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Deze maal geleiden wij u door Nederland aan het einde van de vorige en het
begin van deze eeuw, om vandaag bij ons 60-jarig museum weer met beide
benen op de grond to belanden. Wij hadden een gesprek met een bekende voorstander van een analytische inkomstenbelasting, en verwelkomen nieuwe
gezichten in de wetenschap, in de redactie en in het dagelijks bestuur.
Dat de chemische substantie H2O iets met belastingen to maken heeft, hopen wij
duidelijk to maken in de herfstexpositie.
Aan de hand van een oude foto laten wij zien dat de Nederlandse douane tijdens de eerste Wereldoorlog tijdelijk met militairen was versterkt.
Het Belasting & Douane Museum steeft naar meer bekendheid, juist bij nietbelastingmensen; bijgevolg worden ook activiteiten buiten het strikt fiscale ontwikkeld, zoals een cursus over het kubisme, een lezing van de bekende ontwerper Prof. Oxenaar, en een beurs voor filatelisten.

En uiteindelijk keren wij clan terug bij ons eigenlijke vakgebied met een verhandeling over oude douanepalen langs de Zuidgrens.
Wij hebben in dit overzicht niet alles genoemd, maar hopelijk genoeg om uw
belangstelling voor dit nummer van IMPOST to wekken.
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Nederland 1880-1919
De keuze van onderwerpen voor wisseltentoonstellingen is er op gericht op enigerlei wijze aansluiting to zoeken met actuele gebeurtenissen of ontwikkelingen.
Dit hoeft niet altijd to slaan op het onderwerp van de tentoonstelling, maar kan
ook op andere wijze plaatsvinden. Voor het najaar van 1998 bereiden wij bijvoorbeeld een tentoonstelling voor die gericht is op een specifieke doelgroep: de
eindexamenkandidaten uit het voortgezet onderwijs, die in 1999 het eindexamen geschiedenis doen. Onze wisselexpositie is voor hen gedurende het schooljaar 1998-1999 een actueel onderwerp.
Navraag leerde ons dat in 1999 het onderwerp luidt: 'Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen? Nederland 1880-1919. Op het breukvlak van twee eeuwen.'
Een voor de hand liggende keuze omdat wij thans immers ook aan de vooravond van een nieuwe eeuw staan. Het onderwerp lijkt mij uitermate geschikt
om voor het Belasting & Douane Museum als handvat to dienen voor een interessante expositie. Bedenk maar dat juist aan het einde van de vorige eeuw de
maatschappelijke ontwikkelingen snel gingen en dat met name de rol van de
(rijks) overheid in een rap tempo toenam! De visie van een passieve overheid
die alleen voor orde en rust dient to zorgen (een nachtwakersstaat) werd juist in
die periode vervangen door een meer actieve overheid die zich in toenemende
mate ging bemoeien met onderwijs, sociale voorzieningen op het gebied van
huisvesting en ziekenzorg, maar ook op het terrein van arbeidsomstandigheden.
Interessant vanuit onze invalshoek is natuurlijk de vraag waar de overheid het
geld vandaan haalde om een en ander to financieren. De invoering van de
Inkomstenbelasting in 1892 (tot en met de herziening in 1914) vormen hierin
belangrijke momenten om bij stil to staan. De (naar ik aanneem bij u inmiddels
bekende) vragen die wij in de permanente opstelling stellen, zoals wie en hoe,
maar vooral ook met welk doel, werden belastingen geheven en geind, zijn heel
goed bruikbaar in een expositie over Nederland in de periode tussen 1880 en
1919.
Een docent geschiedenis vroeg ik naar zijn mening over ons plan om een
expositie to verzorgen voor de eindexamenkandidaten (en hun docenten). Hij
reageerde weifelend. Wat moesten wij in ons museum nu laten zien dat de leerlingen kon boeien? Belastingen konden vast niet op aantrekkelijke en educatieve
wijze worden getoond. Dat dit stereotype beeld bij velen leeft weet ik natuurlijk.
Maar dat een docent geschiedenis zo reageert, schokte mij toch wel. Opnieuw
een bewijs dat onze 'missie' nog lang niet is volbracht.
Wij nemen graag de uitdaging aan om een leuke en inspirerende tentoonstelling to wijden aan Nederland op het breukvlak van twee eeuwen: het hoe en
waarom van belastingen...
Loes A. Peeperkorn-van Donselaar
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Belangstelling voor de patrouillewagen
Foto Belasting & Douane Museum

Frank Rothengatter
Dit jaar bestaat de Stichting Belastingmuseum Prof. dr.Van der Poel 60 jaar.
Het nationale museumweekend (12 en 13 april) was uitgekozen om dit to vieren.Tegelijk met deze feestelijkheden is de nieuwe roepnaam van het
Belastingmuseum in gebruik genomen.Vanaf 12 april 1997 luidt de roepnaam
"Belasting & Douane Museum", terwijl de naam van de stichting hetzelfde
blijft (t.w. Stichting Belastingmuseum Prof. dr.Van der Poel).
Als student aan de Hogeschool
Rotterdam & Omstreken in de richting Culturele en Maatschappelijke
Vorming gericht op vrijetijdskunde,
werd mij de mogelijkheid geboden
om als stagiair, de organisatie van de
manifestatie voor het 60 jarig bestaan

het alweer half maart en toen moest
er nog heel veel geregeld worden.
Uiteindelijk moest alles v66r het
nationale museumweekend tot in de

van het museum op mij to nemen.

een select gezelschap, waarna de
vlaggen met de nieuwe
roepnaam van het museum door mr. H.J. Haver-

puntjes verzorgd zijn.
De festiviteiten zijn op zaterdagochtend begonnen met een brunch voor

kamp, directeur Douane
en mr. J.N. van Lunteren,
directeur-generaal der
belastingen zijn onthuld.
Tijdens de onthulling
was een zacht tromgeroffel van de Drumband
van de Douaneharmonie
to horen om de spanning
Straattheatergroep "Lawine"
Foto Belasting & Douane Museum

op to voeren. Toen een
van de vlaggen al geruime tijd naar beneden
was gekomen en bleek

van de narcoticaspeurhonden.
Aangezien de straattheatergroep drie
verschillende acts had voorbereid
hebben ze telkens een andere act
opgevoerd. Ondertussen stonden
voor de deur van het museum de
scanmobiel en een patrouillewagen
van de Douane. Bij deze wagens
waren een tweetal begeleiders beide
dagen van 12.00 tot 16.00 uur aanwezig om de bezoekers van de manifestatie en het museum voorlichting to
geven over hun werk en de werking
van de apparatuur in hun wagens. De
bezoekers die het museum binnen
gingen stond nog het een en ander to
wachten, want speciaal voor het feest
was een film samengesteld met beelden van het douanewerk van vroeger
en nu. Verder was er een computerspelletje met 10 meerkeuze vragen
over het Belasting & Douane Museum
en de geschiedenis van het museum.
Wie bij dit spel meer dan zeven vragen goed had beantwoord kon bij de
balie een kleine attentie ophalen.
Dit is nog niet alles want er waren
ook nog twee kleine exposities ingericht. In een vitrine waren allerlei
Douaneattributen to bezichtigen, terwijl de andere vitrine bedreigde uitheemse diersoorten en gebruiksvoorwerpen die worden gemaakt van deze
dieren, liet zien. Deze bedreigde uitheemse diersoorten moeten door de
douane onderschept worden, omdat
invoer hiervan verboden is. Bij deze
vitrine stond ook een TV met een
video over de bedreigde uitheemse
diersoorten. Voor de bezoekers die
graag een souvenir van het Belasting

Aangezien dit goed in het kader van
mijn opleiding paste en mij dit een
uitdaging leek heb ik gesolliciteerd
naar deze stageplaats. Gelukkig werd
ik aangenomen en ben ik maandag 11
november 1996 begonnen. Vanaf dat
moment had ik 5 maanden de tijd om
het programma uit to werken en to
kijken of alle programma-onderdelen
haalbaar waren. Ook de verzorging

dat de andere vlag boven aan de mast
bleef steken barstte een spetterend
optreden van de Drumband los.
Na het optreden van de Drumband
volgde een act van de straattheatergroep "Lawine" waarin de botersmokkel van de jaren vijftig op zeer
komische manier werd uitgebeeld.
De act van de theatergroep werd weer
opgevolgd door een demonstratie van

van de publiciteit en het versturen
van uitnodigingen hoorden tot mijn
taken. Vijf maanden lijkt een lange

de narcoticaspeurhonden van de
Douane. Maar natuurlijk bleef het niet
bij een optreden van de drumband en

Mede dankzij het gunstige weer was
het bezoekersaantal groter dan ver-

tijd, maar voor ik het doorhad was

het straattheater en een demonstratie

wacht ( 1400).

& Douane Mueum wilden zijn ter
gelegenheid van het 60 jarig bestaan
het smokkel- en schatkistkwartet en
een replica van een smokkelboek ontwikkeld. Maar natuurlijk waren deze
niet alleen tijdens het feest to koop.
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Prof. Dr. F.H.M. Grapperhaus, die per 1 januari 1993 vanwege de Stichting

I
Belastingmuseum was benoemd tot bijzonder hoogleraar in de geschiedenis
van het belastingrecht aan de Rijksuniversiteit to Leiden, heeft op 7 maart j.1.
zijn afscheidsrde gehouden onder de titel : "Fiscaal Beleid in Nederland van
1800 tot na 2000". In die rede pleit hij onder meer voor vervanging van de huidige inkomsten- en vennootschapsbelasting door een belasting op de produktiefactoren loonsom en bedrijfsvermogen. Onlangs hebben wij een gesprek
met hem gehad, waarvan de neerslag hierna is weergegeven.
"U bent Lang bijzonder hoogleraar
geweest, eerst zo'n 17 jaar in het belastingrecht, en vanaf 1993 in de geschiedenis van het belastingrecht. Verder hebt u
op het fiscale Oak nogal zvat gepubliceerd.
Waar komt die interesse vandaan?"

"Convoyen en Licenten"), het 50-jarig
bestaan van Meijburg, waarvoor ik
"Belasting, Vrijheid en Eigendom"-

-Als 10-jarige was ik al geinteresseerd

voor een analytische inkomstenbelas-

om de dingen zijn zoals ze zijn.

in geschiedenis. Ik ben belastingadvi-

ting". Intussen werd ik per 1 januari

Studenten moeten leren denken, en

seur geworden en staatssecretaris van
financien geweest.

1993 gepensioneerd als deeltijdhoogleraar, en op hetzelfde moment, uiteraard met instemming van de RU
Leiden, vanwege de Stichting
Belastingmuseum benoemd tot bijzonder hoogleraar. Daaruit kwam
"De Pelgimstocht naar het draagkrachtbeginsel" (intreerede) voort. In
1995 lanceerde ik een paar artikelen
over belasting op productiefactoren,

daarom moet je ze structuren bijbrengen en leren goochelen met de begrippen. Zo vloeit het begrip "inkomen"
uit het vermogen voort.

die weer interviews tot gevolg had-

lijn kun je over meer dan 1000 jaar
doortrekken! Blijkbaar spreekt mijn

Inmiddels was ik hoogleraar, had een
paar commissariaten en wat publicaties op mijn naam. In 1978 heb ik
bewust het besluit genomen een boek
to schrijven over de geschiedenis van
de belastingen. Maar dat is een heel
erg uitgebreid onderwerp, en daarom
leek het goed om mij to beperken tot
de Republiek de Zeven Verenigde
Nederlanden. Bij de studie daarvan
bleek, dat over de Tiende penning van
Alva geen totaal-overzicht bestond,
niets samenvattends. En zo is "Alva
en de Tiende Penning" ontstaan. Dat
betekende vier jaar leven als een kluizenaar, want als je je niet opsluit,
komt het nooit af. Daarna ging het
verder vanzelf! Eerst kwam de
"Blauwdruk voor een nieuwe inkomstenbelasting", daarna de Commissie
tot vereenvoudiging van administratieve lasten, in 1986 het 100-jarig
bestaan van de Douane (feestrede:

weer twee en een half jaar werk! - heb
geschreven. In 1988 schreef ik in de
feestbundel ter gelegenheid van het
afscheid van Prof. Van Dijck "Pleidooi
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ik probeer duidelijk to maken waar-

In mijn boeken houd ik geschiedkundig-sociologische verhalen, maar in
mijn colleges beoefen ik een meer
rechtshistorische benadering (wat ik
trouwens ook in "De Pelgrimstocht"
heb gedaan). Die rechtshistorische

den, en mijn afscheidsrede ging dus
over het Fiscaal beleid in Nederland
van 1800 tot na 2000-.

benadering de studenten aan, want in

"Op de rijksbelastingacademie werd destijds ook belastingrechtsgeschiedenis
onderwezen (Van der Poel). Velen van
ons zagen dat als niet meer dan een verplichting; "echte"belangstelling hedden
wij er toen nog niet voor. Hoe ligt dat bij
de studenten van vandaag?'

"Een paar weken geleden stond in de
NRC een stuk over de Utrechtse eerstejaarsstudenten rechten. Maar liefst 28

- De studenten merken dat ik enthousiast ben. De geschiedenis is een
onderdeel van de belastingtheorie, en
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Prof. Grapperhaus

het begin deden 5 studenten tentamen bij mij, en vier jaar later 40. Er is
dus wel degelijk belangstelling.

medewerkers houden zich daar bezig niet
"begelei.den". Tendens van het stuk was,
dat de stndenten niet zelfstandig kunnen
omgaan met hun studie , en dat je ze alles
moet voorkauwen.
Als reactie daarop schrijft Jaap Boerdam

Het
Hof leveranciers-

wap e n
Op zondag 28 september om 12.00
uur geeft prof. R.D.E. Oxenaar een
lezing over de geschiedenis en het
ontwerp van het nieuwe "hofleveranciers"-wapen.
Deze lezing sluit aan bij Mn van de
thema's van de huidige wisselexpositie- "Van wapenschild tot mascotte, het rijkswapen als symbool"- van
het museum: de geschiedenis van
het hofleverancierswapen.
Prof. Oxenaar behoeft als grafisch
ontwerper-nauwelijks introductie;
zijn vele ontwerpen voor de PTT en
een complete serie bankbiljetten
voor de Nederlandse Bank maken
hem tot 66n van de bekendste ontwerpers van onze tijd.

over "kleuters" en geeft hij de schuld aan
de televisie waar de jongeren mee opgroeien. Hoe kijkt U daar tegenaan?"
- Ach, ik vind het wat overdreven om
het op de T.V. to schuiven. Bovendien
vind ik "schuld" niet zo'n geschikt
woord. Toen ik ging studeren, liep ik
ook rond als een kat in een vreemd
pakhuis. Er zijn nu eenmaal een hoop
dingen die je moet leren. Nieuwe
Kamerleden klagen in het begin ook
over een gevoel van verlorenheid,
maar dat is toch helemaal niet zo
vreemd? Het heeft natuurlijk ook to
maken met het ontbreken van discipline op onze middelbare scholen ;
onze "permissive society". Wat ik wel
erg vind, is de slechte beheersing van
de Nederlandse taal! Maar over de
onhandigheid van studenten heb ik
niet zo to klagen, omdat mijn studenten meestal wat ouder zijn, en het
belastingrecht dat ik doceerde en de
geschiedenis daarvan keuzevakken

Aansluitend aan de lezing wordt
een rondleiding over de expositie
gegeven door de samensteller van
de tentoonstelling, John
Vrouwenfelder.

zijn-.

Telefonisch reserveren: 010-436 56 29

duktiefaktoren arbeid en kapitaal (brede
grondslag, laag tarief, geen progressie).
Een jaar eerder stond daarover al een

Recente Aanwinsten

vandaag zichzelf overleefd. Als je het
inkomen niet goed kunt vaststellen, ga
je weer zoals vroeger naar uiterlijke
kenmerken kijken (presumptive taxation), wat men in Egypte 3000 jaar
geleden voor Christus al deed. De IFA
houdt er binnenkort een seminar
over.-

"Een heel andere vraag tot slot: wat vindt
U van de vernieuwing Van het Belasting
& Douane Museum?"
- Ik ben het zeer eens met mijn echtgenote(die jaren voor een museum heeft
gewerkt) dat de voorlichtingskant -o.a.
de bijschriften bij de objecten- heel
goed is. Ook architectonisch bevalt het
mij: de verbinding tussen beide
gebouwen is een vondst. Het zou nog
mooier zijn, als je beneden verplaatsbare wanden had, zodat je de mogelijkheid zou hebben om grotere partijen to ontvangen-.
"Mijnheer Grapperhaus, ik dank U hartelijk voor dit gesprek."

"In uw afscheidsrede hebt u gepleit voor
een Loonsom- en
Bedrijfsvermogensbelasting, to heffen van
ondernemers, dus een belasting op de pro-

interview met U in de NRC.
Hoe staat het net de discussie daarover in
Nederland? Valt al aan invoering to denken?

Foto Post Voerendaal
Antiquariaat "In den Blauwen
Oliphant" to Rotterdam schonk
het museum een foto (briefkaart)
van een groep soldaat-kommiezen
van de post Voerendaal, gedateerd
13 juni 1918. De briefkaart was
geadresseerd aan L.A. van de
Klundert, Havermanstraat 20 to
Breda.

- Mijn eerste verhaal daarover dateert
van 1995, toen mij was gevraagd om
voor de Vereniging voor Belastingrecht
to spreken, en ik wegens andere verplichtingen moest volstaan met een
column in het WFR. Nu zijn we twee
jaar verder, en heeft Vermeend met
zijn aanmerkelijk-belang-voorstellen al
een tires in de synthetische IB geschoten. De analytische IB en de flat-tax.,
waar ik al eerder een voorstander van
was, zijn de voorstadia op weg naar

Oorspronkelijke Fotograaf
onbekend

de Loonsom- en
Bedrijfsvermogensbelasting. De politieke partijen willen ook allemaal naar
een analytische IB toe, en ook in
Duitsland wil Kohl die kant op. Het is
allemaal veel sneller gegaan dan ik
gedacht had; de tijd is er blijkbaar rijp
voor. Naar mijn idee heeft de IB van

Prof. Grapperhaus
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Recente Aanwinsten
Hondenpenningen begin 19e eeu

Onder deze titel vond op 30 mei 1997
een bijeenkomst plaats, georganiseerd door de sectie Technische- en
Transportmusea van de Nederlandse
Museum Vereniging. Een van de
inleidingen op die dag werd verzorgd door het hoofd van het
Belasting & Douane Museum,
mevrouw drs. Loes Peeperkorn-van
Donselaar. Hieronder een samenvatting,
"Laat ik mij eerst even aan u voorstellen: mijn naam is Loes Peeperkorn en
ik ben sinds 1990 hoofd van het
Belasting & Douane Museum. Ik ben
van huis uit historicus, maar in mijn
huidige functie vooral manager.
Belastinginspecteur Van der Poel
begon begin jaren dertig met het verzamelen van fiscaal historische voorwerpen. Hij was een dynamische
figuur met veel interesses en capaciteiten. Naast zijn werk verzorgde hij
onderwijs aan inspecteurs in opleiding. Een deel van hun vorming
moest bestaan uit fiscaal-historische
kennis. Hij gebruikte daartoe zijn snel
groeiende collectie die hij onderbracht
in de cursuslokalen van de belastinggebouwen aan de Boompjes in

Van der Poel zijn toen al omvangrijke
collectie onder to brengen in een stichting die hij het Eerste Nederlandsch
Belastingmuseum noemde. Hij
bewees hiermee over visie to beschikken want door het museum to formaliseren verzekerde hij zich van
bestuurlijke betrokkenheid bij de
Belastingdienst en dat betekende continuiteit op de langere termijn. De
directeur-generaal der belastingen
werd bijvoorbeeld automatisch voorzitter van het bestuur en is dat nog
steeds. Van der Poel, die inmiddels
was opgeklommen tot directeur, zorgde verder zelf voor het museum.
Van der Poel richtte ook de
Rijksbelastingacademie op. De opleiding voor inspecteur werd hiermee
op een hoger plan getild. Museum en
Academie waren voor Van der Poel
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
10 mei 1940, de dag waarop de
Tweede Wereldoorlog in ons land uitbrak, was voor hem een zwarte dag.
Bij de eerste oorlogshandelingen schoten de Duitsers vanaf de Maas de
belastinggebouwen in brand. De collectie van het museum ging in vlammen op.
Karakter en veerkracht van Van der

Rotterdam. Dit was een rij oude panden die binnendoor met elkaar in ver-

Poel blijken uit zijn reactie op deze

binding stonden.

bezig een nieuwe fiscaal-historische

Reeds in 1937, 60 jaar geleden, besloot

De andere penning is rechthoekig,
afgeschuind, nummer 241. Binnen
een cirkel staat het monogram G H
(geef huis). Jaar: 1808, materiaal: me
sing; 53 x 29 mm.

n
Bekend is dat de opbrengst van de
d.m.v deze penningen geheven hori
denbelasting bestemd was voor de
exploitaite van armenhuizen, in dit
geval het Geefhuis en het Heilige
Geesthuis to Den Bosch. Heffing en
inning werden aan de besturen van
deze instellingen overgelaten. Hier
hebben we dus to maken met zruv
bestemmingsheffingen.

gebeurtenis. Binnen 14 dagen was hij
collectie op to bouwen en toen het
museum in 1950 werd heropend door
de toenmalige minister van financien
Lieftinck had hij al weer veel bijzondere objecten bij elkaar.
Ook na zijn pensionering bleef Van
der Poel actief in het museum. Hij
was secretaris-penningmeester van
het bestuur met de titel van directeur.
Een conservator, afkomstig uit de
Belastingdienst, werd in het museum
aangesteld.

Interiettr museum (voor herinrichting)
Fofograaf onbekend

Bij Laurens Schulman B.V to Bussur
werd een tweetal hondenpenningen
van de gemeente 's-Hertogenbosch
aangekocht.
De ene penning is peervormig,
draagt het nummer 415 en geeft een
zinnebeeldige voorstelling van de
Heilige Geest. Jaar: 1804, materiaal:
messing: peervormig,
38 x 24 mm.

In de loop van de jaren 80 besloot
men de Belastingdienst grondig to
reorganiseren. Bij dit proces kwam
ook de positie van het museum ter

- OPROEP Het Belasting & Douane Museum Zoekt

EEN VRIJWILLIGER MN
voor de redactie van IMPOST.
Hij/zij zal zich na een inwerkperiode bezighouden met
de voorbereiding van de productie van dit tijdschrift
voor vrienden on donateurs van de Stichting
Belastingmuseum "Prof. dr. Van der Pool", dat ca.
drie maal per jaar verschijnt. U functioneert hinnen de
museumorganisatie met een huge mate van
zefstandigheid.

Uiteraard is een goede taalbeheersing- in woord en
geschrift- een vereiste. Redactionele ervaring in
eventueel fotografische vaardigheden vormen een
aanbeveling.
Aan de functie is geen honorering verbonden.
Reis- en andere kosten worden vergoed.
Voor nadere informatie kunt u bellen met
John Vrouwenfelder (010-4365629) of

Siitse Ruitinga (070-3865244)
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discussie. Het bestuur stelde zich
voor de keuze: het museum handhaven of afstoten. Men koos voor het
eerste, onder voorwaarde dat het dan
diende to professionaliseren. De wind
die door de Belastingdienst waaide,
deed zich ook gevoelen in het museum. Misschien ben ik daar zelf wel
een voorbeeld van. Als een van de
eersten werd ik aangetrokken van
buiten de Belastingdienst.
Nog een positief effect van de reorganisatie binnen de Belastingdienst was
het ter beschikking komen voor het
museum van het pand Parklaan 16.
Na het verdwijnen van de
Belastingacademie werd het gebouw
betrokken door diverse afdelingen
van de Belastingdienst. Toen het
gebouw begin jaren 90 leeg kwam,
besloot het bestuur dat het, mede ter
herinnering aan Van der Poel, mooi
zou zijn om het een museale bestemming to geven.
Dit leidde tot een ingrijpende verbouwing waarbij de beide panden aan
elkaar werden verbonden door de
poort om to toveren van buiten- tot
binnenruimte en het museum te verhuizen naar het ruimere gebouw er
naast.

De vraag is nu: zijn wij een bedrijfsmuseum of niet?!
Daarvoor moet eerst worden vastgesteld wat een bedrijfsmuseum is. Naar
mijn idee is dat kortweg een museum
dat door en voor een bedrijf cq instelling in het leven is geroepen en wordt
onderhouden.
Kort geleden hoorde ik een typering
die naar mijn mening ook heel bruikbaar is en dan in de eerste plaats voor
het museum waar ik werk: branchemuseum. Dit is een museum dat niet
alleen de geschiedenis toont van een
bedrijf of instelling, maar een breder
terrein beslaat. Deze benaming is
denk ik van toepassing op het
Belasting & Douane Museum. Wij

ministerie van financien is onze voornaamste geldschieter. Pas in de laatste
jaren is incidenteel een beroep gedaan
op anderen om als sponsor op to treden.
Een mooi voorbeeld van zinvolle
samenwerking wil ik hier graag aanhalen. Sinds vorig jaar hebben wij een
educatief programma voor het voortgezet onderwijs, getiteld: Politie
Douane en Drugs. In samenwerking
met de Rotterdamse politie en de
Douane surveillance dienst verzorgen
wij in het museum objectieve voorlichting over drugs en XTC. Vanuit
hun verschillende invalshoeken informeren politie en douane over hun
aandeel in opsporing en preventie. De
douanier demonstreert vervolgens
met zijn speurhond hoe hij zijn werk
uitvoert.

En daar komt dan de wijziging van de
roepnaam om de hoek kijken!
In Nederland hoort de douane, vroeger ook bekend als Invoerrechten en
Accijnzen, al meer dan 400 jaar bij de
belastingen. Veel mensen realiseren
zich dit niet. Juist op het terrein van
de douane is veel interessants to
tonen, zoals gereedschap,uniformen,
en natuurlijk ook smokkelwaar en
smokkelmethoden.
Het leek daarom een goede gedachte
dit aspect van de collectie duidelijker
onder de aandacht van het publiek to
brengen.
Wij hopen hiermee meer mensen naar
het museum to lokken. De bezoekcijfers zijn de afgelopen jaren weliswaar

stige inspecteurs, hebben ertoe geleid
dat het Museum kon ontstaan. De
oprichter verzekerde zich van de
steun en medewerking van zijn werkgever, die daarvoor geen expliciete
eisen in ruil stelde.
Na het overlijden van Van der Poel
stond het museum geruime tijd in de
luwte, om bij de vernieuwing van de
Belastingdienst, eind jaren 80, nieuw
leven to worden ingeblazen. Maar dan
niet als PR-instrument van de
Belastingdienst, maar als een zelfstandig museum met een aandachtsterrein
dat breder is dan dat van de rijksbelastingen alleen.
Toch wil ik niet eindigen zonder to
vermelden dat naar mijn mening voor
ieder (historisch) museum geldt dat
het een achterban nodig heeft en dat
het belangrijkste is, dat gewerkt
wordt aan het historisch bewustzijn
van mensen, binnen en buiten bedrijven, cq instellingen.
De samenwerking tussen Belasting &
Douane Museum en Belastingdienst is
prima, dus van een bedrijfsmuseum
tussen hamer en aambeeld is in ons
geval geen sprake. Gelukkig!

sterk gestegen, maar naar onze zin
onvoldoende.

Internationale contacten
Een paar jaar geleden kwamen wij in
contact met Douane musea buiten
Nederland. In Europa zijn er al meer
dan 15. Wij hebben ons verenigd in
een internationale organisatie om de
onderlinge contacten to stimuleren.
De musea vertonen vooral op het ter-

maken hebben met belastingen en

rein van de collectie overeenkomsten.
De verschillen zijn terug to vinden in

beperken ons niet tot de

de uiteenlopende stadia van ontwik-

Rijksbelastingen.

keling waarin de musea zich bevin-

torten zoveel mogelijk facetten die to

Conclusie
Het Belasting & Douane Museum
kwam min of meer toevallig tot stand.
De historische interesse van een
voortvarend belastingambtenaar, in
combinatie met zijn activiteiten op het
terrein van het onderwijs aan toekom-

Een blik op de huidige expositie
"Van Wapenschild tot Mascotte"

den.
Kijken wij naar de financiering dan
zijn wij een bedrijfsmuseum, want het
25
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e 17e eeuwse

douanepalen to Budel,

Someren en Be rge yk

(I)

Bieze

Deze situatie heeft geduurd tot 1794.
Door de Franse inmenging veranderde het politieke en staatkundige
gebeuren. Hierdoor ging het oorspronkelijke doel van doze palen verloren. De douanepalen zijn vierkante
arduinen palen. De breedte van het
onderste deel, dat in de grond steekt,

gewoonte, om ter gelegenheid van de
inhuldiging van Koningin Wilhelmina
een Wilhelminaboom to planten. In
Someren kreeg men het lumineuze
idee, om de op de heide aanwezige
douanepaal naar het dorp to halen, en
deze als Wilhelminapaal op to richten.
Men ging er van uit, dat deze paal als
monument een langer leven bescho-

zeer dun bevolkt was en waar praktisch geen bebouwing was, kon moei-

is 40 cm: het bovenste deel, dat 2.50
m. hoog is 30 cm. breed. De palen
zijn voorzien van het wapen van de

ren zou zijn dan menige Wilhelminaboom. Men liet de paal door steenhouwer H. Kluytmans uit Eindhoven

lijk worden gezien waar men het

Admiraliteit van de Maas, bestaande

opknappen en van een inscriptie

rechtsgebied van de Generaliteitslanden betrad. Hierdoor was het makkelijk, om zonder betaling van de verschuldigde rechten de grens to passe-

uit twee gekruiste ankers, bedekt door
een schild met klimmende leeuw.
Boven het schild bevindt zich een
kroon. Rechts, links en onder het
schild staat een letter "P". De betekenins van deze drie P's luidt: "PUGNO
PRO PATRIA', hetgeen betekent: Ik
vecht voor het vaderland. Als een
andere betekenis voor deze drie P's
wordt ook vermeld:

voorzien, luidende: HULDE AAN

Nadat de Meierij van 's-Hertogenbosch, na de vrede van Munster in het
jaar 1648 , definitief tot het rechtsgebied van de Zeven Verenigde Provincien ging behoren, werden er aan de
grens van dit gebied in- uit- en doorvoerrechten geheven. De heffing van
deze rechten heeft in de praktijk kennelijk tot moeilijkheden aanleiding
gegeven. In dit grensgebied, dat toen

ren. Om eventuele misverstanden to
voorkomen, heeft men besloten, de
heerbanen aan de grenzen met z.g.
douanepalen to markeren.
In een besluit van 29 september 1662
besloten "DE GECOMMITTEERDE
RADEN TER ADMIRALITEYT, RESIDERENDE BINNEN ROTTERDAM" hierna to noemen Admiraliteit van de
Maas- om aan de grenzen van de
Meierij van 's-Hertogenbosch en van
de Baronie van Breda palen to doen
plaatsen. Deze palen werden geplaatst
op wegen, die uit het "buitenland"
naar de Meierij van 's-Hertogenbosch
of naar de Baronie van Breda liepen.
Blijkens voornoemd besluit hebben
deze palen o.m. gestaan op de grenzen met "den lande van Brabant" (nu
Belgie), het Land van Cuyck, het
Overkwartier Gelder, en het Graafschap Loon, c.q. het Prinsbisdom Luik

zich snel verplaatsen.

door J.W.

"PROPRIA PECUNIA POSUIT'. Dit
betekent: op eigen kosten gezet.
Aangezien de schepen van de V.O.C.
in de 17e eeuw in hun vlaggen ook de
letters P.P.P. voerden, kan men
gevoeglijk aannemen, dat de eerste
uitleg de juiste is. Van deze oorspronkelijke douanepalen zijn er, voor zover
mij bekend, nog 7 over, n.l. 4 in Budel,
1 in Someren en 2 in Bergeyk. In
Budel hebben 5 douanepalen gestaan.
Een is er in de tweede wereldoorlog
verloren gegaan. De gemeente Budel
heeft echter een replica laten maken,

gestaan heeft, geplaatst is.

provincie Limburg).
Bij het passeren van de douanepalen
moesten de voerlieden hun waren

De douanepaal in Someren.

naren reden to paard. Vanuit hun
hoge zitplaats konden zij het terrein
makkelijk overzien. Tevens konden zij
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25e REGERINGSJAAR AAN ONZE
KONINGIN 6-9-1923 en HULDE OP
HET 40e REGERINGSJAAR VAN
ONZE KONINGIN 6-9-1938.
Drie zijden zijn nu van een inscriptie
voorzien: de 4e zijde is Blanco.
Niet iedereen was tevreden met de

De douanepaal in Someren heeft vele
jaren gestaan op het Wilhelminaplein,
in de onmiddellijke nabijheid van het
gemeentehuis. Dit was niet de plaats
waar de paal oorspronkelijk geplaatst
is. De oorspronkelijke plaats waar
deze paal als douanepaal dienst deed
, was op de heide buiten het dorp, in
de omgeving van het tegenwoordige
Someren Heide. In juli 1899 werd
deze paal met een mallejan van de
heide naar Someren gebracht. In die
tijd was het in veel gemeenten de

26

aangebracht, t.w.: HULDE OP HET

die in de directe omgeving van de
plaats, waar de oorspronkelijke paal

(dit gebied bevat o.m. het grondgebied van de tegenwoordige Belgische

aangeven en de verschuldigde rechten
betalen. In verschillende plaatsen
waren "comptoiren" gevestigd, waar
men aangifte van de vervoerde goederen moest doen. In het terrein werd
controle uitgeoefend door dragonders. Deze 17e eeuwse douaneambte-

ONZE KONINGIN, 6 sept. 1898
GEMEENTE SOMEREN.
Dank zij de initiatiefnemers, de heren
Jan Buskens en Jan Meeuws kunnen
we deze douanepaal nog aanschouwen. Als de paal op de heide was blijven staan, was er waarschijnlijk, evenals van vele andere palen die destijds
in deze gebieden geplaatst zijn, niet
veel over gebleven. Bij latere jubilea
van Koningin Wilhelmina heeft men
op een zijde van de paal een inscriptie

Vroegere standplaats op het
Wilhelminaplein to Someren
Foto J.W. Bieze

nieuwe standplaats van deze
"keijepoal" (zoals de douanepaal in
de volksmond genoemd wordt). De
carnavalsvereniging to Someren
Heide was niet ingenomen met het
feit, dat "hun" paal in Someren stond.
Dit misnoegen werd herhaaldelijk
geuit, door de paal tijdens het carnaval weg to halen uit Someren, en over
to brengen naar Someren Heide. De
gemeente moest de paal dan terughalen en herplaatsen in Someren. Dit
heeft er toe geleid, dat de paal in een
formidabele hoeveelheid cement werd
geplaatst, zodat het niet meer mogelijk was, de paal weg to halen. Prins
Carnaval uit Someren Heide kwam

Someren. Maar het verhaal is nog niet
uit. In 1994 besloot het gemeentebestuur van Someren, om het plein voor
het raadhuis geheel to renoveren.

Hierbij moest de voormalige douanepaal uit de grond. Dit was aanleiding om aan de wensen van de carnavalsvereniging in Someren Heide
tegemoet to komen. De paal werd alsnog afgestaan aan het genoemde
kerkdorp.
Een en ander werd tijdens de carnavalsviering op 11 februari 1995 geeffectueerd. De paal werd onder veel
carnavalesk vertoon opgeladen, en
naar Someren Heide overgebracht.
Daar pronkt de paal nu in een breed
grastalud, midden in het dorp, en in
de directe omgeving waar deze paal
omstreeks 1662 werd geplaatst.

daarna elk jaar naar Someren, teneinde zijn spijt to betuigen, "dat onze
poal zo ver van ons of staat" enz. enz.

Noot: Het tweede gedeelte van het verslag van
de naspeuringen van de Meer Bieze treft u in
het volgende mummer van Impost aan.

Zo was deze 17e eeuwse paal, die zijn
loopbaan begon als douanepaal, en in
1899 gebruikt werd als herinneringspaal, nu geworden tot een hoogtepunt
in het carnavaleske gebeuren in

Stattdplaats to Someren Heide
Foto J. W. Bieze

N.ieuwe hoogleraar: Prof. Ydema
De Stichting Belastingmuseum Prof.
dr. Van der Poel heeft per 1 april 1997
een nieuwe hoogleraar benoemd aan
de Rijksuniversiteit to Leiden, als
opvolger van Prof. dr F.H.M.
Grapperhaus die eerder dit jaar zijn
afscheidsrede hield.
Prof. mr O.I.M. Ydema werd geboren
to Apeldoorn op 4 februari 1958. In
1984, na een studie Kunstgeschiedenis
to Leiden, werd hij wetenschappelijk
medewerker bij de afdeling
Beeldhouwkunst en Kunstnijverheid
van het Rijksmuseum to Amsterdam.
Vanaf 1986 werkte Ydema aan een
onderzoek naar de datering van klassieke oosterse tapijten aan de hand
van schilderijen, waarna hij in 1990
aan de Rijksuniversiteit to Leiden promoveerde op de dissertatie "Carpets
in Netherlandish Paintings 1540-1700".
Intussen had hij aldaar vanaf 1987 als
avondstudent colleges in de
Rechtsgeleerdheid gevolgd, waarna hij
eveneens in 1990 zijn doctoraal examen Nederlands recht haalde.

stelling als universitair docent aan de
afdeling Historische ontwikkeling van
het recht van de juridische faculteit
van de Rijksuniversiteit to Leiden, tot
1996. In diezelfde periode werd
Ydema redacteur en redactiesecretaris
van het EchtscheidingsBulletin en van
het Tijdschrift voor Familie- en
Jeugdrecht, en co-auteur van Kluwers
jaarlijks verschijnende Memo
Echtscheiding en Alimentatie. Thans is
hij advocaat bij de Hoge Raad der
Nederlanden, verbonden aan het kantoor Trenite Van Doorne, advocaten en
notarissen to 's-Gravenhage.
Op de Rijksuniversiteit Leiden zal de
nieuwe hoogleraar zich toeleggen op
de historische ontwikkeling van
grondbeginselen van het fiscale recht.
Een voorzet hierop wordt gegeven in
de vorm van een tweede dissertatie,
waarop hij op 12 november a.s. hoopt
to promoveren aan diezelfde universiteit. Dit boek behandelt de vraag,
waar het recht van de overheid op

annotering van een 14de-eeuws staatsrechtelijk werk van de hand van
Philips van Leiden, eertijds hoogleraar
aan de juridische faculteit van de universiteit to Parijs en de eerste minister
van de bisschop van Utrecht. Dit project is van groot belang voor de
geschiedenis van het Nederlandse fiscale recht, omdat Philips van Leiden
in zijn werk aan de graaf van Holland
voorhoudt waar de grenzen van diens
bestuurlijke bevoegdheden liggen met name op fiscaal gebied.
Het onderwijs dat de hoogleraar in
Leiden zal verzorgen zal zich echter
toespitsen op de ontwikkelingen van
het fiscale recht in de 19de en 20ste
eeuw, om aansluiting to vinden bij het
onderwijs in de fiscale rechtsbeginselen van de huidige tijd.

Na korte tijd verbonden to zijn
geweest aan de arrondissementsrecht-

belastingen op is gebaseerd, in de
periode vanaf de Romeinen tot aan
1795. Intussen is hij bezig met een

Prof. Ydema zal naar verwachting in
het voorjaar van 1998 zijn oratie houden. Deze oratie is openbaar en voor
alle belangstellenden derhalve vrij toegankelijk. De redactie van Impost
houdt u op de hoogte.

bank to 's-Gravenhage volgde een aan-

omvangrijk project, de vertaling en
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Werkgroep Geschiedenis van de
overheidsf'inancien
Roomsche wetten, voorbeelden van wijsheid en billickheid 1
Prof. mr. O.I.M. Ydema

"Doch alzoo de Roomsche wetten inzonderheid zulcx, als die ten tijde des keizers Justiniaen vergadert zijn gheweest, by verstandige luiden bevonden werden wijsheyds ende billickheyds vol to zijn, zoo zijn de zelven eerst als voorbeelden van wijsheid ende billickheid, ende metter tijd door gewoonte als
wetten aengenomen" aldus Hugo de Groot in zijn inleiding op het toen geldende recht (Inleidinge, 1.2.22).

Schomaker, en daaruit en uit hetgeen
hij verder over belastingen zegt, volgt
dat hij de bepalingen die over de uitvoering van die successiebelastingen
in de Romeinse wetsteksten to vinden
zijn van toepassing acht, voor zover
daaraan niet gederogeerd door plaatselijk gecodifiiceerd recht of gewoonte
recht.
De invordering vindt in de tijd van de
Republiek der Verenigde
Nederlanden plaats zoals dat naar
ongeschreven'Vf plaatselijk opgetekend recht (te denken valt o.a. aan
keurboeken) al eeuwenlang en zonder
omhaal gebruikelijk is. Het vermogen
van onwillige belastingschuldigen bijvoorbeeld wordt doorgaans zonder
tussenkomst van de rechter verkocht
om uit de opbrengst de openstaande
schuld aan de plaatselijke belasting-

Deze gedachte lezen we ook bij Joost
Schomaker, advokaat-fiscaal van
Zutphen. Deze jurist schreef rond het
midden van de 18e eeuw een lijvige
verhandeling, "Rechtkundige
Aanmerkingen..."
over de belasting op overgang en
overdracht van roerende en onroeren-

dat van de bestaande financiele instellingen, dat van de wetgeving die de
belastingdruk vaststelt en dat van de
invordering.
De financiele instellingen worden
bezien alsof het Romeinse instellingen
zijn. De rekenkamers bijvoorbeeld
worden vergeleken met instellingen

de zaken. Het werk kan vergeleken
worden met hedendaagse juridische

met vergelijkbare taken in het antieke
Romeinse rijk. Daar blijft het niet bij;

belastinggaarder op provinciaal
niveau voldaan. Hollandse juristen als

handboeken, waarbij de wetstekst in

de rechtsregels die in de Romeinse

Johannes Voet zien een recht van

een algemeen kader wordt geplaatst
en toegelicht aan de hand van juris-

rechtsbronnen ten aanzien van de
overheidsinstellingen en de daaraan

legaal hypotheek in de bevoegheid tot
parate executie , waarbij wordt gewe-

prudentie. Daarmee is het werk het
eerste fiscaal-juridische handboek dat
in de Nederlanden is verschenen. In
zijn algemene inleiding op het belastingrecht schrijft hij:
"...binnen dit Furstendom en

verbonden functionarissen staan vermeld, worden zo veel mogelijk van
toepassing verklaard op de instellingen van de eigen tijd.
Schomaker meldt '.....hoedanig het
den beroemden Heer G. Feltman.....

Graaffschap... by onstentenisse van
latere wetten en ordonnantien ofte

begrepen heeft, wanneer hy.... 't geen
wel eer de Procuratoribus Caesaris vel
Rationalibus heeft plaatze gehad

zen op Romeinse wetteksten (Voet,
Comm. ad Pandectas, 20.2.8.). Joost
Schomaker bewandelt voor Zutphen
een andere weg, maar wederom in het
kader van het Romeinse recht. Het
recht van legate hypotheek is een fiscaal privilege, en de stedelijke kas is
geen fiscus. Alleen de kas van de sou-

contraire gewoontes [is het Romeinse
recht}, in subsidium propter ejus
aequitatem gerecipieert en aangenomen, mitsgaders op die van de
natuurlyke
billikheid ..." (Schomaker, p. 25-26).
Ondanks het subsidiaire karakter van
het Romeinse recht wordt in deze tijd
het vaderlandse recht graag binnen
een op het Romeinse recht geent juridisch kader geplaatst. Niet alleen het
privaatrecht, ook het belastingrecht.
Dat gebeurt vooral op drie vlakken:
28

(functionarissen van de Romeinse keizer), tot deze (Kamer van Finantie) en
diergelyke Collegien komt over to
brengen' (Schomaker, p. 74).
Dan wordt graag de continuiteit benadrukt van belastingen. Schomaker
merkt op, dat 'door de Lex Julia vastgestelde 20. gedeelte der Erffenissen',
de vicesima hereditatium van Keizer
Augustus, om goede redenen wederom in onze en andere Provincien (is)
ingevoerd. 'Wederom, zegt

kas to voldoen; daaruit wordt de

verein is immers fiscus. Schomaker
zoekt de oplossing in het Romeinse
privaatrecht. Hij wijst erop, dat alle
ingezetenen van een stad of ambacht
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het
bedrag dat men aan de provinciale
kas verschuldigd was. Als er iemand
niet betaalt of kan betalen, moeten de
anderen diens belastingschuld voldoen naar evenredigheid van de
gedeelten waarvoor de schuld ieder
van hen in hun onderlinge verhouding aangaat. De anderen hebben dan
een regresrecht op de onwillige schuldenaar (een soortgelijke regeling kent
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1 Samenvatting van de lezing die gehouden werd in de vergadering van de werkgroep van 15 april 1997 to Leiden.

aria
rsus Kunstgeschiedenis
kunsthistorica mevrouw Marianne
eloff zal in het Belasting & Douane
ileum een cursus over het Kubisme verrgen, gevolgd door een excursie naar
t Kroller Muller museum. Enkele gegens volgen hierna.
t Kubisme is eon geweldige vernieuDnde an belangrijke beweging in de
hilderkunst an beeldhouwkunt aan het
gin van de 20e eeuw. Het centrum was
rijs.
de cursus Kubisme deal I wordt de
hilderkunst belicht. Be twee creatoren
n de Spaanse kunstenaar Picasso en de
anse schilder Braque. Heel boeiend is
t de ontwikkeling van het kubisme step
or step to volgen. Ongelooflijk is het to
tdekken dot in zo'n kort tijdsbestek,
08-1911, de schilderkunst zo'n enorm
rnieuwende wending onderging (met de
ometrische vormentaal als basis).
, wij zien kunstenaars die de kubistihe vormentaal als uitgangspunt nemen
een eigen variant ontwikkelen. Een
Doi voorbeeld is het oeuvre van de
aanse schilder Gris. Doze schilder
vam in zijn ruimtesuggestie tot een menmg van het Renaissance-perspectief met
t kubisme.
eneens een boeiend voorbeeld vormt
t work van Leger, hij koos de machine
; onderwerp. Door gebruik to maken van
kubistische vormentaal weet hij op
heel eigen wijze uitdrukking to geven
n dit in die tijd zeer actuele onderwerp.
nslotte zal de prachtige vertaling van
t kubisme door Delaunay worden
Iicht. Be collectie van het museum zal
de cursus worden betrokken.
iten over de cursus.
cursus bestaat uit 4 lessen op dondergochtend 2, 16, 30 oktober on 13 novemr in het museum van 10.30 tot 12.00 uur.
excursie in museum Kroller-Muller is
27 november (vervoer op eigen gelenheid)
t cursusgeld bedraagt f 150.- Be
schrijving is beperkt.
kunt zich opgeven voor do cursus bij:
arianne Roeloff, Postbus 61,
10 AB Noordwijkerhout,
lefoon 0252-376893.

het hedendaagse Nederlandse privaatrecht in art. 6:13 BW voor hoofdelijke schuldenaren). Zij zouden volgens Schomaker dan een actie hebben
op grond van zaakwaarneming (de
zgn. actio negotiorum gestorum contraria), die gerelateerd was aan de
rechtsfiguur van de ongerechtvaardigde verrijking.
Degene die zijn aandeel in de belasting niet betaalt, wordt ongerechtvaardigd verrijkt doordat zijn medeburgers voor hem betalen
(Schomaker, p.109-110). Onhandig in
deze gedachte is, dat de plaatselijke
belastinggaarder nu de tussenkomst
van de rechter nodig heeft om to kunnen executeren, maar voor ons is met
name interessant om to lezen, hoe
groot de plaats is die in dit vooral
voor de rechtspraktijk bedoelde hand-

Aankondiging
najaarsvergadering
Op dinsdag 18 november 1997 om
14.00 uur wordt in het Belasting &
Douanemuseum to Rotterdam de
najaarsvergadering gehouden van de
Stichting Geschiedenis van de
Overheidsfinancien. Deze bijeenkomst
zal in het teken staan van de geschiedenis van de Zeeuwse overheidsfinancien. De heer drs. H. Kluiver is bereid
gevonden een lezing to verzorgen over
de Zeeuwse financien ten tijde van de
Opstand.
Mevrouw dr. L. Giebels zal een
spreekbeurt houden over het fenomeen "waterschapsbelasting".
Aansluitend worden alle aanwezigen
in de gelegenheid gesteld de wisselexpositie van het Belasting & Douane
Museum to bezoeken, die eveneens de
waterschapsbelasting tot onderwerp
heeft. Belangstellenden zijn voor deze
studiemiddag van harte uitgenodigd!

Een klerk op het (belasting-) kantoor.
Reproduktie naar Frans Meerts (1836-1896)
boek aan het Romeinse recht wordt
toebedeeld, het recht van 'verstandige
luiden...'dat bevonden wordt 'wijsheyds ende billickheyds vol to zijn. Ik
kom daar op deze plaats graag nog
eens op terug.

Bestuurswisseling
In het voorjaar van 1997 zijn statutair
twee markante bestuursleden afgetreden van de Stichting Geschiedenis van
de Overheidsfinancien: Jan Postma en
Wantje Fritschy. Mevrouw dr. W.
Fritschy, universitair hoofddocent aan
de Vrije Universiteit to Amsterdam,
heeft voor de stichting sedert 1991 met
veel enthousiasme, werkkracht en deskundigheid de functie van secretaris
vervuld. Veel profijt trok het stichtingsbestuur ook van de kennis en
ervaring van drs. J. Postma, de secretaris-generaal van het Ministerie van
Fianacien, die ondanks zijn drukke
werkkring actief betrokken was bij het
reilen en zeilen van de stichting. De
afgetreden bestuursleden zijn opgevolgd door de Nijmeegse historicus
drs. T. Pfeil, die het secretariaat van
Wantje Fritschy overneemt, en drs. A.
Scheffers, de conservator van het
Nederlands Muntmuseum, die in de
voetsporen treedt van Jan Postma.
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Onveranderd:
Stichting Belastingmuseum 'prof. dr Van der Poe l'
De Stichting Belastingmuseum 'Prof. dr van der Poel' wordt sinds jaar en dag in de wandeling aangeduid als
Belastingmuseum. Tijdens het museumweekend, op 12 en 13 april jl, introduceerden wij in plaats daarvan Belasting &
Douane Museum. Redenen hiervoor zijn om het aspect Douane duidelijker tot uiting to brengen en omdat de doorsnee
bezoeker niet altijd een concreet en positief verwachtingsbeeld heeft bij het enkele woord belasting in relatie tot een museum. Bij een aantal vrienden is een misverstand gerezen omtrent de wijziging. Uit een later
gerectificeerd artikel in de NRC hebben sommigen opgemaakt, dat de naam van de oprichter,
Prof. Dr. J. van der Poel, uit de naam van het museum was verdwenen! Niets is minder waar.
De officiele naam van het museum is ongewijzigd gebleven en luidt nog steeds: "Stichting
Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel" en is als zodanig ook op het postpapier en andere
officiele uitingen terug to vinden. Bestuur en medewerkers stellen er een eer in de herinnering aan de grondlegger van het museum levend to houden. Met de beslissing om aan de
benaming, die in de wandeling wordt gebruikt voor het geesteskind van Van der Poel, het
woord Douane toe to voegen zijn wij ervan overtuigd in de geest van de oprichter to handelen. Niet alleen was Van der Poel van oorsprong een I&A-man, maar het was ook zijn wens
om een groot publiek to laten genieten van de fiscale geschiedenis. Met de aanvulling van de
roepnaam menen wij hieraan bij to dragen.
De naam Van der Poel is niet verdonkeremaand, diens portret hangt nog steeds in de hal, en
dat blijft zo.
Prof. Van der Poel bij de viering van het 3e

Namens het bestuur: W.G.J. van Oene

Lustrum van Academie en Corps in 1954
NEEMiLLTAW Foto R.J. Meijer

Redactiewisseling
Omdat mevrouw Dr. W. Fritschy het secretariaat van de Werkgroep Geschiedenis van de Overheidsfinancien heeft overgedragen aan Drs. Tom Pfeil, maakt zij niet langer deel uit van de redactie van Impost. Om haar to danken voor het door haar
als zodanig verrichte werk, plaatsen wij hierbij haar foto, en geven wij een overzicht van haar arbeidzame leven tot de dag
van vandaag.
Mevrouw Fritschy is universitair hoofddocente economische en sociale geschiedenis aan de Vrije Universiteit to
Amsterdam en specialiste op het terrein van de geschiedenis van de overheidsfinancien. Ze promoveerde in 1988 op "De
patriotten en de financien van de Bataafse Republiek. Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid", en
redigeerde in 1996 tezamen met mej. dr. J. Roelevink en drs. J.K.T. Postma "Doel en middel. Aspecten van financieel overheidsbeleid in de Nederlanden van de zestiende eeuw tot heden". Ze heeft sinds 1992 de leiding van het bronnenproject
"Gewestelijke Financien ten tijde van de Republiek". Van haar hand verscheen eind 1996 "Gewestelijke financien ten tijde
van de Republiek der Verenigde Nederlanden, deel I. Overijssel (1604-1795)". waarvan de bijbehorende databases toegankelijk zijn via Internet (http://www.konbib.nl/ing). Ze publiceerde daarnaast vele artikelen op het terrein van de geschiedenis van de overheidsfinancien van de 17e eeuw tot heden. Ze is sinds begin jaren tachtig lid van de "Werkgroep
Geschiedenis van de Overheidsfinancien in Nederland", en was van april 1991 tot april 1997 secretaris van de werkgroep
en van het bestuur van de bijbehorende "Stichting Geschiedenis van de Overheidsfinancien". Sinds 1992 verzorgt ze het
door de Stichting uitgegeven "Literatuurbericht Geschiedenis van de Overheidsfinancien".

Mevrotlzo Fritsehy
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De Neer Pfeil

C INDERELLABEURS :
sprookjesbeurs voor postzegelverzamelaars
Op zaterdag 18 en zondag 19 oktober wordt de eerste internationale postzegel-vakbeurs gehouden waar niet de postzegel
het belangrijkste is, maar de randgebieden: de cinderella's.
Op initiatief van de de Goudse stichting "De Brievenbeurs", die al vier jaar met succes de internationale poststukkenbeurs
in Gouda organiseert, wordt voor de eerste keer in het Belasting & Douane Museum to Rotterdam de Cinderellabeurs georganiseerd. Zowel museum als beurs zijn gratis toegankelijk.
De term "Cinderella" wordt, naast de term "back of the book" algemeen gebruikt bij postzegelverzamelaars voor alles wat
niet een door de post uitgegeven postwaarde is, en niet in algemene postzegelcatalogi wordt opgenomen. Over de inhoud
van wat er tot deze groep behoort, lopen de meningen uiteen. Volgens de International Encyclopedia of Stamps is de term
Cinderella (= assepoester) voor het eerst gebruikt door David W. Waters in de 50er jaren. Als oprichter van de Cinderella
Stamp Club zocht hij naar een beschijving van zijn eigen collectie.
Bij cinderella's valt to denken aan: fiscaalzegels, scheepspostzegels, sluitzegels, kerstzegels, stads- en lokaalposten, telegraafzegels, hotelpost, proeven, vervalsingen, fantasieuitgiften, particuliere luchtpost toeslagzegels, stakingspost en allerhande postale labels als aanteken- en luchtpoststrookjes.

Breed scala
Wanneer de opsomming van de verzamelgebieden die Cinderella genoemd kunnen worden wordt belicht, blijkt dat het
merendeel van de filatelisten herkenningspunten met zijn eigen verzameling zal aantreffen. Vaak blijkt, dat wat toch al verzameld werd, bij de cinderella's thuishoort. Zo zal de verzamelaar van poststukken het aspect aantekenstrookjes al snel
belichten en de motiefverzamelaar van treinen zal waarschijnlijk een treinbriefzegel in de collectie hebben.
Er wordt op de Cinderellabeurs door handelaren uit binnen- en buitenland een breed assortiment aangeboden, zowel als
los zegel (dit in tegenstelling tot de Brievenbeurs) als op brief en document. Vanzelfsprekend zal ook literatuur over Cinderella's to koop zijn.

Belast water
Van 15 november 1997 tot 6 september 1998 presenteert het Belasting & Douane Museum in samenwerking met het
Hoogheemraadschap van Schieland een tentoonstelling met de titel "Belast Water".
Het 725-jarig bestaan van Schieland in 1998 is de aanleiding tot het kiezen van dit onderwerp. De geschiedenis van de
waterbeheersing is onverbrekelijk verbonden met de geschiedenis van Nederland en gaat terug tot de Middeleeuwen.
In de kustgebieden onstonden samenwerkingsverbanden voor de organisatie, de coordinatie en de financiering van de
waterstaatkundige taken: de waterschappen. Zij behoren tot de oudste bestuursorganen van het land.
Het belang van de waterbeheersing dwong de bewoners tot samenwerking. Er onstond een soort democratische gemeenschap die zich bewust werd van een gezamenlijke plicht: een bijdrage leveren aan
de waterstaatswerken. De waterschapslasten behoren tot de oudste vormen van
belastingheffing in Nederland. Het jubileum is gebaseerd op het charter van graaf
Floris V van 14 mei 1273, waarin hij het college van dijkgraaf en hoogheemraden
in hun ambt bevestigt en enkele privilegien geeft. Met foto's, archiefstukken, prenten, schilderijen en kunstwerken zal de tentoonstelling worden ingevuld. Voor de
uitvoering wordt een beroep gedaan op de vormgever Rob Schenk en de kunstenaars Peter Bastiaanssen (objecten) en Jack Zwanenburg (computeranimatie). De
tentoonstelling wordt gefinancierd met bijdragen van de Stichting Vrienden
Belastingmuseum Prof. dr. Van der Poel, het Hoogheemraadschap van Schieland,
de Nederlandse Waterschapsbank, de Unie van Waterschappen, de Stichting VSB
Fonds en het Uyttenhooven-Doyenfonds. In samenhang met de tentoonstelling
zullen nog diverse andere activiteiten worden georganiseerd. Hierover ontvangt u
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to zijner tijd meer informatie.

Verkrijgbare Publicaties
Om meer ruimte over to houden voor interessante artikelen, heeft de redactie besloten de rubriek "Verkrijgbare publicaties"
niet meer in ieder nummer van Impost op to nemen. Geinteresserden kunnen zich een lijst hiervan door het Belasting &
Douane Museum zonder kosten laten toezenden.
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tept / re fiberenbtbfmii t1otterbain; Doen to weten : Aifoo 0p ono
btrbinatn/ fnbtban tijattattijbt getuaer to2btn Oat Uric Tar-rt,
iupbtn / 'Doertupaen / Aohaininero cube 02pbero ban aiberiep
fBerftenV t%omenbt upt brn Lane ban 151abant / ben .aubc ban
Cupcq / [jet ®bcr-quartier ban Oetber / enbe anoere jlabtipo
rage plaetfen inter/ ijatrntetattrenonbcrftarn to bomcil btnnen be
cpcrcpe ban's Ij crtogen-i5ofd) / cube be 0aronnpe ban 12cba/
macr foo turf by oage alo by nadjte ftiber tit.te rpben cube teb2pben
tot banned be 1o2p£u Barr Comptotreil bait be 3Ltectitcn / inibtfgabero.®tfacirrctt ter ac,
c[jcrcije ban alit tllltoincnbe time tiptgacttbt 6ocbcrcn;iju actlgcgett/ fonbcr atbooren [jacr
tigcb2adjtt ¢6ocbcren/ DErracn of atlxCr i cef#Iacl aetlg cbCllj ¢ilbc'o .aubtia i E(t)t bacr
aabrtadtt/ be Pafpooztcn of anberell3cfdjepbcit ( tot (jetitib2engcn/ bo2ber berhJOcr-en
of bcrb2pbetl ban be feibe ztoobigf)) to Ijcbbcn gcttrijt / cube bat Darr boo2,be # )ibbdcil
rna£;li!ltomftcnban't'jLantitg ootclijctto kuo^bcn bcrlto^t ct;acgr0£fraubecrt. Macr tc,
at (Qrlt rtt
gl tlO itlfoo 1u ' bienflaglj cube uoobaglj g£acljt jebbcn to boo2feli, SO O 1ST,
n't unltotncn ban be j[ronticr tcaeti) inenlmtbt bcrinadj be J atIjt-'tjupaliclta ban be
,oficarrcn/ tcrCletl)crrljc acutcflctt / met rciitge 0ocntrcll / Prerben of cen1Qfj anbrr
,Zc£ittact to pafcrcu/ fonbcr ate atlaooren actig£b2ac[jt/ cubeop[jet bcltotttcll cfc[jcpttc
[jebbetl tatcn bifitercn ; tup goebtgrboubi`n tjcbbeti buptcn Elibc onttrellt be ' o2pc11 / gCtc'
gm in be jPcpcrpc tune fBaronnpe booploeint / fcethcre paten to boat opr£djtc.n / enbc by
befen alit i0ocr-ltipben / 'ffarre-lupbcn / fioo-hainincro ofte azpbcro ban ecuig[j anber
Bcetbaet tctuacrfr,outucn/ batnicmanbtbanljacr fidj berbo2bcre / met eetltgc Oocbc,
rcil/ Pecrben ofanb£rjTceftiact beboo2uoenlbepalen boo2bp ttrpbcli oftc opbc11 / tube
atfoo nabrr etuige 0o2pcil tc ltolncn/ fonbcr alboorcn be tngcb2acijtc 0ocb£rcn/ Pecrbca
of rnber t5£chact aen'a 31anbta offic cren atbacr acugegebcu / cube 'a'lr.atlbto f^£sfjt to
tjcbben betacit / ofte bunt foobaumgen icfcljrpt Ire fjubbcn gclidjt / alo tot [jct tub2calgen /
cnbcbojbcr bcrbocrcnbait bef'clbt fat ivo2betl iJCrepfdjt/ cube bat op ijtt feibc iefc4rpt
bcb£[joo2lijclic bifitatic fat 3011 gebaen ; op pa is / foo pcnlaubt pcto ter contraric btbonben
fat luozbe.n tc dotal / bat alit be u1Qebiacljtc cube boo^bp tic getteibe paten gebotrbe of 9r,

b^£bcii c6ocbercn / lflrrrnru of anber 5rcftiact / itlibtfgabcro be Uagcito / T rrell rites
P ccrbc n Ba r r in£t)e fjetillb2cligun tune bccontrabcutic fat3ijnb£f)aCil/ in coil 911 11V UUM..,

f
be Placatcn ter Ccmbcpri cube ` tented geijoubeli fuu£n tuozbcll / cube iJrrf:i2trt
+nrt %
t crbcitrt tllbe Qeronftfcn£rrt/ e thic tic Cmutral3Clitcurki bolitu bit ll gERr^

^^i3lntoc lar :^itcll

..

ttgciiobelith e cil:ttnrert/itJa£riiat nYta

rosijtc / fsslj (tot boo2tioutailrc ban fcijabc) fat tjebbtn tc regul crcn. Ocum UT
^£ rall ge an ile Gab£21 t er bm aralatcpt boo2 no tillt / otfe n -9 f £pttinbcc x662,
e'er Ordonnaneie van de felve:

Het originele voorschrift, waarbij het plaatsen van de palen werd bevolen
(fotocopie - zie artikel op pag 26/27).

