gebouwen moet bouwen en
maar gewoon kantoorruimte moet
huren, zoals bijna elk normaal bedrijf
dat doet. De Rijksbouwmeester kreeg
zodoende een totaal andere rol: De
bouwmeester van weleer werd een
professionele huurder. De cultuuromslag die hiervan het gevolg was heeft
Rijksbouwmeester Kees Rijnboutt
gestalte gegeven tussen 1989 en 1996.
In tegenstelling tot wat veel critici van
dit beleid beweerd hebben, werd de
Rijksgebouwendienst natuurlijk niet
gereduceerd tot een kritiekloze huurder. De vraag van de dienst is zo
groot dat er sowieso sprake is van een
bijzondere positie op de markt. In
feite komt het erop neer dat nieuwbouw gerealiseerd wordt in samen-

Gewoon kantoorwerk

werking en dus ook in overleg met
financiele instellingen en projectontwikkelaars. De Rijksbouwmeester
heeft daarbij het primaire recht
behouden om de architectenkeuze to
maken. Deze situatie biedt de garantie
voor een marktconforme prijs en een
maximum aan kwaliteit. De positie
van de Rijksbouwmeester is er
natuurlijk niet makkelijker op geworden, want de wijze waarop belastinggelden worden besteed moet nu voldoen aan de zeer scherp gestelde

Met Friedhoff verdween bij de
Rijksgebouwendienst de voorkeur

marktprijzen voor vierkante meters
kantoorruimte.

irriteert nog steeds, maar het is wel
prachtig gemaakt. Net als het schuin
tegenover liggende paleis van de
Raad van Arbeid herinnert het aan
het ambachtelijk verleden van de
bouwkunst, dat in de jaren zestig, net
als het gezag, definitief is verdwenen
in de nevelen van de geschiedenis.

voor traditionele architectuur. In eerste instantie heeft dat weinig verheugende resultaten opgeleverd. Tijdens
de jaren zestig volgde de Rijksgebouwendienst de heersende trend,
met als gevolg dat rijksgebouwen net
als alle andere architectuur in
Nederland werden gereduceerd tot
anonieme bouwsels van beton en glas.
Eerst met Rijksbouwmeester Wim
Quist, eind jaren zeventig, en zijn
opvolger Dijkstra, in de jaren tachtig,
werd weer een opgaande lijn ingezet.
Dijkstra had daarbij het voordeel dat
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Ondanks de scepsis in de vakwereld
die Rijnboutt bij zijn aantreden heeft
moeten overwinnen, is het hem toch
gelukt om het moeilijke huwelijk tussen markt en bouwkunst to arrangeren. Het was geen liefde op het eerste
gezicht, en het zal nooit een romantische affaire worden, maar het is - misschien juist daarom - wel een spannend huwelijk. In de loop der jaren is
een imposant bouwprogramma op de
rails gezet. Sinds de reorganisatie van
de belastingdienst in 1989 speelt ook

deze dienst een rol in deze meest
recente architectuurgeschiedenis.
Zoals reeds aangestipt hebben belastingambtenaren in steden als
Enschede, Den Bosch, Rotterdam en
Tilburg een nieuw onderkomen
gekregen. Het nieuwe gebouw in
Rotterdam is nog maar net klaar. In
Amsterdam heeft de normalisering
van het imago van de belastingdienst
een voorlopig hoogtepunt bereikt
toen het gloednieuwe gebouw van de
uitgever Elsevier bij Station Sloterdijk
plotseling betrokken kon worden.
De nieuwbouw in Den Bosch,
ontworpen door Frans van Dillen en
D. Dobbe, en het belastingkantoor in
Tilburg van EGM Architecten zijn
illustratief voor het nieuwe beleid van
de Rijksgebouwendienst. Rijnboutt
heeft de architecten gekozen, maar
voor het overige heeft ook de markt
een krachtig woordje meegesproken.
Nog afgezien van de besparingen
voor de schatkist die dit mogelijk

maar wat gelukkig geheel ontbreekt is
de licht beangstigende nationale
architectuurstijl van het gezag. In dit
geval kan de kwalificatie dertien in

de Rotterdamse Kop van Zuid. In Den
Haag, met de Lavi-kavel, nu De
Resident geheten, heeft hij iets dergelijks gedaan. Vreemd genoeg lijkt het

een dozijn misschien ook eens als
compliment worden gebruikt. Elke

alsof de Rijksbouwmeester die niet
meer zelf mag bouwen aldus meer

burger is toch ook een uit talloos veel

invloed uitoefent dan zijn voorgan-

miljoenen.

gers. Op de vervagende grens tussen
overheid en samenleving ontstaat
nieuwe architectuurgeschiedenis. De
modern samenleving is zo gedemocratiseerd dat niet alleen de standenmaatschappij maar ook elk spoor van
rigide rolverdeling is verdwenen. De
burger en de belastinginspecteur
maken gelijkelijk deel uit van wat we
denken dat Nederland is. Dat geldt
ook voor de Rijksbouwmeester en de
projectontwikkelaar. Zelfs in sommige
architectenbureaus is de schrikwekkende terreur van het creatieve genie

De nieuwbouw in Rotterdam kan in
dit bestek nauwelijks nog beschreven
worden. Niet alleen omdat het enorme gebouw van de architect Cees
Dam nog in gebruik moet worden
genomen, maar ook omdat het zeer
grote aantal vierkante meters kantoorruimte dat wordt gerealiseerd hier een
belangrijke stedebouwkundige rol
speelt. Door een groot belastingkantoor en en groot gerechtsgebouw
samen to voegen, heeft Rijnboutt
bewust met alle middelen die hem ter
beschikking staan bijgedragen aan de
stedebouwkundige re-animatie van

oplevert, krijgt de burger ook to
maken met gebouwen die op passende wijze anti-autoritair zijn. Men kan
bij deze gebouwen de nodige kritische
opmerkingen maken, ze zullen geen
van beide ooit een belangrijke rol in
de architectuurgeschiedenis spelen,

vervangen door een min of meer
democratische vorm van overleg. Het
heffen van belasting is in een modern
land een vorm van redelijkheid, net
als het betalen van belasting, en het
hedendaagse belastinggebouw moet
zodoende uitdrukking geven aan
maatschappelijke idealen die sinds de
Franse Revolutie in ontwikkeling zijn
geweest, en die in Nederland een
uiterst geavanceerd stadium hebben
bereikt."

Afscheid van Henk Gohres als bestuurslid
Tijdens de najaarsvergadering van het
bestuur van de Stichting
Belastingmuseum op vrijdag 25 oktober 1996 trad mr H.A. Gohres of als
bestuurslid van de Stichting. In verband met zijn leeftijd vond hij het
moment gekomen om niet alleen
terug to treden als secretaris-penningmeester, maar ook als bestuurslid.

voor Inspecteur van 's Rijks Belastingen aan de Rijksbelastingacademie.
Het was hartje oorlog en de Academie
was tijdelijk ondergebracht in enkele
villa's in Kralingen. Een zelfde lot
was het museum beschoren. Na de
vernietiging door de Duitsers van de
belastinggebouwen aan de Boompjes,
waar Academie en museum waren

evenzeer onvermijdelijk en in ieder

gevestigd, zag Van der Poel zich
genoodzaakt elders een goed onder-

geval reden voor een terugblik!

komen to zoeken. Tevens was hij

Zo'n afscheid is altijd droevig, maar

In het geval van Henk Gohres, want
zo noemen wij hem reeds lang, moeten wij verder in de geschiedenis
terugkijken dan de 12 jaar die hij lid
was van het bestuur. Zijn banden met
het museum gaan namelijk terug tot
1943 toen hij door Professor Van der
Poel werd toegelaten tot de opleiding
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onmiddellijk begonnen met het
opnieuw aanleggen van een verzameling voor het Belastingmuseum,
omdat deze tegelijk met de gebouwen
in vlammen was opgegaan. De jonge
student Gohres werd net als zijn
medestudenten al spoedig door de
professor ingezet om het museum op
orde to brengen. Er diende to worden

geordend en gestoft en daar waren de
jongetjes', zoals Van der Poel zijn
studenten graag noemde, goed voor.
Met zijn grote gevoel voor verantwoordelijkheid en plicht zal Henk
Gohres ongetwijfeld zijn best hebben
gedaan. Of hij het verblijf tussen die
'oude spullen' nu echt leuk vond,
durf ik to betwijfelen. Zijn carriere
wijst in een andere richting. Liever
hield hij zich bezig met de actualiteit
van de fiscus. Eerst bij de Belasting-

voile relaties binnen beide werelden
betekenden van meet of aan een
belangrijke aanwinst voor het
Stichtingsbestuur. Bij de viering van
het 50-jarig bestaan van het
Belastingmuseum in 1987 zette Henk
Gohres zich met succes in voor het
werven van sponsors.

dienst, waarvoor hij onder meer jaren
in Den Haag op het ministerie werkte
en later als belastingadviseur bij
Meyburg & Co in Amsterdam.

penningmeester. In die hoedanigheid
was Henk tevens voorzitter van het
Dagelijks Bestuur. In de periode die
volgde onderging het Belastingmuseum een gedaanteverwisseling,
waarvoor de basis in de jaren daarvoor was gelegd. De lang gewenste
uitbreiding van de museale vierkante
meters werd gerealiseerd doordat het
pand Parklaan 16 voor het museum

De onderdelen onderwijs en museum, die voor Van der Poel zo veel
betekenden, zijn echter ook terug to
vinden in het arbeidzame leven van
Henk Gohres. Vele jaren wijdde hij
zich, naast zijn drukke werkzaamheden als belastinginspecteur, aan het
onderwijs, onder andere aan de controleurs-opleiding. En aan het einde
van zijn maatschappelijke carriere
dook het Belastingmuseum weer op
in zijn Leven. In het voorjaar van
1984, op 28 maart om precies to zijn,
trad hij toe tot het bestuur van de ,
Stichting Belastingmuseum. Voor de
eerste Taal werd een belastingadviseur lid van het bestuur. De keuze
was niet verwonderlijk: Henk werd
beschouwd als een bruggebouwer
tussen enerzijds de wereld van de
belastingdienst en anderzijds de
belastingadvieswereld. Deze positie

Op 11 april 1990 bleek hij een voor
de hand liggende keuze om Jaap de
Koning op to volgen als secretaris-

beschikbaar kwam. Hierop volgde in
1994 de ingrijpende verbouwing en
de volledig nieuwe inrichting van
het museum. Een professioneel depot
kwam tot stand in combinatie met
goede facilitaire ruimten voor het
publiek. Het voormalige museumgebouw onderging een transformatie
ten behoeve van de Bibliotheek voor
Fiscale Geschiedenis, kantoren en
werkruimten voor de ondersteunende diensten.
Deze ingrijpende veranderingen die
het museum in de jaren 90 onder-

teit en enorme kennis van zaken.

ging, konden vooral tot stand komen
door de houding en opstelling van
Henk Gohres. Hij behoort tot de categorie mensen die onopvallend opval-

Deze eigenschappen en zijn waarde-

lend aanwezig is. Nooit stelde hij

had hij mede bereikt door zijn integri-

De nieuwe secretaris-penningmeester

Jan van Oene
Belastingmuseum bestuurslid W.G.J.
van Oene to benoemen tot secretarispenningmeester. In 1984, nadat hij
benoemd was tot Directeur van 's
Rijks Belastingen van Zuid-Holland,

proces van het Belastingmuseum
heeft hij met deze aanpak een belangrijke bijdrage geleverd. Dat hij hierin
niet alleen stond blijkt wel uit het feit
dat er ook binnen het Dagelijks
Bestuur steeds grote overeenstemming heerste over de to volgen aanpak.
Wij zullen de persoon van Henk
Gohres missen. Vergaderingen waren
kort, zakelijk en effectief. Zijn belangstelling voor het persoonlijk welzijn
van de mensen in zijn omgeving was
altijd groot. Daarom willen wij ook
niet spreken van afscheid. Henk is
ooit, heel Lang geleden, Donateur
voor het leven geworden. Hij vertrekt
uit het bestuur als een Vriend voor
het leven en wij hopen hem dan ook
met grote regelmaat to mogen begroeten. Want een zakelijke relatie beeindig je, maar een vriendschap zet je
voort.

Mede namens
bestuur en medewerkers
Loes A. Peeperkorn-van Donselaar,
hoofd museum

HERINNERING

Even voorstellen

Op 25 oktober 1996 besloot het
Algemeen Bestuur van de Stichting

zichzelf op de voorgrond, maar
achter de schermen was hij een steun
en toeverlaat. Steeds stond hij klaar
om to luisteren en vervolgens nuttige
en verstandige adviezen to geven.
Letterlijk en figuurlijk was hij altijd
bereikbaar. Henk's kracht lag naar
mijn mening in het op afstand besturen. Hij liet ieder zijn eigen verantwoordelijkheid in de wetenschap dat
daarmee de beste resultaten worden
bereikt. Aan het professionaliserings-

lid van de Stichting geworden. Jan
van Oene werd in 1990 lid van het
Dagelijks Bestuur en was tot ieders
tevredenheid bereid om ook na zijn
pensionering (1991) aan to blijven. Wij
wensen hem veel succes in zijn nieuwe hoedanigheid!

NIEUWJAARSRECEPTIE
VRIENDEN EN DONATEURS
Het ligt in het voornemen, op donderdag 16 januari 1997 een nieuwjaarsreceptie to houden voor de Vrienden en
Donateurs van het Belastingmuseum.
Uiteraard zullen daarbij ook het
Bestuur en de medewerkers aanwezig
zijn. Lokatie: Parklaan 16, Rotterdam.
Aanvang 16.00 uur, einde 18.00 uur.

was hij reeds qualitate qua bestuurs-
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Domeinen
Over het onderwerp Domeinen is in
het Belastingmuseum maar weinig
aanwezig. Toch behoorde deze dienst
lange tijd tot de belastingdienst.
De bijgaande foto toont de maaiers
van zeewier met hun schepen nabij
het voormalige eiland Wieringen.
Het wier werd gebruikt voor de vervaardiging van zeegras dat onder
meer werd gebezigd als matrasvulling.
Domeinen verstrekte tegen betaling
concessies aan de maaiers. Omstreeks
1926 ontwikkelde zich in het wier een
ziekte die het ongeschikt maakte voor
de verwerking tot zeegras..
(oorspronkelijke maker foto onbekend)

BELASTING OM DE VREDE
TE HANDHAVEN
De collectie historiepenningen kon
onlangs door aankoop op een veiling
worden uitgebreid met een zeer interessant exemplaar uit 1742. Hiermee
is een oude wens in vervulling
gegaan. De penning is to beschouwen
als een marketinginstrument van de
overheid uit het verleden. Door de
veiligheid van de staat als doel van de
belastingheffing to vermelden, hoopten de autoriteiten op een welwillende houding van de burgers.

De zilveren penning met een doorsnede van 48 mm is geslagen door de
Haagse Medailleur Nicolaas van
Swinderen. De voorzijde toont een
knielende burger, die een hoorn met
geld leegstort voor de voeten van de
Nederlandse Maagd, afgebeeld als de
oorlogsgod Mars. Op de keerzijde is
onder een weegschaal het volgende
gedicht geplaatst:

Om het oorlogsvuur to weeren,
Dat als andren,
ons mogt deeren,
zorgd de START
door wys beleid,
Voor 's Lands heil
en Veiligheid,
Om' er zonder

De penning is geslagen ten tijde van
de Oostenrijkse Successie-oorlog
(1740-1748). Frankrijk betwistte na de

vrees to leeven,

dood van de Oostenrijkse keizer Karel
VI de opvolging door zijn dochter
Maria Theresia.
Kennelijk had de oproep op de pen-,`,1
ping succes. De Republiek besloot
voor het bereiken van de vrede in
Europa 20.000 man troepen naar
Oostenrijk to sturen. Samen met
Spanje en Engeland moesten ze de
strijd tegen Frankrijk aanbinden. Deze
wasweinig succesvol. Praktisch de

Wat deez'zorge
klem kan geeven
Brengt de willige
Onderdaan
Tot behoud der

hele zuidelijke Nederlanden kwamen

VRYHEID aan "

onder Frans bestuur.
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CONGRES
INTERNATIONALE
ASSOCIATIE VAN
DOUANEMUSEA
- Een impressie -

Leden van deze werkgroep waren
Denemarken, Frankrijk, Groot Brittannie
(voorzitter) en Noorwegen.

2.

De keuze van een onderwerp voor
een reizende tentoonstelling.

De werkgroep die zich hiermee bezig
hield bestond nit Belgie, Denemarken,
Frankrijk, Italia en Nederland.

Besloten werd:
de naam van de organisatie to
wijzigen in: International
Association of Customs Museums
(IACM);
Engels en Frans zijn de officiele

Van 4 tot en met 6 september werd in
het Belastingmuseum de vierde conferentie van de International

voertalen;
de ambtstermijn van de voorzitter
to verlengen van twee naar drie

Association of Customs Museums
(IACM) gehouden. Aan de conferentie

jaar;

werd deelgenomen door vertegen-

de statuten en reglementen goed

woordigers uit de volgende landen:

to keuren. Groot Brittannie zal

Belgie, Denemarken, Duitsland,

zorgdragen voor verwerking en

Finland, Frankrijk, Groot Brittannie,

verzending.

Hongarije, Italia, Luxemburg,

Voor wat betreft het onderwerp van
een reizende tentoonstelling werd
men het erover eens dat het onderwerp "smokkelen" in brede zin zowel

Nederland, Noorwegen, Oostenrijk en
Zwedcn.

Woensdag 4 september kwamen de
afgevaardigden om 18.00 uur bijeen
in het Belastingmuseum. Er was gelegenheid tot kennismaken en voor de
oudgedienden gelegenheid tot bijpraten. De directeur van de Douane de
heer mr. H.J. Haverkamp hield de
openingsrede, nadat mw Loes A.
Peeperkorn-van Donselaar, hoofd van
het museum, een woord van welkom
had gesproken. Na de maaltijd hield
professor dr F.H.M. Grapperhaus een
referaat over de douane en accijnzen
in historisch perspectief.

Prof. Dr. F.H.M. Grapperhaus
In hoog tempo voerde Grapperhaus
zijn toehoorders langs het oude
China, Mesopotamia en Egypte, om
via de Grieken en Romeinen, Karel de
Grote, de opkomst van de steden, de
admiraliteiten en de convoyen en
licenten en de Napoleontische tijd, uit
to komen bij de instelling van de
moderne belasting - en douanediensten.
De avond werd besloten met een
bezoek aan de expositiezalen van het
Belastingmuseum, waar behalve gelegenheid om de tentoonstelling to
bekijken ook kon worden bijgepraat

in verleden als heden, de voorkeur
verdiende.

Een nieuwe werkgroep kreeg
de volgende opdracht:
nagaan wat in grote lijnen de
kosten voor een reizende expositie
zijn;
nagaan welke financieringsmogelijkheden er zijn (Europese
Unie, nationale en internationale
douaneorganisaties, enzovoort).
Leden van deze werkgroep
financiering reizende expositie' zijn:
Belgie, Frankrijk, Groot Brittannie
(voorzitter), Luxemburg en Nederland.
Op verzoek van de Deense delegatie

en van gedachten gewisseld.
Het ochtendprogramma van donderdag 5 september bestond uit een plenaire vergadering. Een aantal landen
deelde informatie uit over hun musea.

werd Denemarken aan deze werkgroep toegevoegd. De werkgroep
client tijdens het congres van 1997 to
rapporteren.

Vervolgens werden de volgende
agendapunten behandeld:

Bij een extra rondvraag kwamen nog
de navolgende punten aan de orde:
Verscheidene landen, zoals

Mr. H.J. Haverkarnp

1. De oprichting van de IACM:
resultaten van de werkgroep
statuten & reglementen.
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Duitsland en Hongarije, spraken
de behoefte aan onderlinge

samenwerking uit, dus naast de
officiele activiteiten zoals in werkgroepen.

kon worden gebruikt, reisde het
gezelschap om 14.00 uur of naar
Belgie.

Duitsland stelde voor om onderling tentoonstellingen nit to
wisselen.
Frankrijk vroeg of er door de
collega-musea aan automatisering
van de collectie gegevens wordt
gedaan. Groot Brittannie
antwoordde hierop bevestigend en
vertelde met Microsoft Access
(informatie met afbeeldingen) to
werken. Ook Nederland zei met
automatisering van de registratie
bezig to zijn.
Finland vroeg of de museale
objecten die het museum vorig
jaar in bruikleen ontving van de
verschillende landen, in goede
orde werden terug ontvangen.
Nederland meldde niets to hebben
terug gekregen.
Italie stelde voor om wegen to
zoeken waarlangs de IACM zich
kan profileren. In de toekomst
zouden wij een vertegenwoordiger
van de Europese Unie kunnen
uitnodigen. Hierop wordt enthousiast gereageerd. Groot Brittannie
stelde voor een vertegenwoordiger
van ICOM uit to nodigen. Besloten
werd een werkgroep
'PR en Profilering' samen to stellen
waarin Frankrijk, Groot Brittannie
en het gastland van volgend jaar
vertegenwoordigd zullen zijn.

De ontvangst in Antwerpen was zeer
gastvrij. Diverse sprekers kwamen
aan het woord, waarvan in dit korte
verslag slechts genoemd wordt de
Directeur-Generaal van de World
Customs Organisation, de heer
Shaver, die de tentoonstelling in het
Nationaal Museum en Archief van
Douane en Accijnzen, ingericht door
mevrouw Ann van Puymbroeck,
opende. Na bezichtiging reisde het
Gezelschap of naar Kapellen voor het
diner. De tafelrede werd gehouden
door de heer Gerard Duwyn, eerste
auditeur van de Centrale administratie der douane en accijnzen to Brussel.
Zijn inleiding sloot aan bij de in het
Douanemuseum to Antwerpen ingerichte tentoonstelling met als thema
"Namaak". In het verlengde hiervan
ging hij in op de vraag: "Hoe kan
men de fraudebestrijding inzake
namaak en piraterij verbeteren". Naar
zijn mening moeten maatregelen worden getroffen op twee niveau's, en
wel op dat van de Europese Unie, en
op het internationale niveau van de
intellectuele eigendom. Het was laat
voor men weer in Rotterdam terug
was.
Op vrijdag 6 september werd begonnen met de conclusies van de conferentie op een rij to zetten. De lezer
vindt ze hiervoor door dit (korte) verslag gestrooid. Op voorstel van de
Zweedse delegatie werd drs. Loes A.
Peeperkorn-van Donselaar tot president van de IACM gekozen.
Vervolgens werd als gastland voor de
volgende conferentie aangewezen
Italie, onder voorbehoud dat de verbouwing van het douanemuseum to
Rome tijdig gereed is. Mocht dit niet
het geval zijn, dan zal Groot
Brittannie in 1997 als gastland optreden, en Italie in 1998. In de rondvraag

Aansluitend werden een groepsfoto
gemaakt en een kort bezoek gebracht
aan de Bibliotheek voor Fiscale
Geschiedenis. Na de lunch, die dankzij het mooie nazomerweer in de tuin

werd besloten, dat jaarlijks een tijdschrift als platform voor de leden van
de IACM zal worden uitgebracht, en
wel in 1997 door Belgie, en in 1998
door Hongarije. Voorts komt er een
medaille, die zal worden uitgereikt
aan degenen die zich verdienstelijk
hebben gemaakt voor de IACM.
Over een gesprek met de SecretarisGeneraal van de World Customs
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Organisation inzake de vraag, hoe de
IACM en de douanemusea zich het
beste kunnen profileren, werd verslag
uitgebracht.
Behalve de afsluitende plenaire vergadering stonden voor vrijdag 6 September nog twee onderwerpen op het
programma. John Vrouwenfelder,
hoofdconservator, verzorgde een
lezing betreffende de ontwikkeling
van het collectiebeheer binnen het
Belastingmuseum, getiteld: '60 years
of curatorship'. De lezing werd geIllustreerd met dia's.
Depot-beheerder Pieter van Houten
hield een lezing over het ontstaan van
het huidige museum-depot: 'Towards
a new museum-depot'. Aansluitend
werd een bezoek gebracht aan deze
'schatkamer' van het
Belastingmuseum. Vooral dit laatste
onderdeel maakte de tongen van de
deelnemers aan het congres los.
Enerzijds loofde men de inrichting en
uitrusting van het depot; anderzijds
was men onder de indruk van de
museale collectie zelf.
Aansluitend werd, opnieuw onder
ideale weersomstandigheden, de
afsluitende lunch gebruikt. Een aantal
deelnemers maakte gebruik van de
mogelijkheid tot een gratis bezoek
aan de Euromast, de uitkijktoren die
vlakbij het Belastingmuseum is gelegen. Met dit wijdse uitzicht over
onder andere het werkterrein van de
douane in Rotterdam besloten zij hun
bezoek aan de vierde conferentie van
de IACM in Nederland. Het afscheid
werd een nadrukkelijk tot ziens,
ofwel in Rome ofwel in Liverpool!

w1ull1litl1

Rene Hillesum, Gouda

Veel lezers van 'Philatelie' zullen
bekend zijn met het boek op het
gebied van spoorwegen en filatelie:
Spoor en Post in Nederland, een

'Een nagekomen mededeling
voor de rubriek, Nieuwe
uitgiften'- zo karakteriseert de
auteur van de volgende bijdrage zijn opmerkingen over een
tot dusver nauwelijks belicht
fenomeen in defilatelie: de
Duitsche Rijksbelasting op
reisbiljetten. Dankzij 'speldeprikjes' en 'miniscule sleuteltjes' wist hij de puzzelstukjes
op hun plaats to krijgen.
Het artikel is - met toestem-

publikatie die in 1979 verscheen' .
Zij die het bezitten kennen ongetwijfeld(?) de inhoud ervan, zodat het
bestaan van een 'Duitsche Rijksbelasting op reisbiljetten' geen geheim
zou moeten zijn. Uit hetgeen Spoor en
Post over het onderwerp bericht' worden we echter niet veel wijzer. De
complete letterlijke tekst luidt:
'In de jaren voor de le Wereldoorlog
is er een duitse rijksbelasting op reisbiljetten geweest waarover we nets
anders weten dan dat deze geind
werd door middel van zegels die bij
Enschede in Haarlem gedrukt zijn in
twee series: voor de SS en de HIJSM,
bruine tekst op een paarse ondergrond, in de volgende waarden'.
Daarna volgt een opsomming van in
totaal drieentwintig verschillende
waarden (per maatschappij) in
Deutsche Reichsmark (!) van Rmk
0.05 tot en met Rmk 8.-. Voor de in de
geciteerde passage genoemde SS- en
HIJSM- zegels verwijs ik naar afbeeldingen 1 en 2.
De laagste klasse (in de regel Klasse
IV, maar in Bayern en Baden 111b) was
geheel vrij van
Fahrkartensteuer.

Nederlandse zegels

ming van de auteur - overgenomen uit "Philatelie" van
maart 1996.

Om de titel van dit artikel geen
geweld aan to doen, val ik maar direct
met de deur in huis: het gaat hier om
puur Nederlandse zegels! Dat lijkt een
simpele mededeling want Spoor en
Post weet to melden dat de zegels bij
Enschede gedrukt werden. De conclusie 'Het zijn Nederlandse zegels want
ze zijn bij Enschede gedrukt' is echter
geenszins terecht. 'Haarlem' drukte
(en drukt nog steeds) voor veel meer
landen dan alleen Nederland. Nee,
om to beweren dat het Nederlandse
zegels zijn is meer nodig. Om de aard
van de zegels to achterhalen eerst
maar een rondje museum gedaan:

-het Belastingmuseum' weet er aanvankelijk niets over to melden en gaat
er vooralsnog van uit dat het om
Duitse zegels gaat;
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-het Nederlands PTT Museum' is met
het onderwerp onbekend en heeft er
geen gegevens over;
- het Openbaar Vervoer Museums
heeft er nog nooit van gehoord;
- het Nederlands Spoorwegmuseum6
weet niets meer to melden dan hetgeen in Spoor en Post staat.

Fahrkartensteuer
De Fahrkartensteuer- een Duitse
belasting op reisbiljetten- werd inge-

samengesteld reisbiljet (Zusammengestelltes Fahrscheinheft), in
Nederland genoemd 'rondreisbiljet'.
Hier moest de belasting- volgens
tarief geheven worden over het buitenlandse deel van het vervoersbedrag voor spoor- en/of waterweg.
Een samengesteld biljet bestond dan
ook uit speciale kaartjes (samenstelbare reisbiljetten) en was geen samenvoeging van een aantal enkelvoudige
kaartjes!

steld bij wet, als onderdeel van de
Tabel A
Bij een totaalbedrag van :

I.KI

III.KI

II.KI

0.60M- 2.00M

20 Pfg

10 Pfg

5 Pfg

>

2.OOM- 5.OOM

40 Pfg

20 Pfg

10 Pfg

>

5.OOM-10.OOM

80 Pfg

40 Pfg

20 Pfg

>

10.OOM- 20.OOM

160 Pfg

80 Pfg

40 Pfg

> 20.OOM- 30.OOM

240 Pfg

120 Pfg

60 Pfg

>

30.OOM- 40.OOM

360 Pfg

180 Pig

90 Pfg

>

40.OOM- 50.OOM

540 Pfg

270 Pfg

140 Pfg

>

50.00M-

800 Pfg

400 Pfg

200 Pfg

Reichsfinanzreform, en werd van

ttj combinabili.

lrWallunlain.

Goed zichtbaar is dat het Steuerschein
drietalig is: Duits, Frans en Italiaans

Nederlandse leden
Twee Nederlandse spoorwegmaatschappijen waren in 1906 lid van de
VDE: de Maatschappij tot Exploitatie
van Staats Spoorwegen (kortweg
Staatspoor genoemd, SS) en de
Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij (HIJSM). De kwestie
van de Fahrkartensteuer kwam voor
het eerst in de VDE ter sprake op de
vergadering in Noorwegen'.
De vertegenwoordiger van beide
Nederlandse maatschappijen stemde
toe in het innen van de belasting op
rondreisbiljetten bij aanschaf hiervan.
De belangrijkste reden hiervoor was
de dienstverlening aan de reiziger,
zodat deze niet behoefde to wachten
aan de grens. Duitsland verlangde

Europese samenwerking

van alle leden van de VDE die de
belasting bij aanschaf van het biljet

De Europese spoorwegen hadden zich
alvroeg georganiseerd in de Verein
Deutscher Eisenbahnverwaltungen
(VDE). Deze vereniging was ook voor
de reiziger van groot belang. Sedert
1884 gaf de VDE rondreisbiljetten uit
en administreerde deze. Zo kon men

zouden innen dat deze maandelijks
verantwoord en ter verrekening aangeboden zou worden. Hiervoor werd
een formulier verstrekt met de naam:
Zusammenstellbare Fahrscheinheft/Nachweisung'. Het gehele belastingtraject werd geregistreerd door
de Konigliche Eisenbahndirektion zu

kracht op 1 augustus 1906. De belasting werd geheven op alle reisbiljetten
(trein, boot, tram) binnen het gehele
Deutsche Reich. De belasting was bij
de prijs van het kaartje inbegrepen,
enigszins vergelijkbaar met het
hedendaagse 'inclusief BTW'.
Voor enkelvoudige biljetten was er
dus Been probleem, want de totaal to
betalen prijs- inclusief Reichs
Fahrkartensteuer- stond immers op
het biljet.Dit gold echter niet bij een
1. Een zegel van Rink. 4.00 van de S.S.

2. Zegel van Rink.
2.70 van de HIJSM
(foto: Robert J. Tiemann,
Zwartewaal)

met een kaartje reizen in verschillende
landen, met verschillende maatschappijen bij de VDE aangesloten (zowel
van de staat als particulier), zowel per
spoor als over water. Men hoefde dus
niet meer aan de grens een kaartje to
kopen voor het traject in het andere

Berlin bei der Abrechnungsstelle des
Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen. Deze stelde ook coupons
(Steuerscheine) beschikbaar om in
het boekje to hechten. Hierop werd
ingevuld het nummer van het biljet,
alsmede het bedrag aan belasting.

land, of bij het overstappen naar een

Voor de Duitse fiscus was dat vol-

andere maatschappij. De Duitse reisbelasting dreigde echter roet in het
eten to gooien. Een kaartje afgeven
kon nog, maar indien men van uit het
buitenland Duitsland binnenreisde
moest over het Duitse traject reisbelasting betaald worden. Dit was uiteraard een vreemde en vervelende situatie, waar de buitenlandse spoorwegen niets voor voelden. Dit zou
immers onaanvaardbare vertraging

doende.

Centrale controle
Ruim voordat SS en HIJSM samengingen in een belangengemeenschap
waaruit later de Nederlandse
Spoorwegen (NS) ontstond, was er al
een samenwerkingsverband tussen
deze twee maatschappijen. Of, zoals
een jaarverslag van de SS' het ver-

aan de grens opleveren, en veel onge-

meldde: "Werd met ingang van 1

mak voor de reiziger.

januari 1891, eene Centrale Controle
voor beide Maatschappijen opgericht,

(foto: Opdrachtfoto, Boskoop)
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terwijl hare afzonderlijke Controlen
werden opgeheven".
De centrale controle (gevestigd to
Utrecht) was de financieel-administratieve dienst. De reisbelastingzegels
werden verstrekt door deze centrale
controle. Uit het bovenstaande mag
worden afgeleid, dat de
Reisbelastingzegels voor beide maatschappijen "uit een bureaulade"
kwamen! De centrale controle stuurde
de Reisbelastingzegels aan de rondreisbureaus, gevestigd in de hoofdkantoren van de maatschappijen to
Utrecht (SS) en Amsterdam (HIJSM).
De Reisbelastingzegels waren dus niet
verkrijgbaar aan de loketten. Een
rondreisbiljet moest aangevraagd
worden (met een speciale bestelbrief)
en het rondreisbureau berekende de
to heffen Duitse reisbelasting.
Resultaat hiervan was het plakken
van een zegel op de speciale coupon
(Steuerschein), die deel ging uitmaken
van het rondreisbiljet. Op de omslag
van het biljet werd op de daartoe

ontwaard (dat gebeurde door middel
van een perforatie, zie afbeelding 3)
en aan het vragende kantoor gezonden. Aldaar werd het geheel (nu
inclusief omslag), zie afbeelding 4)
voorzien van een datumperforatie aan
de onderzijde, uitsluitend vermeldende de datum van afgifte.

Rmk alsmede in guldens. De reisbiljetten en het belastingbiljet inclusief

atittneit t,r,lellfi

Fit hr,,herit (#v I

4. Omslag van het Zusammengestellte
Fahrscheinheft met de datumperforatie
28.5.07. De tekst van de omslag is
geheel in het Duits gesteld, maar de
Ausgabestelle (Utrecht) en het

Samonstelbare Re is b I jet ten.
Coupons combmab/es.
usammenstellbare Fabrscheine.
Biylietti combinabili.

f. Ei:eiI eimllusbItub as Be^lllt I l1ese CBr,iieISd1iy FA;aMllILiirwelluueell.

rie 4504

Cl v IC (I distribunione^

Alit ersfoort-Ni,jinegen

de tweede vergadering van de VDE,
waar de reisbelasting aan de orde
werd gesteldt° kwam de Nederlandse
vertegenwoordiger hier op terug. Van

zegel werden door het rondreisbureau

Hollandsche 7Jzoxen, Si1oALtYB cb7aaleCLnPPl1•

De Nederlandse vertegenwoordiger
verlangde- als enige- a] op de eerste
VDE-vergadering waar de nieuwe
belasting ter sprake kwam (Kristiania)
Bat de belasting door middel van
zegels verantwoord zou worden. Hij
vond zelfs dat Duitsland maar zegels
beschikbaar moest stellen! Deze suggestie werd van de hand gewezen. Op

f- teken verraden dat het een voor
Nederland besterude omslag is (foto:
Opdrachtfoto, Boskoop)

bestemde plaats het totaalbedrag
(inclusief reisbelasting) vermeld in

Geen vertrouwen

en1v)iljc.ttcn.l

het verstrekken van Duitse zegels (zie
afbeelding 5) kon echter geen sprake
zijn. De Nederlander meldde de vergadering toen dat Nederland zelf wel
voor de zegels zou zorgen! Als
extra reden voor het gebruik van
zegels werd nog genotuleerd" ..dass
es den niederlandischen Balmen
ermoglicht werde, nachzuprufen, ob
ihre Dienststellen nicht hohere
Betrage vom Publikum erhoben
haben, als die den Kontrollstellen
nachgewiesen haben. Dazu genuge
nicht die Angabe der Steuerbetrage in
dem Steuerscheine des Heftes, weil
die Hefte in den Besitz der Reisenden
iibergehen, also der Nachpriifung
Burch die Kontrolle entzogen seien'.
Kort samengevat: de Nederlandse
Directies wensten to controleren of het
loketpersoneel niet meer belasting
vroeg dan zou worden verantwoord
en afgedragen!. Het bewijs, het in het
boekje gehechte belastingformulier,
bleef namelijk in het bezit van de reiziger.

TIa se&teren

Nederlandse zegels in vreemde valuta

Ni;jmegon- tniersfoorf
vla Aesteree.
it bil)m seref„voov ei p Ym I'-11, '11te " yw;•.ry'

it dens U scblag Us 7alirsdi-illi It- in don 11A1110"
blrihi
- !'c 'mlm^. +--4,; ry. Ia tnitr^ rlitr(; 'Ea liar! ""o" I",
10t . -.e i,stv'eitli^aado to to voila 41111 -:11-1 blgltetio

m:nW vi•vivr v4ore..

.

Veel dank zijn wij verschuldigd aan
de VDE! Door niet in to gaan op de
ogenschijnlijk eenvoudige vraag om

3. Rechts op dezefoto het Steuerschein met daarop een SS-reisbelastingzegel van Rmk.
4.00. Links zien we het enig overgebleven reisbiljet Amersfoort-Nijmegen via
Kesteren. Hier is ook to zien dat het om speciale reisbiljetten gaat: Samenstelbare
Reisbiljetten. De andere zijde van het biljet is in het Duits gesteld; het vermeldt tevens
de prijs in Rmk. Het biljet is verder voorzien van een droogsteinpel (met locomotief)
van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij! (foto: Opdrachtfoto, Boskoop)

Duitse zegels (Fahrkartenstempel) of
speciaal voor Nederland vervaardigde Duitse zegels to leveren, is
Nederland in een keer -na negentig
jaar- zesenveertig belastingzegels rijker. Alsof Bat nog niet genoeg is, hebben wij hier nog met een unicum to
maken ook: Nederlandse zegels in een
vreemde valuta.
De zegels hebben het formaat van een
Nederlandse plakzegel, en hebben
ook dezelfde tanding (12 1/4:12).
Vrijwel zeker zijn de
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Reisbelastingzegels door 's lands
huisdrukkerij, Enschede, gedrukt. Een
bevestiging hiervoor is er echter nog
niet. Hoewel deze belasting, zoals ik
al schreef, ook de boottrajecten gold,
staat op de zegels uitsluitend een
stoomlocomotief afgebeeld.

tatie van de Forbin-catalogus was echter van then aard, dat de daarin vermelde gegevens voor waar werden
aangenomen. Omdat pas nu, na
negentig jaar, wat meer over de reisbelastingzegels bekend is geworden,
is het niet verwonderlijk dat men bij

de reis gemaakt zou worden. Wat dit
laatste betreft was de verhouding
1:2:4. Dit leidde ertoe dat vele reizigers vluchtten naar een lagere rijtuigklasse.De tarieven werden vastgesteld
aan de hand van de to betalen vervoersprijs. Hierdoor kon het tarief van
de belasting ongewijzigd blijven
gedurende de gehele periode waarop
de Fahrkartensteuer van kracht was.
Op 8 april 1917 werd de

5. Enige voorbeelden van Duitse Fahrkartenstempel
De zegels hebben alle dezelfde ondergrond en kleur; ze verschillen slechts

de latere publikaties uitging van het
Forbin-jaar'. Zo staat 1912 onder

in de bruine druk, die er uitziet als

andere in de lijst van E.J. Enschede's .
Latere publikaties borduurden hier op

een opdruk. Het is goed denkbaar, dat
-gezien de gedwongen korte voorbereidingstijd- de basiszegels alvast
werden aangemaakt, om bij het
bekend worden van de tarieven van
een opdruk to worden voorzien.
De zegels hebben alle een vrijwel
identieke bruine druk, waarin slechts
de naam van de maatschappij (S.S.,
danwel H.IJ.S.M.) en de waarde

voort, maar het jaartal werd ofwel
verdoezeld (Spoor en Post: 'uitgegeven in de jaren voor de Eerste

Vroeg fout
De Duitsche Reisbelasting op reisbiljetten is nauwelijks in de literatuur
terug to vinden. Het standaardwerk
over de Nederlandse belastingzegels
van Van der Poel'Z rept er met geen
woord over, terwijl de voorgenoemen
reisbelastingzegel van 1936 (zie
afbeelding 6)- die al gedrukt was,
maar waarvan de wet in de Kamer
sneuvelde- wel wordt beschreven"

^^f to sl'I

(rondreisbiljetten). Achter het laatste

6. Twee Reisbelastingzegels van 10 cent uit
1936, die gedrukt en
wel op de plank lagen
toen de wet sneuvelde.
Voor zover bekend
werd slechts een waarde overdrukt

(foto: R.J. Tieniann,
Zwartewaal)

de Eisenbahndirektion in Berlijn
gezonden.In Tabel A wordt getoond
hoe de tarieven waren opgebouwd.

Deze aanpassingen waren niet gebaseerd op feiten, maar op veronderstellingen dat 1912 gewoonweg niet kon
kloppen; in beide gevallen werd
namelijk een zegel afgebeeld die was
ontwaard v66r 1912: 1911 (Spoor en
Post), recpectievelijk 1907 (Barefoot).

Kennelijk was ook Van der Poel ervan
overtuigd dat we hier niet met een

Frappant is ook, dat het desbetreffende albumblad in het

Nederlandse zegel to maken hebben.
De vroegste bron die ik heb kunnen

Belastingmuseum het jaartal 1912 vermeldt.

traceren is de fameuze Forbin-catalogus". Deze wereldcatalogus van fiscaalzegels meldt het bestaan van de
zegels (Impot sur les billets de chemin
de fer pour 1' Allemagne), maar weet
geen afbeelding to produceren.
Belangrijk is het jaar van uitgifte dat
Forbin noemt: 1912. Zoals we nu
weten, is dit jaartal niet juist. De repu-

uitsluitend voor het totaalbedrag van
Zusammensgestellte Fahrscheinhefte
vervoersbiljet werd een belastingbiljet
(Steuerschein) gehecht (zie afbeelding
7). Dit Steuerschein werd beschikbaar
gesteld door de Konigliche
Eisenbahndirektion Berlin19 . Het vermelden van het belastingbedrag was
voldoende; alleen in Nederland vond
men dat onvoldoende: er moest een
zegel komen.De geinde belasting
werd iedere maand op een verzamelstaat (Nachweisung) genoteerd en aan
de Abrechnungsstelle des VDE van

Wereldoorlog') ofwel bijgesteld
(Barefootl6 : '1907').

varieert. De waarde is in Duitse valuta: Rmk. Verder draagt de bruine
kleur de Nederlandse tekst Duitsche
Reisbelasting op reisbiljetten.

Beforderungssteuergesetz van kracht'e
waarmee een eind kwam aan de
Fahrkartensteuer.De belasting werd
geheven over alle biljetten waarvan
de reis een aanvang nam op of na 1
augustus 1906. Uiteraard gold voor
alle landen een tarief, dat slechts
geheven werd bij een biljet van 60
Pfg,. en meer. Deze tarieven golden

7. Zo ziet een Rondreisbiljet er nit. Het

Tarieven
De tarieven" van de Duitse Fahrkartensteuer waren uiterst progressief, zowel voor wat betreft het aantal
of to leggen kilometers (hetgeen in de
prijs tot uitdrukking kwam) alsook
met betrekking tot de klasse waarin

bestaat nit een Duitstalige omslag, tweetalige (althans voor wat het Nederlandse
traject betreft) reisbiljetten, een
Steuerschein en daarachter de
Nederlandstalige reisregels: 'Uittreksel u t
de voorwaarden voor het vervoer' (foto:
Opdrachtfoto, Boskoop)
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Kilometerboekjes
Een bijzonder belastingtarief - afwijkend van de tarieven die in tabel A
worden vermeld - was van kracht
voor wat we tegenwoordig een combinatie van abonnement en strippenkaart zouden noemen: reizen naar en
van drie met name genoemde stations in de grensstreek, op Duits
grondgebied: Emmerik, Salzbergen
en Schiittorf.

toegevoegd. Deze waren 'nodig' om
ook voor kinderkaartjes de juiste
zegels beschikbaar to hebben.
Kinderkaartjes waren 'half geld', net
als de belasting. Er was echter een
minimum verschuldigd van 5 Pfg. De
Duitsers vonden het niet nodig om
voor deze 'kinderbelasting' zegels uit
to geven. Immers met de beschikbare
achttien waarden kon elke noodzakelijke waarde worden samengesteld.
Kennelijk vonden de Nederlanders
rekenen to moeilijk....

De tarieven van de reisbelasting op
deze zogenoemde kilometerboekjes
waren als volgt: voor Emmerik en
Schiittorf 20 Pfg. voor de I. Klasse en
niets voor de II. en III. Klasse. Voor
Salzbergen gold hetzelfde, maar er
diende voor de II. Klasse 10 Pfg.
betaald to worden. De Instructies20
hiervoor luidden als volgt: In verband hiermede moet door de stations
voor afstempeling van kilometerboekjes, ingevuld van of naar
Emmerik, Salzbergen en Schiittorf in

Tot slot
Velen - filatelisten, vervoersbewijsverzamelaars, musea en andere instanties- hebben op mijn verzoek de moeite genomen na to denken over het
onbekende fenomeen 'Duitsche
Rijksbelasting op reisbiljetten'. Helaas
moesten velen berichten dat ze over
het verschijnsel niets to melden hadden. Vaak echter kreeg ik een 'speldenprikje' of zelfs een 'minuscuul

digd is, op het of to stempelen vakje
een zegel worden geplakt, aangevende het bedrag van de belasting 'waarvoor echter den reizigers niets in
rekening mag worden gebracht'.

sleuteltje' om een volgend deurtje to
openen zodat ik verder kon borduren.
Allen die mij geholpen hebben ben ik
bijzonder veel dank verschuldigd. De
volgende personen en instanties wisten op enigerlei wijze een bijdrage to
leveren:

De kilometerboekjes waren onderhevig aan een - forse- waarborgsom. De
reisbelastingzegels die nodig waren

John Barefoot
E.J. Enschede
Dr. Martin Erler

voor de kilometerboekjes werden wel
verstrekt (door de Centrale Controle)
aan de stations. De afgifte van kilo-

Nico Grootenboer
Hanspaul Hager
F.C.J.M. Ongering

meterboekjes werd op 10 mei 1917
gestaakt.

Frans van de Riviere.
Belastingmuseum, Rotterdam;
Bundesfinanzakademie, Bruhl;

Kindvriendelijk

Concernarchief NS, Utrecht/ Zutphen
Deutsche Balm AG, Dokumentations-

De Duitse serie reisbelastingzegels,
met het inschrift Deutsches Reich en
Fahrkartenstempel, bestaat uit acht-

dienst, Mainz;
PTT-museum, Den Haag
Spoorwegmuseum / A. Oomis, Utrecht

tien verschillende waarden27 tusen 5
Pfg. en 8 Rmk.. Deze waarden representeerden alle verschillende tarieven, zoals die zijn vermeld in tabel A.

UIC, Parijs
Verkehrsmuseum, Nurnberg

de gevallen, waarin overeenkomstig
het bovenstaande belasting verschul-

Rene Hillesum

De Nederlandse zegels zijn er echter voor beide maatschappijen SS en
HIJSM - in drieentwintig verschillende waarden. Dit terwijl het tarief (zie
tabel A) slechts uit achttien verschil-

Noten:
1 Spoor en Post in Nederland;
diverse auteurs, 1979. Naar nu
bekend is betreft het hier deel 1;
deel 2 verschijnt in augustus
van dit jaar .
2 Pagina 52
3 Stichting Belastingmuseum,
Parklaan 14-16,

3016 BB Rotterdam.
4 Het Nederlandse PTT Museum,
Zeestraat 82,
2518 AD Den Haag.
5 Openbaar Vervoer Museum,
Oostplein 165,
3011 KZ Rotterdam.
6 Het Nederlandse
Spoorwegmuseum, Station
Maliebaan, Utrecht.
7 VDE, 68.
Sitzung zu Kristiania 20-6-1906
8 VDE Protokoll U 53 (Anlage 4)
9 Jaarverslag SS over 1890

10 Berlin, 10/11 Juli 1906
11 VDE Protokoll U53
12 De geschiedenis van het
Nederlands fiscaal zegel
1624-1954 door prof. dr. J. van
der Peel, 1954.
13 Pagina 226, afbeelding
(zwart/wit) pagina 225.
14 Catalogue de timbres=fiscaux,
door A. Forbin, 1915.
15 Lijst van belastingzegels van
Nederland, Nederlands-Indio...
door E.J. Enschede,
1982 (tweede druk)
16 Benelux Revenues,
door J. Barefoot, 1987.
17 VDE Protokoll U53 (Anlage 2)
18 Handbuch der Finanzwissenschaft (Zweiter Band), 1956
19 VDE Protokoll U53 (Anlage 1)
20 Maatschappij tot Exploitatie
van Staatsspoorwegen, Dienst
der Exploitatie; Verzameling
van Instruction No. 832 van
17 October 1906
21 Katalog der Stempelmarken
von Deutschland I,
door Martin Erler/John A.
Norton, 1988.
Verantwoording illustraties: afb. 2
en 6: Belastingmuseum Rotterdam:
afb. 5: Dr. Martin Erler, Icking,

lende waarden is opgebouwd.
De verklaring hiervoor is dat

overige afb.: Sheraton & Peel,
Gouda.

Nederland vijf 'tussenwaarden' heeft
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PLAKKATEN EN ORD ONNANTI eN
Het Belastingmuseum bezit een collectie losse belastingverordeningen in
de vorm van kleine plakkaten en
ordonnanties. Deze collectie is door
de tijdelijke medewerker Ton Hydra
beschreven en genummerd en daarmee gereed gemaakt voor invoering
in de computer. Tevens werden de
verordeningen per stuk in van zuurvrij papier gemaakte mapjes opgeborgen. Fen schat aan gegevens over de
uitvoering van uiteenlopende heffin-

gen in de 16e t/m 19e eeuw is nu toegankeljik gemaakt.
De regelgeving van de overheid werd
eeuwenlang aan de burgers bekend
gemaakt via plakkaten en ordonnanties. Zij verschenen in een groot formaat om aan de muur van het stadhuis en in stadspoorten to plakken, en
in boekvorm om gemakkelijk to kunnen raadplegen. De teksten waren
doorgaans beperkt, waardoor de
rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid
niet altijd even goed waren geregeld.
Beroeps- en bezwaarprocedures
waren een zeldzaamheid. Waarschijnlijk werd dit niet als een bezwaar
ervaren. De meeste mensen konden
immers lezen noch schrijven. De verordeningen werden daarom, dikwijls
voorafgegaan door klokgelui, gepubliceerd door afroeping soms vanaf
de kansel in de kerk. Onder meer ten
behoeve van overheden en juristen

Beidefoto's: Belastingmuseum

werden de verordeningen verzameld
en in boekbanden uitgegeven.

COMMISSIE GESCHIEDSCHRIjVING
RI jKSBELASTINGACADEMIE
De commisie bestond uit de heren
H.A. Aarsen, J. de Koning, W.G.J.
van Oene en C.J. Sleddering, en heeft
onlangs haar rapport uitgebracht. Hij
is thans opgeheven na geconcludeerd
to hebben dat het niet mogelijk is een
verantwoorde studie uit to brengen.
Het archief van de commissie is aan
het Belastingmuseum overgedragen.
De redactie van IMPOST heeft in oktober 1996 een gesprek gehad met de
heren De Koning en Sleddering.
Hieronder volgt een weergave van dat
gesprek, waarbij mede geput is uit het
uitgebrachte rapport.
Inleiding
Bij beschikking van de Staatssecretaris
van Financien van 24 juli 1992 werd
de Commissie Geschiedschrijving
Rijksbelastingacademie ingesteld (zie
ook: Belastingen en Museum nr. 121992).

Studenten en Prof. Van der Poel niet
in extenso to betrekken. Het ging dus
om het totstandkomen, het functioneren en het opheffen van de RBA.
Problemen
Het grote probleem waar de commissie voortdurend mee heeft gekampt,
was het ontbreken van het archief van
de RBA. Ook na gevarieerd speurwerk
is zulk een archief nimmer boven
water gekomen. De commissie moest
zich dus behelpen met bijeen gegaarde
"losse" stukken informatie, en veel uit
de eigen herinnering van de commissieleden putten.

Opdracht
De commissie heeft zich beperkt tot
een poging, de geschiedenis van de
rijksbelastingacademie (RBA) in enge
zin to beschrijven, en daarbij de
geschiedenis van het Corps van
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Oprichting/huisvesting
De oprichting van de RBA (16 oktober
1939) volgde nadat de toenmalige
minister de Geer zijn goedkeuring had
gehecht aan een nota van de

Raadadviseur Postma van 15 juni
1938. Voorgesteld - en beslist - werd
dat er een eigen opleiding voor hogere ambtenaren van de belastingdienst
kwam. Een universitaire opleiding
(waarop vanuit het dienstvak der
Registratie en Domeinen was aangedrongen) werd afgewezen.
De academie werd aanvankelijk
gehuisvest aan het Beursplein to
Rotterdam, na de verwoesting op 14
mei 1940 aan de Mecklenburglaan,
later uitgebreid met een pand aan de
Dillenburglaan. In 1949 werd het
pand Parklaan 16 betrokken.

Docenten en studenten
Op welke wijze de docenten werden
geworven, kon niet worden achterhaald. Vermoedelijk is dat een kwestie
van "via - via"- benadering geweest.
Ook de totstandkoming van studieplan en studieprogramma is niet
gedocumenteerd: alleen de resultaten
- het programma, dat overigens nog
wel eens gewijzigd is - zijn bekend.
Over de wijze van beoordeling bij de
examens en tentamens is eveneens
nauwelijks iets gevonden.
De werving van de studenten
geschiedde door een commissie van
onderzoek, waar later ook psychologen deel van uitmaakten. Helaas is
maar een verslag van zo'n onderzoekscommissie - uit 1945 - als bijlage
bij het rapport opgenomen. Over de
aanstelling van vrouwelijke studenten
is begin 50-er jaren nogal wat discussie geweest. Gegevens over de komst
van Indonesische, Antilliaanse en
Surinaamse studenten ontbreken gro-

RBA als zodanig in het verschiet
kwam. Niet kon worden achterhaald
hoe dit uitgangspunt - van de regering - tot stand is gekomen.

Brochure

Opheffing
In 1966 werd de RBA opgeheven. De
opleiding van hogere belastingambtenaren kwam daarna onder universitaire vleugels (aanvankelijk het
Rijksinstituut Belastingen to Leiden).
Conclusie
Het is jammer, dat de commissie er
niet in is geslaagd een verantwoorde
studie uit to brengen en daardoor zijn
opdracht niet heeft kunnen vervullen. Het ontbreken van een samenhangend geheel van schriftelijke
bronnen is daarvan de hoofdoorzaak.
Daarbij achtte de commissie zich als
niet - historici niet bevoegd om
wetenschappelijk verantwoord nader
historisch onderzoek to doen.
Wellicht vormt het - ondanks alle
tegenslagen - verzamelde materiaal
voor een professionele historicus ooit
een vertrekpunt voor een nieuwe studie. Daarbij zou gedacht kunnen
worden aan een andere invalshoek, to
weten een vergelijking van de diverse
opleidingen van Nederlandse hogere
ambtenaren in het algemeen. Maar
dit laatste punt behoort niet meer tot
de conclusies van de thans ontbonden commissie.
In ieder geval is het aanwezige materiaal thans geordend, waarbij nog de
aandacht gevestigd zij op het bestaan
van een lijst met de gegevens van alle
studenten die ooit aan de RBA zijn
ingeschreven geweest.

Een huwelijk, een jubileum?
Onder de titel
"Belastingmuseum, leuker
dan u denkt" is een brochure
beschikbaar voor diegenen
die voor het organiseren van
een evenement (bijv. een
receptie) met een exclusief
karakter gebruik willen
maken van defacilitaire
ruimten van het
Belastingmuseum. Ook een
rondleiding behoort tot de
mogelijkheden. De brochure
met tarievenlijst wordt op
aanvraag toegezonden.

tendeels.

Geen universitaire status
De RBA heeft de status van universitaire opleiding nimmer bereikt. Het
ideaal van Van der Poel - een
Algemene Bestuursadademie naar
Frans voorbeeld - werd niet bewaarheid. De Commissie Beel, ingesteld in
1958 (instelling van een universitaire
studie in de belastingwetenschap)
ging uit van de behoefte van de regering aan universitair gevormden voor
de hogere functies bij de belastingdienst, waarmee opheffing van de

Links de voorzitter van de Commissie J. de Koning,
rechts het lid C.J. Sleddering.
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ZEGELTJES SPAREN
Het Belastingmuseum verzamelt al vanaf het prille begin fiscale zegels. Een verzamelgebied dat bijzonder uitgebreid is
sinds Van den Broeck in 1624 zijn uitvinding deed. Vanaf die tijd heeft "het zegel" zich verspreid over de gehele wereldbol.
En dat is dan ook het verzamelterrein van het museum. Fiscale zegels uit de gehele wereld worden opgenomen in de collectie. Bekende verzamelaars als de heer C. Eeltjes en de Engelsman A. Preston Pearce hebben in het verleden aan het
museum bijzondere collecties nagelaten.
Echter, het museum kampt nu met een groeiend probleem ! Het aantal rokers onder de medewerkers neemt of en dat gaat
ten koste van nieuwe aanwinsten. Voormalig conservator Crasborn, een enthousiast sigarenroker, heeft in de loop van de
jaren vele zegels aan de collectie toegevoegd. Daar fiscale zegels grotendeels op tabaksartikelen geplakt zijn is er sprake
van een zich uitbreidend hiaat in de collectie.
Vandaar dat wij hierbij alle vrienden en donateurs van het Belastingmuseum willen vragen in binnen- en buitenland uit to
kijken naar fiscale zegels. En de rokers onder u: denk bij het openen van een pakje sigaren, sigaretten of shag even aan de
museumcollectie.
U kunt de gespaarde zegels (eventueel nog op de verpakking geplakt), opsturen naar het museum, adres:
Belastingmuseum
Antwoordnummer 3634
3000 WB Rotterdam

KRANTEN KNIPPEN
Al eerder deden wij een verzoek om krantenknipsels
aan onze vrienden en donateurs en we nemen hierbij
de gelegenheid waar om dat verzoek nog eens to herhalen.
Het verzamelgebied van het Belastingmuseum is uitgebreid. Een van de vele onderdelen is de humorcollectie. Een collectie met knipsels, tekeningen, drukwerk e.d. op het gebied van fiscale humor. In het verleden heeft de heer E.J.H. Volkmaars uit Dirksland
zich bijzonder ingezet voor de uitbreiding van deze
collectie. De heer Volkmaars die ondertussen op jaren
is gekomen heeft zijn taak aan het museum overgedragen. De medewerkers en vrijwilligers van het museum
knippen nu uit eigen kranten humoristische tekeningen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de jaarlijkse
rijksbegroting op de derde-dinsdag - in - september, of
karikaturen van staatssecretaris Vermeend of minister
Zalm. Toch wordt er nogal eens iets gemist. Komt u
een leuke karikatuur tegen in week- of dagblad, of ziet
u een bijzondere spotprent over belastingvereenvoudiging of aftrekposten? Knip 'm uit en stuur uw knipsel
naar bovenstaand adres. Een postzegel is niet nodig
als u het antwoordnummer gebruikt.

25februari 1984, Elseviers Weekblad
Uit: Collectie Henk Gijsbers
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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

-

Alva en de Tiende Penning; door Prof. dr. F.H.M. Grapperhaus; 1984; 399 blz. (prijs f 45,-)

geldzuivering in de periode-Lieftinck; door werkgroep Lieftinck; 1991; 20 blz. (prijs f 12,50)
-

Belastingen in Nederland 1848-1893, de strijd om een modernisering van het stelsel;

door dr. A.C.J. de Vrankrijker; 1967; 161 blz. (prijs f 20,-)
-

Catalogus "Penningen voor de Hondenbelasting"; 1982; 88 b1z. (prijs f 5,-)

-

Convoyen en licenten; door Prof. dr. F.H.M. Grapperhaus; 1986; 48 blz. (prijs f 15,-)

-

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,-)

-

'De Fiscus onder dak', brochure tentoonstelling; 8 blz. (prijs f 2,95)

-

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.J.H. Volkmaars; 157 blz. (prijs f 5,-)

-

Fiscaliteit in Nederland. Vijftig jaar Belastingmuseum "Prof. dr. Van der Poel" onder redaktie commissie I.Th. de Smidt (voorzitter) e.a.; 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
under voorzitterschap van J. de Koning; 1990; 560 blz. (prijs f 49,-)

-

De grens bepaald; De Nederlandse grens en grenspaal in historisch perspectief; door J.W. Bieze; 1992;
64 blz. (prijs f 5,-)

-

In naam van de FIOD, een impressie van 50 jaar fraudebestrijding; door J.P. Schellekens en

-

650 Jaar belastingen in Rotterdam; door A.E. Dekker, mr. J.G.E. Gieskes, drs. M.G.J. de Gunst, mr. J.P.

-

Jaarboekje voor de ambtenaren der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnzen 1833; door

A. Schweitzer; 1995; 104 blz. (prijs f 9,95)

Kruimel, drs. W. de Leeuw, mr. J.A. Monsma; 1990; 158 blz. (prijs f 47,50)
P.L.H. Crasborn; 1983; 103 blz. (prijs f 1,-)

-

Leidse Lasten (in consignatie) door Gerrit Jan Peltjes: 1995; 153 blz. (prijs f 49,50 met multi-media
programma op diskette)

-

Het Nederlandse Rijwielbelastingmerk 1924-1941; 1991; 28 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.

-

De Pen in de aanslag, 100 jaar belasting in de politieke prent; door drs. Klaas Kornaat; 1995; 156 blz.

-

Rijwielbelasting en de daarvoor gebruikte merken; 1978; 14 blz. (prijs f 2,50)

(prijs f 12,50)

(prijs f 29,90, voor de Vrienden van het Belastingmuseum f 23,90)

-

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

-

Tappen uit een geheim vaatje, door Paul Spapens en Piet Horsten; 1990; 207 blz. (prijs f 44,50)

-

Vijf gulden eeuwen, momenten uit 500 jaar gemeente financien Amsterdam 1490-1990;

(prijs f 5,-)

door Eric Slot; 1990; 112 blz. (prijs f 20,-)
-

De wederzijdse beinvloeding van de heffing der accijnzen op alcoholische dranken en de
natuurkunde; door dr. ir. J. MacLean; 1980; 42 blz. (prijs f 2,50)

-

West European Taxation in the period 800 to 1800 AD, door Prof. dr F.H.M. Grapperhaus; 1996; 26 blz.

-

Wij willen al den duyvel aff hebbben!, door R.M. Dekker; 1996; 22 blz. (prijs f 2,50)

-

Prentbriefkaart "Betaling van de kerkelijke tienden"; door J. Lice, 19e eeuw

-

Prentbriefkaart "Betrapt bij het smokkelen van alcohol in darmen"; door C.F. Coene (1780-1841)

-

Prentbriefkaart "Douanehuisje aan het IJ bij het veerhoofd van Schellingwoude"; door W. Gruyter

-

Prentbriefkaart "19e eeuwse douane-uniformen"

(prijs f 2,50)

(1817-1880)

-

Prentbriefkaart "Halbank, Cornelis Tromp"

-

Prentbriefkaart "Het aanslagbiljet"; door T. van de Muijsenberg, 1935

-

Prentbriefkaart "Invoering rijwielbelasting"; tekening door Johan Braakensiek, 1924

-

Prentbriefkaart "Voldoening van de schatting in de Romeinse tijd"; door Jan de Braij (1627-1697)

-

Prentbriefkaart "Smokkelaars van lompen betrapt aan de grens bij Hulst, 1861"; door J.A.M. Haak
(1831-1903)

-

Prentbriefkaart "Verbinding van de gebouwen Parklaan 14 en 16 met rijkswapenborden, illegale distilleerkolom en smokkelfiets"
De prijs van de verkrijgbare prentbriefkaarten bedraagt thans f 1,- per stuk
') 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 25,- per jaar

❑

Bijdrage van ..,- per jaar

Naam

Straat

Postcode / Woonplaats

❑

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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