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Artikelen, boekrecensies en andere

Voorplaat:
boven: Quitantie van de Ontvanger to 's Heerenberg "tot de
receptic van den Tweeden Termijn der Heffing,
bij voorschot, op de Bezittingen der Ingezetenen dezer
Repnbliek voor de somma van 132 Guldens en
16 stuijvers.Zutphen den, 28e Junij 1800
Het Zesde Jaar der Bataafsche Repnbliek"
onder:"Simon van Swieten, Hooftgaarder van 't Oirgeld van
de Paarden/met de Tiende Verhoging over Amsterdam,
Ainstelland, Rietwijk en Rietwijker-Oord," etc.
Aanslagbiljet van 3 mei 1753
voor Hendrik Pieter van Beek

mededelingen voor de redactie kunt
zenden aan:
Redactie Impost
p/a Belastingmuseum
Parklaan 14-16
3016 BB Rotterdam
Kopij voor het volgende nummer
(verschijning September 1997) moet
uiterlijk 11 juli binnen zijn, foto's
voorzien van de negatieven.
Stichting Vrienden Beiasfingmuseun
Prof. dr. Van der Poel
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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

BELASTING

DOUANE

tel. 010-4365629
fax 010-4361254
Openingstijden museum:
dinsdag t/m zondag: 11.00 - 17.00 u
gesloten op maandag
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12
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Dit nummer van Impost is wat dunner dan u van ons gewend bent. De reden
ligt in het voor dit jaar beschikbare budget. De redactie had de keus tussen een
lagere verschijningsfrequentie en minder pagina's en minder illustraties per
aflevering. Omdat het contact met vrienden, donateurs en belangstellenden
gebaat lijkt to zijn met een voortgang van de tot nu toe gebruikelijke regelmaat,
is voor het laatste gekozen. Als het aantal vrienden in de nabije toekomst aanzienlijk stijgt, kan mogelijk de vroegere omvang per nummer weer worden hersteld.
U ziet dat wij de gelegenheid hebben aangegrepen om tevens de vormgeving
aan to passen. Net als wij, zal de lezer er even aan moeten wennen. Het ontwerp
is gemaakt door de beer Lex Stomphorst, creatief directeur van HPC Concept to
Arnhem.
De wisselende tentoonstellingen vormen als steeds een goede aanleiding om op
een onderwerp nader in to gaan: deze maal op Rijkswapenborden.
Spittende in het depot viel het oog op oude aanslagbiljetten en ontdekten wij het
bestaan van een "oirgeld voor paarden".
De drugsvoorlichting aan de schooljeugd loopt al geruime tijd, en wij zagen en
hoorden daarover het een en ander.
Over het restaureren van schilderijen treft u een vrij uitgebreid artikel aan, waaruit blijkt dat, voor de restaurator een kwast ter hand neemt, er heel wat moet
gebeuren. De nieuwe naam: "Belasting & Douane Museum" werd door het
Algemeen Bestuur gekozen als de vlag die beter dan voorheen de lading dekt.
Het 60-jarig bestaan vormde een goede gelegenheid voor de naamswisseling.
De redactie hoopt, dat ook dit nummer van IMPOST bij de lezer de belangstelling voor de veelkleurige inhoud van ons museum gaande houdt.
3
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Geschiedenis: zin of onzin?!
Wanneer u dit leest is het al weer even geleden dat veel media uitgebreid
berichtten over een door het Historisch Nieuwsblad gehouden enquete. Tweede
Kamerleden, die aan de tand werden gevoeld, moesten wel erg vaak het antwoord schuldig blijven op vragen naar grote en kleine historische gebeurtenissen.
Men kan zich afvragen of de keuze van de vragen wel good was en of het nu
werkelijk nodig is historische feiten (en dan vooral details) paraat to hebben.
Wat mij echter vooral opviel bij de discussies, die ik onder andere op de radio
volgde, was dat kennis van historische ontwikkelingen in het algemeen niet
hoog werd aangeslagen. En dat verbaast mij! Hoewel het mij to ver gaat om to
zeggen dat de geschiedenis zich herhaalt, meen ik wel dat zonder kennis van
het verleden een goed begrip van het heden niet mogelijk is. Actuele ontwikkelingen komen niet uit de lucht vallen. Integendeel, er zit een geschiedenis aan
vast. Om situaties en omstandigheden, en vooral problemen, waarmee wij vandaag de dag worden geconfronteerd to kunnen analyseren, helpt het om de ontstaansgeschiedenis to kennen. Diezelfde problemen krijgen daarmee een fundament waarop verder kan worden gebouwd, al was het alleen maar in de sfeer
van begrip kweken. Om een enkel voorbeeld to noemen: de relatie van WestEuropa ten opzichte van landen in Azie en Latijns-Amerika is sterk beinvloed
door de vroegere koloniale banden. De verhouding tussen Nederland en
Indonesia is een geheel andere dan met landen die niet onder Nederlands
bestuur hebben gestaan. Kent men het verleden dan worden raadsels ontrafeld.
Kennis van geschiedenis hoort bij de algemene ontwikkeling van ieder mens. Je
krijgt het van thuis mee, vaak spelenderwijs in de sfeer van verhalen en herinneringen van vroeger. Maar vooral op school moet de geschiedenis een plaats
hebben binnen de algemene vorming. Net zo goed als kennis van het klimaat en
de topografie, moet je weten wat er zoal is gebeurd in het gebied, in ruime zin,
waar je woont en leeft. Deze kennis, geplaatst in een breder internationaal
kader, leert feiten en gebeurtenissen in hun verband to zien. Jammer dat juist
jongeren over het algemeen niet zitten to springen om geschiedenis to leren. Bij
veel mensen ontluikt deze behoefte pas op latere leeftijd. Historische musea,
zoals het Belasting & Douane Museum, bieden beide groepen mogelijkheden
om buiten het klaslokaal op een aantrekkelijke wijze kennis maken met historische ontwikkelingen die aansluiten bij hun eigen belevingswereld. Het educatieve programme Politie, Douane en Drugs is een goed voorbeeld. Groepen van
uiteenlopende scholen zijn enthousiast over de voorlichting die zij krijgen van
politie en douane over softdrugs, XTC en andere drugs. Zij volgen met spanning het werk van de narcoticaspeurhond wanneer hij 'drugs' moet opsporen in
de achtertuin van het museum. Tot slot krijgen zij een rondleiding over smokkel-geschiedenis of maken zij zelfstandig een speurtocht. De reacties zijn positief, ook over dat laatste onderdeel.
Geschiedenis op aansprekende wijze gebracht is dus leuk en leerzaam voor de
jeugd, maar ook voor leden van de Tweede Kamer!

Loes A. Peeperkorn-van Donselaar
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Vanaf 26 april 1997 worden gietijzeren rijkswapenborden tentoongesteld. Om
dit to kunnen realiseren, is vorig jaar een enqueteformulier gezonden aan alle
eenheden van de Belastingdienst. Een hoge respons bracht een aantal in rede-

DER

inbegrip van de reeds bekende (een aantal was al in het museum aanwezig),

"Van wapenschild tot mascotte - Het
rijkswapen als symbool", de aandacht
vestigen op de geschicdenis van het
nationale symbool in de vorm van het
rijkswapen.

zijn nu 193 rijkswapenborden beschreven.

Verplichting

lijke tot verwaarloosde staat verkerende rijkswapenborden aan het licht. Met

Sinds de eerste grote belastingwet,
"De Algemeene Wet van 1822, over de

Sommige zijn in bruikleen aan het
museum afgestaan ; verscheidene
zijn of worden in restauratie genomen. Dat gebeurt voor het grootste
deel in onze eigen werkplaats door
Goof Nieterau en Daan de Bruin, die
met dit werk gedurende de afgelopen
jaren veel ervaring hebben opgedaan.
Ter illustratie van bun werkwijze

heffing der regten van in-, uit- en
doorvoer en van de accijnsen, alsmede van bet tonnegeld der zeeschepen", waren de kantoren verplicht
"het wapenbord der uitgaande en
inkomende regten en accijnsen" to
stellen "op eene zigtbare plaats boven
de deur van het huis, waar kantoor
gehouden wordt"(Art.314 A.W.)

maakten zij op een gietijzeren wapen
van v66r 1908 de diverse stadia van

Uitvoering

restauratie zichtbaar. De foto hieronder toont vanaf rechts:
De andere fete toont de nitgangssitnatie,
n.l. een warnen zoals het van het bedrijf
komt dat het schoonmaakwerk heeft
verriclit.
Uit de tekst van de brochure die ter
gelegenheid van de tentoonstelling is
gemaakt doen wij bier en daar een
greep.

Van Wapenschild tot mascotte
Het rijkswapen als symbool
"Met het verdringen van vele andere
traditiegebonden zaken gaat een
belangrijk stukje herkenning van de
Nederlandse cultuur langzaam verdwijnen. Nu we staatkundig steeds
meer opgaan in de Europese Unie
gaan er stemmen op om er voor to
waken dat belangrijke onderdelen van
de Nederlandse cultuur verdwenen
zijn voordat ze behoorlijk zijn gedocumenteerd. Het Belasting en Douane
Museum wil met de tentoonstelling

De in 1822 voorgeschreven wapenschilden werden uitgevoerd volgens
de richtlijnen neergelegd in een
Koninklijk Besluit van Koning Willem
I uit 1815. Die richtlijnen zijn nogal
beknopt en bieden ruimte tot eigen
interpretaties. Daardoor hebben
sommige makers, die niet over een
goed voorbeeld met kleuren
beschikten merkwaardige producten
afgeleverd. De stichter van het
Belastingmuseum Prof. Dr. J. van der
Poel (1888-1982) had hiervan fraaie
voorbeelden verzameld.
Hij schreef "men maakte ze van bout,
van blik, van ijzer in allerlei vorm,
vierkant, rechthoekig, ovaal, bol, plat
en rond; er waren grote en kleine;
soms met, soms zonder dragende
leeuwen. Soms zijn ze goed geschilderd, op andere heeft een dorpsartiest
althans zijn best gedaan, zodat er bij
voorbeeld zijn met zoiets als
potuiskoppen en met rechts in plaats
van links gerichte leeuwen op het
schild'.
5
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Heraldiek
Hiervoor is al aangegeven dat het
Nederlandse wapen tevens het
Koninklijke wapen is. Het is geba-

Historie rijkswapen

loop der tijd ging men er nogal eens

Hiervoor is al vermeld dat koning

toe over de wapens volgens de richtlijnen van 1907 to laten schilderen en
soms zelfs to verminken door de leeuwenkoppen eraf to zagen. Uit
heraldisch oogpunt bekeken zijn dit
soort ingrepen uit den boze. Het werd
in feite vlees nog vis.

Willem I in 1815 (24 augustus, no 71)
een Koninklijk Besluit uitvaardigde
waarin het vastgestelde rijkswapen
wordt beschreven. Dat wapen gold
tevens als het koninklijke wapen,
hetgeen zeer bijzonder is. Het wapen
diende ter vervanging van het in
januari 1814, kort na het vertrek van
Napoleon, en de op 2 december 1813
gevolgde inhuldiging van prins
Willem als soeverein vorst, kennelijk
wat overhaast samengesteld rijks- en

Mascotte
Het gebruik van het rijkswapensymbool door een overheidsdienst mag
dan langzamerhand
verdwijnen, er voor in

koninklijk wapen. Dat wapen wordt

de plaats verschijnen

gekenmerkt door een in vieren
gedeeld schild waarin onder andere
het wapen van het prinsdom Oranje.
Over dit been is in het midden een
schildje met het wapen van het huis
Nassau geplaatst.
Art. 1 van het besluit uit 1815
beschrijft het wapen als volgt:
"Het wapen van het Koninkrijk der
Nederlanden, zoo wel als dat van Ons
en Onze Successeuren, Koningen der
Nederlanden, zal bestaan in Ons

allerlei andere fantasierijke uitingen die in
relatie staan met dat
symbool. Ze spelen
dikwijls een rol bij de
gebeurtenissen die
tegenwoordig onder
de noemer "het oranje
gevoel' vallen. Meestal
betreft het een belangrijke sportmanifestatie,
met name als het

aangeboren Geslachtswapen van
Nassau, zijnde een klimmende leeuw

Nederlands voetbalelftal erbij is betrokken,

van goud, getongd van keel(rood), op

maar het kan ook met

een veld van Azur (hemelsblauw),
bezaaid met gouden blokken, welk
wapen wij als nu vermeerderen door
to bepalen dat de leeuw zal zijn
gekroond met eene Koninklijke

een dreigende ondergang van een puur
Nederlands bedrijf to
maken hebben. In de

seerd op het wapen van Nassau: een
gouden leeuw op een blauw veld. De
Nassause leeuw werd in 1815 gekozen voor de Nederlandse leeuw. Voor
het kiezen van een rijkssymbool is
dikwijl een beroep gedaan op het dierenrijk. De adelaar en de leeuw zijn
daarbij populair. Zo was het symbool
van heerschappij van onder meer het
Romeinse en het Franse keizerrijk de
adelaar. Het gebruik van de leeuw, de
koning der dieren, als symbool stamt
waarschijnlijk uit de tijd van de kruistochten. De vorsten en de landsheren

was een combinatie van het wapen

logo's van sommige
sportbonden en sportorganisaties is de
Nederlandse leeuw
verwerkt. Dikwijls in
samenhang met de
kleur oranje, die in de Vaderlandse
geschiedenis een rol speelt en verwijst

van de Republiek der Zeven

naar ons koningshuis. Op sporttenues

uit de Lage Landen bij de Zee en de
Westelijke Duitse streken zouden ter

Verenigde Nederlanden en het
geslachtswapen van Nassau.
De vaststelling van een nieuw rijkswapen was voor de Belastingdienst
aanleiding tot het laten gieten van
rijkswapenschilden voor de nieuwe
kantoren. De meeste kantoren behielden echter hun oude exemplaar. In de
6

komt de leeuw voor en in reclamecampagnes wordt de leeuw als mascotte getoond, zoals bij voorbeeld tijdens de acties van KNVB rond het
Europees voetbalkampioenschap in
1996. Kennelijk is er behoefte aan een
bindend symbool als het om het land
vertegenwoordigende acties gaat.

onderscheiding van andere kruisvaarders, die kruisen in verschillende
kleuren droegen, de leeuw als
embleem hebben gebruikt. De
Hollandse graven kozen een rode
leeuw op een gouden veld, die van
Vlaanderen een zwarte op gouden
grond".

Kroon, en dat hij in den regter voorklaauw een opgestoken zwaard houden zal, en in de linker een bundel
pijlen met gouden punten, de punten
omhoog en de pijlen met een gouden
lint tezamen gebonden". Dit wapen
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Speelhoekje in de
tussenbouw

Aansingbiljet voor de Personele Belasting Provincie Groningen,
Gemeente Groningen, or 1571 van het kohier, voor H. Suidinga,
totaal f 24,11. Dienstjanr 1844/45.
Ontvanger der directe belastingen W.H. de Savorin Lohman.

Op 28 november 1996 werd massaal
gebruik gemaakt van de speelhoek,
die de dag ervoor was geplaatst
voor de jeugdige bezoekers, die
even wat minder aandacht hebben
voor de fiscale geschiedenis. Onze
medewerkers Goof Nieterau en
Daan de Bruin realiseerden in korte
tijd een stevige tafel met krukjes, dit
alles naar een ontwerp van Ton van
Kuijen. In het midden van de tafel is
een bak gemonteerd waarin de
tekenspullen zijn opgeborgen. Dus
niet alleen mooi om naar to kijken,
maar ook praktisch in het gebruik.

Tijdens de viering van de 50e verjaardag van Mw. M. Brakel uit Rotterdam
werd de speelhoek intensief gebruikt.
foto Belasting & Douane Museum
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Het aanslagbiljet
Als men to maken heeft met de inkomsten- en/of vermogensbelasting is men
gewend aan het invullen van allerlei persoonlijke gegevens op formulieren.
Dat leidt uiteindelijk tot het ontvangen van het bekendste document van de
Fiscus: het aanslagbiljet.
Het aanslagbiljet heeft in de loop der
eeuwen allerlei gedaanten gehad,
maar in de kern is het nauwelijks veranderd. Ten tijde van de republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden werd

schaal to maken net administratieve
verplichtingen ten behoeve van de fiscus, als minister van Financien

hoofdzakelijk de bovenlaag van de
bevolking, die kon lezen en schrijven
of iemand in dienst nemen die dat
voor hen deed, met aangifte- en aanslagbiljetten geconfronteerd. Onder
meer in de vorm van eenmalige vermogensheffingen of jaarlijkse heffingen gebaseerd op tekenen van welstand, zoals het houden van perso-

Pierson er in slaagt in 1892 een vermogensbelasting en in 1893 een belasting op bedrijfs- en andere inkomsten
door de Tweede Kamer to loodsen. Er
verschijnt dan een voor ons herkenbaar aangifte- en aanslagbiljet. Met de
invoering in 1916 van de Wet inkomstenbelasting 1914 van minister Treub
is waarschijnlijk de blauwe envelop

neel, het bezit van een koets en het
verbruik van wijn, koffie, zout, zeep

Het aanslagbiljet. Toon van de
Muysenberg, olieverf/doek,1935.

het einde van de negentiende eeuw
krijgt de bevolking op wat ruimere

en dergelijke. De grote massa had
voornamelijk to maken met allerlei
verbruiksbelastingen verwerkt in de
prijzen voor levensbehoeften als meel,
vlees, vis, wol, turf, en bier. Pas aan

geintroduceerd. Sindsdien is dat een
bekend kenmerk van de fiscus en
tegenwoordig zelfs beschermd. Uit de
collectie aanslagbiljetten ziet u enkele
voorbeelden van biljetten vanaf de
zeventiende eeuw We ook de omslagfoto).
7
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Controle
motorrijtuigen
belasting
De motorrijtuigenbelastingwet van
1966 werd gecontroleerd d.m.v het
maken van foto's van op de weg rijdende motorrijtuigen. Een toen ter
tijde modern ogend systeem met
gebruikmaking van thans wat primii
tief ogende hulpmiddelen. Uit die
tijd ontving het museum een schenking, bestaande uit enkele belichtingsmeters, een paar kisten met
schildjes met plaatsnaamaanduidin
gen (die werden in de foto's meege-'
nomen) en een mobilifoonvergunning van de PTT
Radiocontroledienst.

Het is misschien niet aan iedereen
bekend, maar het Belastingmuseum
beschikt over een professionele schilderijenrestaurator. Dat is de heer
Ahmad Khaknegar, Iranier van
geboorte, die in 1985 als politick
vluchteling naar Nederland kwam.
Hij meldde zich als restaurator zonder
succes bij verschillende musea, tot hij
via een kennis in contact kwam met
de heer baron Van Lawick. Deze
introduceerde hem bij de vroegere
conservator Pierre Crasborn, voor wie
hij een paar proefrestauraties deed.
Het leverde Khaknegar een tijdelijke
aanstelling in het Belastingmuseum
op, die in 1986 werd omgezet in een
definitieve. Ahmad komt nit een familie waar belangstelling bestond voor
kunst: een oom was musicus en schilder. De jeugdige Ahmad kon aardig
tekenen; hij kreeg les van de oom en
later van een meester-schilder.
Niettemin studeerde hij filosofie en
werd in dat vak universitair docent de schilderkunst bleef meer een
hobby - tot hij in 1976 de kans kreeg
om in Florence gedurende 6 maanden
een restauratiecursus to gaan volgen.
Daarna ontmoette hij in Venetic een
andere restaurator, met wie hij naar
Iran vertrok en daar 15 jaar mee
samenwerkte. Uiteindelijk werd hij
assistent van de directeur die verantwoordelijk was voor de in de paleizen
van de Sjah van Perzie aanwezige
kunstwerken - hij werkte in opdracht
van de keizerin Farah Dibah die zelf
een opleiding als kunsthistorica had
genoten. Na de revolutie van 1979

A. Khaknegar met het schilderij
" Het vertrek vanKoning Karel 11 uit
Scheveningen
Bijgaande foto geeft een beeld van het
geschonkene.
- Wat houdt het eigenlijk in:
restauratie van een schilderij?
"Het ligt helemaal aan de toestand
waarin het schilderij verkeert. Soms
gaat het alleen om schoonmaken en
een kleine retouche of het herstellen
van een lichte beschadiging, maar een
andere keer moeten ingrijpende reparaties worden gedaan of verkeerde
overschilderingen van vorige restauratoren worden weggewerkt.
Uitgangspunt is altijd dat je zo min
mogelijk ingrijpt. Dat was vroeger wel
eens anders: de restaurator wilde het
schilderij nog wel eens mooier maken
of verbeteren. Maar naar de moderne

gekocht bij R. Hillesum Filatelie,
Gouda (veiling oktober) de volgen
de objecten t.b.v de zegelcollectie:

inzichten moet je alleen doen wat
strikt noodzakelijk is, en liefst zo, dat

1

een latere restaurator jouw behandeling desgewenst weer ongedaan kan

2 Lila vignet, Rijks belasting ten bedrage van .....

heeft Ahmad ertoe bijgedragen, de
kunstcollectie uit de paleizen ondergebracht to krijgen in het Fine Arts
Museum in Teheran. In die tijd heeft

maken".

hij veel restauraties verricht, samen
met de Venetiaanse collega, waarbij
de z.g. Italiaanse methode (met
behulp van tempera, t.w. water en

"Je onderzoekt het schilderij. Uit
welke tijd stamt het, wie is de kunstenaar, welke techniek gebruikte hij, is
het op dock of op paneel geschilderd,
zijn er vroegere restauraties geweest?
Dan ga je kijken naar andere werken

eigeel) werd toegepast.

Aankopen ten
behoeve van de
Zegelcollectie

Horn, E., titel: PTT en de Fiscus, ingenaaid,
1986;

volgens de opgave can het postkantoor van anngifte to (stempel Amsterdam. Formulier No 57

- Waar begin je mee, bij een, laten we
zeggen 'ingrijpende' restauratie?

van dezelfde kunstenaar in andere

1900);
3 Te zegelen stukken, 2 kranten en 2 drikwerken
(textiel en tabak) Uerschillende sternpels 18321859;
4 B en W to Bolsward, verordening tot tolheffing
aim de brug "Het Hollander Zet", 1864;
5 B en W to Bolsward, besluit tot huffing van eene
tot der schepen, 1865;
6 Te zegelen stukken, kerkelijke courant net fiscad
stempel 2 c Utrecht, 1852;

8

7 Driehoek drukwerkstempel 1,5 cent coinpleet me
wikkel van Dormhagen, 1864.
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musea, je raadpleegt wat er over hem
of haar geschreven is, en zo leef je je
in, in het kunstwerk en de tijd waarin
het gemaakt is. Vervolgens ga je foto's
maken van het schilderij en de to restaureren gedeelten, en praat je met
andere restauratoren - soms zijn er
specialisten op het gebied van de kunstenaar en zijn tijd. Je pleegt overleg
over de methode die je gaat toepassen. Er is dan al een conditierapport
gemaakt, en daarna maak je een conservatierapport. Wat je gaat doen, en
hoe, leg je vast.

pigmenten met het oplosmiddel PVA,
ontwikkeld door de al genoemde
Gustav Berger. Na het schoonmaken
ga je eerst vernissen, en daarna de
retouche aanbrengen (vroeger deed
men dat omgekeerd), zodat de retouche later altijd weer kan worden verwijderd".

- Moet je altijd een nieuw doek
aanbrengen?

dig. Een goed voorbeeld is "De roeping van Mattheus" door Marinus

"Nee. Vroeger was het wel gebruikelijk om een op linnen geschilderde
voorstelling to verdoeken, maar
tgenwoordig doen we dat zo min
mogelijk. Natuurlijk is het soms noodzakelijk. Er zijn meerdere methoden
voor, zoals de stijfselmethode die in
het begin van de 19e eeuw veel werd
toegepast, waarbij het nieuwe doek
met stijfsel achter tegenaan het oude
dock werd geplakt. Het voordeel was
dat je geen strijkijzer nodig had, en
het nadeel dat er bacterievorming

Rymerswale (of Roemerswael) - zie
ook IMPOST nr. 4 van november

optrad. Dan heb je de was- en harsmethode, die in Noordwest Europa
zo'n 150 jaar geleden werd ontwikkeld. Vooral bij grote schilderijen krijg
je daarmee een mooi vlak en strak
resultaat. Een risico is de hitte van het
vereiste strijkijzer, je kunt verkleuringen van de schildering krijgen, maar
met de moderne apparaten met
nauwkeurige regelbare thermostaten
houd je dat wel in de hand. Deze
methode wordt nog steeds toegepast.
De Amerikaan Gustav Berger ontwikkelde 50 jaar geleden een verdoe-

- Kom je wel eens restauraties tegen,
waarvan je zegt: dat hadden ze beter
kunnen laten?
"Tot zo'n vijftig jaar geleden veroorloofden sommige resauratoren zich
veel meer vrijheden dan tegenwoor-

1994, b1z 8 ex..
Een vroegere restaurator is veel to ver
gegaan: hij heeft delen overgeschilderd, het perspectief van de muur op
de achtergrond veranderd, de lucht
gewijzigd, en ga zo maar door. Het
blijft altijd zichtbaar, en ook daarom
moet je het bij het strikt noodzakelijke
la ten".

- Is er een opleiding voor restauratoren
in Nederland, en bestaat er zoiets al
een gilde?
"Er zijn opleidingen voor het vak van
restaurator in Maastricht en in
Amsterdam. Verder is er een
Restauratorenregister, waar je in
terecht kunt komen als je hebt laten
zien dat je het vak beheerst'. Tot slot
zijn er de Belangenvereniging
Restauratoren Nederland (VERES), en
het IIC (International Institute for
Conservation of Historie and Artistic

Amsterdam en Het Prinsenhof in
Delft. Het schilderij is gemaakt op
paneel. Ook uit de gebruikte verf
blijkt de ouderdom van plusminus
300 jaar. Microscopisch onderzoek
heeft ons geleerd, dat de ondergrond
bestaat uit krijt met loodwit en gom,
en dat een tweede laag met beenzwart
is gemaakt. Ongeveer 150 jaar geleden
is het overgeschilderd. Na schoonmaken bleek dat nu maar een kleine
retouche nodig was. De schilder is
onbekend, maar het schilderij is technisch gezien van een hoog gehalte.
Verder heb ik een mansportret uit de
tweede helft van de 17e eeuw schoongemaakt. Helaas is ook de schilder
hiervan niet bekend, maar wel de
afgebeelde persoon. De achterzijde
vermeldt: "Asfuerus van Viersen,
Gedeputeerde ter Generaliteit wegens
Vriesland, Rentmeester der
Domeijnen en Secretaris der Staten
van Vriesland". Het is jammer, dat de
anatomic van de schouders niet klopt
(misschien bij een vorige restauratie
verkeerd gedaan), maar voor de rest
is het heel goed geschilderd.
Uit het depot heb ik nu op de ezel
staan een schilderij op paneel van
Hendrik de Meijer (1637-1683), voorstellende Het vertrek van Karel II (de
Engelse koning) uit Scheveningen in
1660. Eenzelfde voorstelling van deze
schilder bevindt zich in het
Rijksmuseum to Amsterdam. Het
paneel is vroeger niet zo best gerestaureerd, de kleuren zijn niet mooi en
het geheel is erg donker. Een goede
restauratie zal veel werk kosten".

Works)".

kingsmethode met behulp van kunsthars, wat natuurlijk een voordeel is.
Nadeel is, dat je niet weet hoe het
zich op den duur houdt. Tot slot heb
je nog de door V.R. Mehra bedachte
koude verdoeking, die tot nu toe weinig wordt gebruikt".

- Is het noodzakelijk, om na de
restauratie of retouche vernis aan to
brengen?

De eijnspenning

- Heb je onlangs nog lets interessants
onder handen gehad?

"Tegenwoordig wordt altijd gevernist.
Er zijn hele goede vernissen; soms
worden ze gemengd met rozemarijnolie. Tegenwoordig meng je de pigmen-

"Ja, een 300 jaar oude voorstelling
naar Rubens' "De cijnspenning".
Daarvoor heb ik gesproken met res-

ten met alcohol en gebruik je nieuwe

tauratoren van het Rijksmuseum in

' Ahmad Khaknegar is in het restauratorenregister ingeschreven als z.g. instellingsrestaurator, d.w.z. hij
verricht restauraties voor en in opdracht van het Belasting & Douane museum

Asftieres van Viersen
9
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Douane, politie en drugs
Onder deze titel biedt het
Belastingmuseum al enige tijd een
voorlichtingsproject aan voor de

Gespannen aandacht voor de verrichtingen van de speurhond

jeugd van 14 tot 18 jaar, een en ander
in samenwerking met de Rotterdamse
Politie en de Douane Rotterdam.
Vanuit verschillende gezichtspunten
worden de deelnemers aan het programma geinformeerd over gebruik
en misbruik van drugs. Over de
smokkel van verdovende middelen en
de produktie ervan in Nederland. In
het bijzonder wordt de aandacht
besteed aan de drug XTC. Een spectaculair onderdeel van het programme
is de demonstratie met een narcoticaspeurhond in de tuin van het museum. Een container waarin drugs hebben gezeten, wordt verstopt en binnen enkele seconden door de hond
feilloos opgespoord.
Van september tot en met december
1996 werd het programme, al dan niet
in groepsverband (meest scholieren),
gevolgd door bijna 1000 personen. De
reacties zowel van leerkrachten als
van jeugdigen, zijn enthousiast, niet
in het minst door de ontspannen
manier waarop de rechercheurs van
de Rotterdamse politie en de douane-

mensen de zaak benaderen. Geen verboden, wel informatie, ingaan op de
gestelde vragen (veel), wijzen op risico's.

Maatschappelijke Begeleiding aan de

bruik over het algemeen niet zo zitten, zeker niet als ze een baan hebben.
Maar ze zijn wel geinteresseerd, en
verbazen zich over wat er allemaal in
zo'n museum to zien is. De beer
Muilwijk hoopt, dat later misschien
nog eens een oud-leerling uit zichzelf

Streekschool Rijnmond-Zuid, een

een museum zal binnenstappen. In

instelling voor beroepsonderwijs.
De beer Muilwijk werd een jaar of

ieder geval is het programma over

De redactie had een gesprek met de
beer C. Muilwijk, leraar

twaalf geleden op het bestaan van het
Belastingmuseum geattendeerd door
een brochure. Hij Bing eens kijken en
ontmoette onze medewerker Ton van
Kuijen, die toen juist met het rondleiden was begonnen. De toenmalige
smokkelkelder was altijd het klapstuk. Geleidelijk kregen de drugs
meer aandacht. De leerlingen van
Muilwijk, die de opleiding voor auto-,
fiets- of bromfietsmonteur volgen,
werken in bun tweede jaar vier dagen
en komen een dag op school. Naast
hun technische opleiding krijgen ze
ook les in maatschappelijke verschijnselen, zoals criminaliteit en het
omgaan met geld. Vandaaruit naar de
belastingen: it n'y a qu'un pas.
En bij belastingen kom je op fraude,
smokkel en drugs terecht. De jongelui
in het Beroepsonderwijs zien drugsge-

I
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De heer Muilwijk

drugs en wat daarme samenhangt een
jaarlijks terugkerend onderdeel van
zijn lesprogramma geworden.

GEZOCHT
Nee, u treft hieronder niet een compositietekening van een moordenaar
of bankovervaller aan. Wij zoeken
wat anders, n.l. (theater-)kaartjes met
het opschrift "belasting inbegrepen"
of "vermakelijkhedenbelasting".
De collectie op het gebied van deze
gemeentelijke belastingen is beslist
mager to noemen. Als u wat heeft,
wilt u dan de kaartjes sturen aan:
Belasting & Douane Museum
Antwoordnummer 3634
3000 WB Rotterdam
Een postzegel is dan niet nodig.

Werkgroep geschiedenis
van de
overheidsf'inancien

14.50-15.05 u
gelegenheid tot discussie

15.05-15.25 u
pauze

goed verzorgde wijze waarop ze haar
voorzitterschap vervulde.
Ter gelegenheid van het afscheid van
mej. Roelevink was een buitenlandse
spreker uitgenodigd, prof. dr. R.
Bonney van de Universiteit van
Leicester, specialist op het terrein van
de openbare financien ten tijde van
het ancien regime, in het bijzonder
van Frankrijk, initiatiefnemer van de
'European State Finance Data Base' en
van internationale onderzoeksgroepen
op ons terrein. Deze uitnodiging was
mede mogelijk gemaakt dankzij een
subsidie van de onderzoeksschool, het
N.W. Posthumus-instituut. Een korte

Op 19 november 1996 hield de werkgroep 'Geschiedenis van de overheidsfinancien in Nederland' zijn
najaarsvergadering in het
Belastingmuseum. Tijdens deze vergadering nam de werkgroep afscheid
van voorzitter mej. dr. J. Roelevink,
die van april 1986 tot april 1992 het
secretariaat van de werkgroep had
behartigd en sinds april 1992 het
voorzitterschap. De nieuwe voorzitter
mw. B.C.M. Jacobs roemde de punctualiteit en de vriendelijkheid van haar
voorgangster en de zorgvuldige en

Het Nederlands Historisch Data
Archief (NHDA) en het gebruik van
belastingbestanden in historisch
onderzoek (o.m. 15e en 16e eeuwse
Turkse belastingbronnen in
Griekenland)

15.45-15.55 u
gelegenheid tot discussie

De voorjaarsvergadering van de
werkgroep is inmiddels gehouden op
dinsdag 15 april 1997 van 14.00 - 17.15
uur in het gebouwencomplex van de
Rijksuniversiteit to Leiden in het aan
de Witte Singel gelegen P.N. van

15.55-16.05 u
inleiding drs. G.J. Peltjes:
Net computerprogramma 'Leidse las-

Eyckhof, gebouw 1165 (naast de
Universiteitsbibliotheek), zaal 002.
Het programma van de bijeenkomst

16.05-16.45 u

ten' (de kohieren van de 200e
penning en het familiegeld in 1674)

was als volgt:

Demonstratie van het programma
'Leidse lasten' in een computerzaal
elders in het gebouw: de deelnemers

14.00-14.10 u

konden actief participeren op de in de
zaal aanwezige personal computers!

(1836-1896).

Vergadering november 1996

inleiding dr. P. Doorn:

samenvatting van Bonney's lezing
treft u elders op deze pagina's aan.

Een klerk op het (belasting) kantoor Reproductie naar Frans Meerts

15.25-15.45 u

Opening en mededelingen door de
voorzitter mw. B.C.M. Jacobs;
kennismaking met de nieuwe secretaris van de werkgroep drs. T. Pfeil
(opvolger van W. Fritschy) en het
nieuwe bestuurslid drs. A. Scheffers
(opvolger van drs. J.K.T. Postma)

14.10-14.55 u

16.45-17.15 u
borrel
Wie belangstelling heeft voor het lidmaatschap van de werkgroep kan
zich aanmelden bij de secretaris
drs. T. Pfeil, Coehoornstraat 67, 6521
CC Nijmegen. Wie fl. 15,- per jaar bij-

lezing dr. O. Ydema:
De receptie van het Romeinse recht in
het denken over fiscaliteit in
Europa

draagt, krijgt behalve de uitnodigingen voor de vergaderingen tevens
eenmaal per jaar het Literatuurbericht
Geschiedenis Overheidsfinancien (tot
1945) toegezonden.
11
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Nlieuwe ge schiedschrij wing
over ±'iscaliteit in Frankrijk
voor de France Revolutie
'What's new about the new french fiscal history?'. Die vraag stond centraal in
de lezing van de gastspreker op de najaarsvergadering van de Werkgroep
Geschiedenis van de Overheidsfinancien, prof. dr. R. Bonney van de universiteit van Leicester. Een lang artikel van zijn hand onder deze titel zal in de
loop van 1997 verschijnen in het Journal of Modern History. Voor zijn lezing
beperkte hij zich tot de periode van de tweede helft van de achttiende eeuw.

De vernieuwingen die zich momenteel voordoen op het terrein van de
Franse geschiedschrijving over de

gaat dan om de realisatie van voldoende belastingopbrengsten voor het

overheidsfinancien in een hausse aan
publicaties op dit terrein, hangen zijns

aflossingen op de staatsschuld in de
overheidsuitgaven.

inziens samen met twee in het midden van de jaren tachtig begonnen
ontwikkelingen. De eerste is het op
Frans initiatief door de European
Science Foundation gestarte programma over 'The origins of the modern
state, 13th-18th centuries'. In het
kader van dit programma verscheen
in 1995 het boek Economic Systems

Het is bekend dat de beroemde
Franse minister Necker meende dat

and State Finance onder redactie van
de spreker, zowel in een Engelse als in
1996 in een Franse editie. De tweede
ontwikkeling is de oprichting, in 1986,
van het met ruime financiele steun
van het Franse ministerie van
Financien opgerichte 'Comite pour
l'histoire economique et financiere de
la France', met een eigen tijdschrift en
een eigen reeks.
In het historisch onderzoek met
betrekking tot de tweede helft van de
achttiende eeuw speelt momenteel de
vraag een belangrijke rol of de financiele problemen van Frankrijk tijdens
de laatste decennia van het 'ancien

grote aandeel van de last van rente en

Frankrijk zijn heil moest zoeken in
een modernisering van het fiscale
bestel en zich voor staatsleningen
meer moest gaan richten op de Internationale kapitaalmarkt ('la banque')
dan op de Franse 'finance'. 'La finance' bestond uit diegenen die vitale
ambten op het terrein van de belastinginning door aankoop in handen
hadden gekregen en die de staat van
zich afhankelijk hadden gemaakt,
doordat zij bereid waren op onderpand van deze inkomsten korte termijn-leningen to verstrekken. Een historicus als W. Doyle benadrukte in
een in 1996 in Oxford verschenen studie (Venality: the sale of offices in
eighteenth century France) echter dat
de grote vraag naar ambten in de
achttiende eeuw leidde tot forse stijgingen in de bedragen die de kroon
ervoor kon vragen, wat dus wel degelijk bijdroeg tot de oplossing van de

regime' oplosbaar waren geweest We
bijv. E. White in een artikel in journal

financiele problemen.

of Economic History, 49 (1989). Het

1993 verschenen bock (La grande
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De historicus F. Crouzet meent in een

inflation) dat het grote probleem in de
achttiende eeuw was dat de laatste
twee Franse vorsten niet meer de
moed hadden de oude Franse traditie
van de afkondiging van een staatsbankroet voort to zetten. Pas Ramel
pakte in 1797 deze oude traditie weer
op door de tiercering van de staatsschuld. Overigens waren de financiele
behoeften van de Franse staat na de
Franse Revolutie zo groot geworden
dat daarnaast de afgedwongen bijdragen van overwonnen landen een vitale bron van inkomsten vormden.
Men kan zich afvragen of de Fransen
niet in staat waren geweest om meer
belasting to betalen dan ze al deden.
Uit een al wat ouder artikel van
Matthias en O'Brien in het Journal of
European Economic History (1976)
bleek dat de belastingdruk in
Frankrijk aan de vooravond van de
revolutie veel lager was dan in
Engeland. Volgens de in 1994 verschenen bundel van Hoffman en Norberg
kregen landen met vertegenwoordigende instellingen als Engeland en de
Republiek meer geld binnen dan een
absolutistische staat als Frankrijk. Uit
recente Franse literatuur blijkt echter
dat in Frankrijk juist in de 'pays d'6tat' waar de vertegenwoordigende
instellingen relatief machtig waren,
deze hun macht wisten aan to wenden om de belastingen laag te houden. Nieuwe, directe belastingen werden juist ingevoerd in de 'pays d'efection' en na de Franse revolutie schafte
de volksvertegenwoordiging juist vele
belastingen af.
Ten slotte wees Bonney er op dat de
fiscale structuur in Frankrijk na de
Revolutie in de 19e eeuw net als in de
achttiende eeuw gedomineerd zou
blijven door indirecte belastingen. Pas
de inkomstengroei ten gevolge van
aanhoudende economische groei zou
een echte doorbraak gaan brengen.

kankondiging

CATAZO GUS RAADPI,E GI1`IG

ind 1996 verscheen het eerste deal in

vArT LE BIBZIOTHEEg

ten nieuwe reeks bronnenpublicaties
,an het Instituut voor Nederlandse

VOOR PISCALE

eschiedenis (ING) to Den Haag onder
le titel Gewestelijke financien ten
ijde van de Republiek der Verenigde
ederlanden. Deal 1 Overijssel 1604795. Op 21 februari 1997 ward tijdens

GESCHIEDENIS op
INTERNET

,an goad bezochte studiebijeenkomst
et eerste exemplaar aangeboden aan
r A. Mensema, plaatsvervangend
ijksarchivaris van het rijksarchief in
)verijssel. Tevens warden op die
Tatum de bij daze uitgave behorende

Ga naar de site: htpp://www.eur.nl/cgi-bin/connectopc van de
Universiteitsbibliotheek (UB) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

(Base-bestanden toegankelijk op het
Vorld Wide Web. De samenstelster
nw. dr. W. Fritschy hield een inleiding
in demonstreerde de verhouding tus-

Typ op de verschenen pagina de gevraagde, aldaar opgegeven gebruikersnaam pope in. Druk daarna op enter.

.en de bronnenuitgave in boekvorm an
le elektronische bestanden op het
VWW. Dr. C. Trompetter besprak het

Kies uit de opgesomde bibliotheken voor I Erasmus Universiteit Rotterdam,
en druk daarna op enter.

elang van het bronnenproject voor de
listorische onderzoeker. Drs. A. Meyer,
ijksarchivaris in Zeeland ging, onder

Kies uit de volgende opsomming van bibliotheken 9 Bibliotheek voor Fiscale
Geschiedenis, en druk daarna op enter.

le titel 'De onderzoeker tegemoet', in
p de verhouding tussen het
ekenkamerproject van het Zeeuwse
Volg daarna de zoekaanwijzingen op het scherm.

ijksarchief on het bronnenproject
Gewestelijke financien' van het ING.
loor nadere informatie zie:
ttpJ/www.konbib.nlling/.
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IiU S EUIuwEEgEr:
Als u dit nummer in handen krijgt, is het museumweekend 1997 alweer achter de rug.
In samenhang met het 60-jarig bestaan van het Belastingmuseum was een aantrekkelijk programma vastgesteld.
Dit was voorts de gelegenheid voor de presentatie van de nieuwe naam "Belasting & Douane Museum".
Het programma op zaterdag 12 en zondag 13 april zag er als volgt uit:

zaterdag 10.00 uur brunch voor genodigden
zaterdag 12.00 uur gezamenlijk hijsen van de viag met de nieuwe naam van het museum door mr J.N. van Lunteren,
voorzitter van het Algemeen Bestuur en Directeur-Generaal der Belastingen en mr H.J. Haverkamp, Directeur Douane.

Wat viel er nog meer to beleven?

Demonstraties met de scanmobiel van de Douane, waarbij de werking van een douanescanner wordt getoond. De mobiele
scanner is een geavanceerd rontgenapparaat in een grote vrachtauto. Deze rontgenapparatuur werkt op dezelfde wijze als
de handbagagescanners op internationale luchthavens.

Een theatergroep beeldde op vermakelijke wijze de douane van 60 jaar geleden en nu uit. De botersmokkel uit de jaren '50
en de rijwielbelasting passeerden de revue.

Demonstraties met honden van de Rotterdamse
douane, die elk spoortje drugs traceren.

De speurhond ruikt lets.

Doorlopende vertoning van historische films over het werk van de douane, zowel aan de landgrens met Belgie en
Duitsland als in de Rotterdamse haven. Er waren ook Polygoonjournaals uit de jaren '40 en '50.

Het geheel werd beide dagen muzikaal omlijst door order meer de Drumband van de Douaneharmonie.
14
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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 geldzuivering in de periode-Lieftinck; door werkgroep Lieftinck; 1991; 20
blz. (prijs f 12,50)
Alva en de Tiende Penning; door Prof. dr. F.H.M. Grapperhaus; 1984; 399 blz. (prijs f 45,-)
Belasting, vrijheid en eigendom; door Ferdinand H.M. Grapperhaus; 1989; 406 blz. ook in
een Engelse versie verkrijgbaar (prijs f 39,50)
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 blz. (prijs f 5,-)
Comptabiliteit in uniform; door H.L. Zwitzer; 1995; 224 b1z. (prijs f 35,-)
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 biz. (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 biz. (prijs f 5,-)
Fiscale cartoons en causerieen; door E.H.J. 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 onder voorzitterschap van J. de Koning; 1990; 560 b1z. (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 A. Schweitzer; 1995; 104 blz. (prijs f 9,95)
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 blz. (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,-)
Leidse Lasten (in consignatie) door Gerrit Jan Peltjes: 1995; 153 blz. (prijs f 49,50 met
multi-media programme 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 blz. (prijs f 12,50)
De Pen in de aanslag, 100 jaar belasting in de politieke prent; door drs. Klaas Kornaat;
1995; 156 blz. (prijs f 29,90, voor de Vrienden van het Belastingmuseum f 23,90)
Rijwielbelasting en de daarvoor gebruikte merken; 1978; 14 biz. (prijs f 2,50)
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; 88 blz. 1993 (prijs f 5,-)
-

Tappen uit een geheim vaatje, door Paul Spapens en Piet Horsten; 1990; 207 biz.
(prijs f 44,50)
Vijf gulden eeuwen, momenten uit 500 jaar gemeente financien Amsterdam 1490-1990;
door Eric Slot; 1990; 112 blz. (prijs f 20,-)
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 (1817-1880)

-

Prentbriefkaart "19e eeuwse douane-uniformen"
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 f 1,- per stuk
1) Dc genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten
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