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De conservator opent dit nummer met het verrassende bericht dat Jan
Volkmaars een aanzienlijk legaat aan het museum heeft nagelaten. Zij gaat
verder in op de plannen die bij het museum leven om een passende besteding
ervan to realiseren.

Ingegaan wordt op het museale gebruik van Internet, zowel voor de museum-
medewerkers als de 'bezoekers ' van de site. De opname van de totale collectie
zal echter nog enige tijd duren.

Voorts vindt u in dit nummer een verslag van de heer G. van Roon die geduren-
de vijf maanden als stagiair bij het museum heeft gewerkt. Hij heeft zich
gedurende deze periode bezig gehouden met de voorbereiding van de tentoon-
stelling 'Op het bordje van de Staat'.

In de rubriek museumschatten is een artikel opgenomen over een zilveren
bonbonmandje met de daarbij behorende meester- en keurtekens.
Ook vindt u hier een oude order van een controleur.

Er is een nieuwe rubriek geopend: Column van Professor Ydema. In deze eerste
bijdrage, die overigens een 'column' overstijgt, gaat Prof. Ydema in op de
geschiedenis van de vermogensbelasting.

In de reeks grensverhalen is een artikel opgenomen over het douanekantoor en
de ambtswoningen aan de 'Laagsche Uitklaringspaal' to Tubbergen. Voorts
vindt u een verhaal over Adriaan Valerius, u weet wel, van de 'Nederlandtsche
Gedenckclanck'.
Tenslotte zijn opgenomen een verslag van de promotie van onze mede-redac-
teur Tom Pfeil, een reactie van een lezer en een boekbespreking.

Wolfgang Kattenbusch 3
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Genieten van een kop koffie tegen een achtergrond van smokkelaars in de grensstreek toen koffie nog
een winstgevend vrachtje in de pungel was? Dat wordt wellicht werkelijkheid in het Belasting & Douane
Museum, dankzij Jan Volkmaars die, zoals u in de vorige Impost hebt gelezen, eind vorig jaar overleed.
Begin dit jaar ontvingen wij het verrassende bericht dat Jan ons royaal heeft bedacht in zijn testament.
Het is de eerste maal dat het museum op een dergelijke wijze financiele steun ontvangt. U kunt zich
voorstellen hoe verrast wij alien waren. Tot kort voor zijn dood waren er contacten tussen het museum
en Jan Volkmaars. Gelukkig waren wij niet op de hoogte van Jan zijn voornemen. De contacten waren

daardoor spontaan en niet beladen.
Na van de eerste verbazing to zijn bekomen, vlogen de suggesties van meer en minder serieuze

aard over tafel. Een onderwerp kwam echter opvallend vaak over de lippen: de bouw van een 'smokkel-
serre' in de achtertuin van het museum kwam nu misschien wel binnen handbereik. Sedert de verbou-
wing in 1994 leeft deze wens. Enerzijds om meer ruimte beschikbaar to hebben voor ontvangsten en der-

gelijke, anderzijds om het element smokkel, dat immers een van de publiekstrekkers is in het museum,

beter in beeld to brengen. Bestuur en medewerkers liepen warm voor het plan. Jan Volkmaars was
immers Invoerrechten & Accijnzen-man in hart en nieren. Als blijvend eerbetoon ligt de benaming Jan

Volkmaars-serre voor de hand.
Dit plan werd dus op eenvoudige wijze en in eensgezindheid geboren. De uitvoering is iets

gecompliceerder. Ondanks de niet geringe omvang van de erfenis, is het bedrag ontoereikend om de
gehele bouw en inrichting van de serre to financieren. Wij zijn daarom gestart met het uitwerken van het
plan om zicht to krijgen op de (on)mogelijkheden en de kosten die ermee gemoeid zijn. Momenteel den-
ken wij aan een ruimte die geschikt dient to zijn voor drie doeleinden. Ten eerste het bouwen van een
ontvangstruimte in de museumtuin, waarin wij ongeveer 50 personen een zitplaats kunnen aanbieden in
een ambiance die herinnert aan het smokkelverleden langs de Nederlands - Belgische grens in het mid-
den van deze eeuw. Daarnaast dient er ruimte to zijn voor apparatuur met interactieve spelletjes die
vooral de jeugd aanspreken. Zij moeten bijvoorbeeld in de huid kunnen kruipen van een smokkelaar of
van een douanier om to ervaren hoe de jacht op smokkelwaar zich vroeger afspeelde. Naast de min of

meer klassieke museale opstelling zoals deze to vinden is op de eerste en tweede etage kan de bezoeker
zich op een zodanige wijze vermaken dat hij of zij de sensatie ondergaat zelf deel to nemen aan proces-

ses zoals deze zich in de tijd van hun voorouders afspeelden. In deze tijd van vervagende grenzen bin-
nen Europa wordt het immers steeds moeilijker uit to leggen waar de grenzen van ons land zich bevon-

den en wat deze betekenden.
Met dit alles verwachten wij het museum to verrijken met een extra dimensie voor uiteenlopen-

de doelgroepen. Voor de ontvangst van groepen worden de mogelijkheden verder verruimd, terwijl de
jeugd op een wijze kennis maakt met het museum die waarschijnlijk in hun geheugen zal blijven hangen.

En dat op positieve wijze wel to verstaan!
Het is met veel plezier dat ik u het bovenstaande kan aankondigen. Dankzij het royale gebaar van Jan

Volkmaars is het begin van het benodigde kapitaal aanwezig om to komen tot een belangrijke uitbreiding
van het Belasting & Douane Museum ten behoeve van het publiek. Dat het niet eenvoudig zal zijn om
een en ander tot stand to brengen kunt u zich voorstellen. Toch eindig ik graag met het uitspreken van de
wens dat u binnen niet al to lange tijd ons met een bezoek zult vereren om inderdaad een kopje koffie (of
thee) to drinken in 'smokkel-sfeer'. Wellicht dat u dan ook een reisje waagt in de virtuele smokkelwereld
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van vroeger. De meesten van u
weten nog heel goed waar de
landsgrenzen vroeger lagen en

wat hun betekenis was.
Hopelijk betekent het voor u
dan ook het feest der herken-
ning. Dat is immers ook een
taak van een historisch muse-
um als het onze!

Loes A. Peeperkorn-van Donselaar

Oktober 1998



Internet

Sinds begin 1998 is het Belasting &

Douane Museum to vinden op

Internet. Samen met multi-media-

kunstenaar Jack Zwanenburg heeft

conservator Geert Nieman een web-

site ontwikkeld die de 'surfende'

internetgebruikers moet verleiden

tot een digitaal bezoek aan het

Belasting & Douane Museum.

Na een aarzelend begin heeft de
Nederlandse museumwereld in 1998
massaal de mogelijkheden van dit
nieuwe medium ontdekt. De grote
musea in Nederland, zoals het
Rijksmuseum en het Stedelijk

Museum in Amsterdam, liepen in
deze ontwikkeling voorop en gebrui-
ken het Internet al enkele jaren om
bezoekers to trekken. In de tweede
helft van 1997 is de Nederlandse
Museumvereniging samen met het
Nederlandse Bureau voor het
Toerisme begonnen om via Internet
de naamsbekendheid van musea to
vergroten en potentiele bezoekers to
bereiken ten einde meer bezoek en
dus meer inkomsten to genereren.

De uitgangspunten voor het ontwer-
pen van de website voor het Belasting

& Douane Museum waren velerlei. In
eerste instantie zien wij onze homepa-
ge als een pr-instrument. Om de
bekendheid met het museum to ver-
groten en iets van de zwaar beladen
term 'belasting' weg to nemen, is er
gekozen voor een laagdrempelige,
spannende opzet van de website.
Het medium Internet wordt gebruikt
om zowel de veelzijdigheid van het
onderwerp van het museum - de
fiscale historie van de Nederlanden -
als de diversiteit van de collectie to
illustreren. Om dit to bereiken, is er
een selectie gemaakt van aanspreken-
de objecten uit de collectie. De voor-
werpen die uiteindelijk op het

Internet werden gezet, tonen aan dat
het Belasting & Douane Museum
meer to bieden heeft dan alleen een
collectie belastingdocumenten.

Het belangrijkste onderdeel - vanuit
het perspectief van de pr-medewerker
gezien - is de 'Agenda'. Hierin staan
de actuele zaken als tentoonstellingen,
activiteiten en educatieve projecten
van het museum opgenomen.
Ook het bestaan van de Bibliotheek
voor Fiscale Geschiedenis wordt via
Internet verspreid. Via ons e-mail
adres binnengekomen vragen leiden
tot een intensiever gebruik van deze
collectie.

Tot op dit moment -juli 1998- is de
Internet site van het Belasting &
Douane Museum een succes gebleken.
Direct na de introductie bezochten in
februari al ruim 2000 'bezoekers' de
site. ledere daarop volgende maand
liet een stijging van dit aantal zien. In
de maand juni waren het er zelfs meer
dan 4700!

Het Internet breidt zich als een olie-
vlek uit en de site van het museum
heeft inmiddels al vele 'links' met de
sites van o.a.: Holland Museums,
Media Port Rotterdam, de Belasting-
dienst, de Nationale Museumgids en
de Museumserver.

Naast het museale gebruik van

Internet als pr-instrument is de vol-
gende stap om ook de collecties van
musea via Internet inhoudelijk toegan-
kelijk to maken. Hoewel enkele grote
musea hiermee voorzichtig zijn begon-
nen, valt niet to verwachten dat de
overige musea daar voor de eeuwwi-
selling ook in zullen slagen.
Als het Belasting & Douane Museum
zover is, leest u dat zonder twijfel in
een van de volgende uitgaven van
Impost.

Vooralsnog zou ik u willen uitnodigen
om onze Internetsite to bekijken en
ons uw reactie to laten weten.

e-mail:

info@belasting-douanemus.nl
website:

http://www.belasting-douanemus.nl

Wim van Es

Museum

Vrienden van het
museum
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Ter completering van de zilvercollectie

van het museum, die een overzicht

biedt van de stempelwijzen in de ver-

schillende historische perioden, is in

1989 als sluitstuk van de reeks

gekochte zilveren voorwerpen, een

bonbonmandje aangeschaft uit de tijd

van de inlijving bij Frankrijk: de

Napoleontische jaren 1810-1813.

In de meestertekens en keurtekens

kwam dit tot uitdrukking in 1812-

1813. Dit niet zeer grote voorwerp

toont de keurtekens voor zilver uit die

tijd, waaronder de "fasces" de stok-

kenbundel met bijl. Dit was oorspron-

kelijk de bewapening en het teken van

waardigheid van de Romeinse

"Lictores"(politieagenten). Dit "law

and order" teken is later misbruikt als

symbool van de Italiaanse "fascisti"

onder leiding van Benito Mussolini.

De keurtekens voor 800 dz zilver is

gebruikt op kleine voorwerpen, ook

op stempelbare aanhangsels van grote-

re objecten. De tekens op het bonbon-

mandje vertellen een deel van de

"waarborg geschiedenis" tot aan de

privatisering in 1987.

De vervaardiger van het mandje is de

befaamde zilversmid Diederik Willem

Rethmeijer (alias Diederich Guillaume,

alias Dietrich Wilhelm). Hij werd

geboren in 1756 to Lehrte in het

Koninkrijk Hannover. Van ca.1785 tot

aan zijn dood in 1821 woonde hij o.a.

aan de Anjeliersgracht to Amsterdam.

Hij had zijn werkplaats aan de

Lauriersgracht, later Prinsengracht.

Trouwde in 1785 met Maria Noot en

legde in het zelfde jaar ook zijn mees-

terproef af. Op 1 april 1812 werd hij

ingeschreven in het register van het

"Bureau de Garantie d'Amsterdam"

(waarborgkantoor) met twee meester-

tekens volgens door het Franse munt-

bestuur op 17 Nivose An 6 (6-1-1798)

voorgeschreven ruitvormige model

met DWR en "un gland"(een eikel).

Later noteerde een Nederlandse waar-

borgambtenaar erbij dat beide tekens

op 24 januari 1821 vernietigd zijn.

Het is een sierlijk voorwerp, dat

getuigt van vakmanschap en accura-

tesse, vooral het zaagwerk, dat veel

van zijn voorwerpen siert. De romp is

geheel ajour uitgezaagd en toont de

woorden: " Souvenir d'Amitie " onder

een symetrisch in grootte verlopend

"fleur de lys" motief. De onversierde

bodem is wat hol. Het mandje is

gecompleteerd met een scharnierend

hengsel.

De hiernaast genoemde tekens zijn op

het mandje afgeslagen:



De in 1812 of 1813 aan-

gebrachte tekens:

S

Meesterteken

D. W. Rethmeijer groot

op bodem

Meesterteken

D. W. Rethmeijer klein

op hengsel en zijkant

Gehalteteken 800dz

(duizendsten) midden

op bodem

Kantoorteken

Amsterdam midden op

zijkant

Gehalteteken klein op

hengsel

Bovenstaande tekens voldoen geheel

aan de stempelvoorschriften van 1812

en 1813.

Een meesterteken op elk onderdeel.

Het grote gehalteteken "coq debout a

gauche" (staande haan naar links) met

cijfer 2 voor 800 dz zilver op bodem.

Het kantoorteken "tete de guerrier"

(hoofd van een krijgsman) met letter

M van waarborgkantoor Amsterdam

op de zijde. Het teken voor klein zil-

ver en aanhangsels van 800 dz, de

"faisceau",op het hengsel.

Nederlandse belasting-

tekens:

1814-1893 op bodem en

zijkant

1814-1831 op hengsel

1831-1893 op hengsel

Volgens de Nederlandse wetgeving en

reglementen van 26 december 1813 tot

1953 hoefde het mandje slechts twee

belastingtekens to hebben; een op het

mandje en een op het hengsel. Dit

voorwerp heeft er vier.

Volgens de Nederlandse voorschriften

na de omwenteling van eind 1813 zijn

de Franse keurtekens aanvankelijk

geldig gebleven. Pas in 1816 werden

de Franse keurtekens "fiscaal ongel-

dig" verklaard en de in de handel

aanwezige voorwerpen met deze

tekens moesten gratis worden bijge-

stempeld met een V teken zoals hier-

boven is afgebeeld. De later in de han-

del terugkomende voorwerpen met

Franse keuren moesten ook zo wor-

den bijgestempeld, maar met bijbe-

taling van belasting. Na de Belgische

revolutie van 1830 werd in 1831 de

kleine "gebloemde V" (zie boven) ver-

vangen door de "zwijnskop"

(zie boven).

Uit de overmaat aan belastingtekens

valt slechts op to maken dat ze tussen

1814 en 1893 zijn afgeslagen en dat er

dus to veel is betaald.

Nederlandse gehalteteken voor zilve-

ren voorwerpen die in afgewerkte

toestand aan de Waarborg worden

aangeboden

800dz 1953-heden op zij-

kant

Tot enkele jaren geleden was het niet

nodig om geheel afgewerkte voorwer-

pen nauwkeurig op hun gehalte to

laten onderzoeken, dit omdat er

beschadigingen konden ontstaan

(tekens van deze aard geven een

garantie met een voorbehoud van 29

dz). Tegenwoordig is een precieze

gehaltebepaling van afgewerkte voor-

werpen wel mogelijk. Deze tekens

worden tegenwoordig meer en meer

gebruikt op voorwerpen van onduide-

lijke herkomst. Van 1953 tot 1987 werd

dit teken alleen op buitenlandse horlo-

gekasten met een gehalte van 800 dz

afgeslagen, daarna ook op andere

voorwerpen.

Dit teken had niet op dit mandje

mogen staan omdat het gehalte al aan-

gegeven was met een "vroeger hier in

den lande gangbaar keurteken".

In dit geval is er dus onnodig keur- en

stempelloon betaald.

Het bonbonmandje vindt u in het

Belasting & Douane Museum op de

eerste etage, kabinet 4, vitrine van de

Waarborg.

Casper van Dongen en Geert Nieman

Bronnen: Aspecten van een bonbonmand-

je, J.B.F. van de Bossche, 1987

Keurtekens op zak, C. B. van Dongen, G.

Nieman, Stichting BDM, 1998

Nederlandse verantwoordelijkheidstekens

sinds 1797, Waarborg Platina, Goud en

Zilver N. V, deel I en 2,

1995-1997.
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Standbeeld
voor
belasting-
inspecteur

s
Impost
Nummer 14

Postbus 51-spotjes doen ons geloven

dat het met de belastingen echt niet

meer leuker kan. Weliswaar scoort

die geinige diskette hoog en is het

feit dat je tot 1 april de tijd hebt om

de aangifte de deur uit to doen ook

wel om to lachen - echt leuk wordt

het pas als je een duik neemt in het

verleden van de belastingen. Stof

genoeg. De Veerse archieven bevat-

ten vele meters kohieren, aangiften,

reglementen en ordonnaties waarin

duidelijk wordt hoe de overheid haar

burgers kaalplukte. De oudste aan-

wezige 'kohier', een overzicht van de

Veerse en Zandijkse belastingplichti-

gen, dateert uit 1542.

Een echte inkomstensbelasting was in
een tijd zonder sofi-nummers en door
de werkgever verstrekte jaaropgaven
niet mogelijk. Slechts aan uiterlijke
kenmerken kon men iemands rijkdom
aflezen en zodanig belasten. Naar het
aantal stookplaatsen in huis werd een
bepaald bedrag als haardstedegeld
geheven. Dienstbodegeld betaalde
men voor knechten of meiden. Voor
paarden-, koets- en karosgeld werd
men aangeslagen als voor het plezier
een paard en wagen werd gehouden.
Het gehele vermogen van belasting-
plichtigen werd van 1622 tot om-
streeks 1675 belast met de duizendste
of vijfhonderdste penning. Aan het
eind van de zeventiende en in de acht-
tiende eeuw kwam in etappes een
jaarlijkse belasting op het gehele inko-
men voor. Dit stond bekend als het
familiegeld of hoofdgeld en werd tot
het begin van de negentiende eeuw
geheven.
In tijden van oorlog hadden de Staten
extra inkomsten nodig. Zoals in 1747,
toen de Fransen Bergen op Zoom had-
den ingenomen. Zeeland lag in de
frontlinie. Veel inwoners van de
bezette Brabantse stad waren naar het

veilige Walcheren gevlucht. Het geld
voor de opbouw van een leger en de
zorg voor de asielzoekers werd door
middel van een 'liberaele gifte tot
afwering van den Vijandt' opgebracht.

leder die tot tweeduizend gulden of
daarboven was gegoed, betaalde de
vijftigste penning of twee procent van
de zuivere waarde van zijn bezit zoals
huizen, landerijen, geld en juwelen.
Bezat men minder, dan voldeed een
honderdste penning of een procent.

Beslooten kist
De lijsten uit 1747 en 1748 bevatten
een schat aan gegevens over de bevol-
king van Veere en de dorpen die tot
het rechtsgebied van deze stad
behoorden.Voor de betaling moest
men lijfelijk aanwezig zijn. Boeren,
burgers en buitenlui togen naar het
Veerse stadhuis. In de hal stond de
'beslooten kist'. De belastingplichtige

deponeerde hierin een voor anderen
niet waarneembaar bedrag. Terwille
van de geheimhouding werd geen
aangifte van het inkomen of van het

gestorte bedrag gedaan, maar zweerde
men ten overstaan van commissaris-
sen der belasting dat een bepaald per-
centage van de inkomsten werd
gestort.
Het was in uitzonderlijke gevallen
mogelijk om je to laten vervangen.
Dominee Abels uit Aagtekerke stuur-
de in februari 1748 zijn echtgenote met

een brief waarin hij schreef dat 'door-
then het den Heere had behaagd' hem
'met verscheijde lichaamsswakheden
in 't gemeen, maar ook met sulke ge-
swolle en pijnlijke voeten in 't bijson-
der to besoeken' hij niet in staat was
om naar Veere to komen. In dit geval
kon de vrouw van de predikant een

aangepaste eed afleggen.
Dat de belastingambtenaar niet tot de
toptien van de meest populaire beroe-
pen behoort, is enigzins to begrijpen.



Toch waren enige vip's uit de
Walcherse geschiedenis in de periode
van de Tachtigjarige Oorlog werkzaam
bij de belastingdienst. Kenau Simons-
dochter Hasselaar, de Haarlemse hel-
din, was in 1574 als ontvangster van
de impost op de turf in Arnemuiden
benoemd.

Valerius
De dichter Adriaan Valerius werd bij
zijn overlijden 'rentmeester en tolle-
naar der steede Vere' genoemd. Zijn
aanstelling als ontvanger van de con-

ners de 'druk der belasting, waaraan
nog is toegevoegd eene gehate ver-
bruiksbelasting op het gemaal en het
gedistilleerd', zwaar voelden. Zozeer
dat ze de gemeentraad als oplossing
aandroegen, de beroemde beker van
Maximiliaan dan maar to verkopen
om zodoende een lastenverlichting to
krijgen. Komt tijd, komt raad. Een
eeuw later wordt in Veere niet meer
gemalen, bestaat er geen gemaalbelas-
ting meer en wordt de beker nog
steeds door de gemeente gekoesterd.
Zelfs Valerius heeft, ruim driehon-
derdvijftig jaar na zijn dood, in Were
een standbeeld gekregen. De totstand-
koming kon in 1979 worden gereali-
seerd door middel van - voor de
belasting aftrekbare - giften.

Peter Blom

vooien en licenten, een soort in- en uit-
voerrechten, had hem veel aanzien en
inkomsten gebracht.
Naast het ontvangen van belastinggel-
den waren zijn poetische prestaties
zodanig dat later scholen, straten, plei-
nen en een kliniek naar hem werden
genoemd.
De hervorming van het belastingstel-
sel in de Franse Tijd was de basis voor
het huidige systeem. Accijnzen op
zout, zeep, turf, geslacht, gemaal,
tabak en sterke drank bleven bestaan.
Gemaalbelasting werd betaald voor
het verplicht malen van een zak koren.
Per honderd kilo tarwe betaalde men

twee gulden belasting.
In 1855 werd de rijksaccijns hierop
afgeschaft. Wel bleven plaatselijke
belastingen op het gemaal gelden. Zo
ook in Veere, waar in 1889 de bewo-

') Met toestemming van de uitgever
overgenomen uit de Provinciale
Zeeuwse Courant van 4 februari 1997.

De beker van Maximiliaan

Deze verguld zilveren beker is gemaakt in

Vlaanderen ca. 1546 in opdracht van kei-

zer Karel V, die hem schonk aan

Maximiliaan van Egmond, graaf van

Buren. Maximiliaan van Egmond was

naar Duitsland getrokken om de keizer to

helpen in zijn strijd tegen de protestanten.

Hij ontmoette de keizer bij Ingolstadt.

Dez ontmoeting wordt op de beker afge-

beeld. Op het deksel staat de overtocht van

het leger van Maximiliaan over de Donau

afgebeeld. Boven op de beker staat de oor-

logsgod Mars met een schild waarop het

wapen van de stad. De beker werd in 1551

door Maximiliaan van Bourgondi', heer

van Veere, aan die stad geschonken. Het

gemeentebestuur van Were heeft in 1881

en 1883 geprobeerd deze beker to verkopen.

De Kroon heeft die besluiten vernietigd.
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Een billijker
vermogens-
belasting in
de 21ste
eeuw

In 1987 schreef de Leidse oud-hoogle-

raar en oud-A.-G. mr Jan Verburg een

bijdrage in de feestbundel van het

Belastingmuseum, waarin hij opende

met het volgende citaat:

'indien de zaak niet zoo ernstig ware, (het)
stof tot scherts (zoude) kunnen geven, dat,
van 1848 of, aan ieder Minister van
Financier in de Staten-Generaal en in de
pers de eisch is gesteld om het bestaande
zamenstel van belastingen door een nieuw
s ysteem to vervangen, dat meer gelijkma-
tig, billijker en minder drukkend zou zijn;

terwijl ieder hunner zich hoogstgelukkig
heeft moeten rekenen, zoo hij, voorziende
in de dadelijke behoeften der schatkist,

eenige partieele verbetering met groote
moeite kon verkrijgen'.2

De geschiedenis van het fiscale recht
kent verscheidene momenten, waarop
het "zamenstel van belastingen"
ingrijpend werd hervormd. Nog niet
zo lang geleden werd een algemene
herziening van de rijksbelastingwetge-
ving ingezet door de totstandkoming
van de AWR in 1959 en afgesloten met
de WBR in 1970. Hervormingen
sedertdien, bijvoorbeeld op grond van
voorstellen van de commissies Oort en
Stevens betroffen slechts partiele her-

vormingen.
Thans ligt een nieuwe poging op tafel
om to komen tot een nieuw "zamen-
stel", een verkenning om to komen tot
gelijkmatiger, billijker en minder druk-
kende verdeling van de lastendruk: de
Nota Belastingen in de 21ste eeuw. Op
de drempel van een nieuw millenni-
um zou de maatschappelijke bereid-
heid om het geheel anders to doen wel
eens basis kunnen verschaffen voor
grotere aanpassingen van het fiscale
samenstel dan enkel partiele verbete-
ringen.

De Nota is door verschillende auteurs

al scherp bekritiseerd. Sommige heb-
ben daarbij gewezen op het deja-vu
effect waar het de belasting van

inkomsten uit vermogen betreft. Zoals
van verschillende kanten is opge-
merkt, die inkomsten zullen worden
vrijgesteld van enige belastingheffing,
terwijl de vermogensbelasting - for-
meel afgeschaft - feitelijk zal worden
opgerekt van 0,7% thans tot 1.0 of 1.2
% bij realisering van de voorstellen.
Immers, wanneer het vermogensren-
dement forfaitair wordt bepaald op
4% per jaar, en daarop een vast IB-
tarief wordt losgelaten van 25 - 30 %,
is de uitkomst dat jaarlijks (iets meer
dan) 1% van het vermogen moet wor-
den afgestaan terwijl de feitelijke

inkomsten buiten schot blijven. Dit
hadden de auteurs eerder gezien. De

Nota verwijst zelf ook naar de Wet op

de vermogensbelasting die op 1 mei
1893 van kracht word en die - mutatis
mutandis - heeft gegolden tot 1915.3

Voorafgaand aan de vermogensbelas-
ting van 1893 noemde de troonrede
van 1891 verbetering van het rijksbe-
lastingstelsel een dringende eis der
rechtvaardigheid.+ De regering zou
een voortdurende herziening en ver-
betering van het gehele belastingstel-
sel voor ogen hebben, aldus de eerste
paragraaf van de Memorie van

Toelichting bij het wetsvoorstel
Belasting op de inkomsten uit vermo-
gen. Het gaat bij dat wetsvoorstel niet
om de introductie van een geheel

nieuwe opzet van belastingheffen; wat
geen aanleiding geeft tot praktische
bezwaren, al zou het wellicht niet vol-
doen aan theoretische eisen, zou met
rust moeten worden gelaten.'

1 Prof. mr. O.I.M. Ydema is hijzonder
hoogleraar Gesehiedenis van het belas-
tingrecht aan de Rijksuniversiteit to
Leiden vanwege de Stichting Belasting-

museum Prof. dr Van der Poel en advo-
caat bij Trenite van Doorne to 's- Graven-
hage.

2 J. Verburg, Een gesplitste inkom-
stenbelasting, De vermogens- en
bedrijfsbelastingen van minister
Pierson, in: Fiscaliteit in Nederland, 50
jaar Belastingmuseum "Prof. dr. Van der
Poel" (J.Th. de Smidt e.a., red.),
Zutphen/Deventer 1987, p. 137,
J. Heemskerk citerend in De Praktijk
onzer Grondwet II, p. 208.

3 Nota, p. 68.

4 Handelingen II, 1891-1892, 125, 4
(Voorlopig verslag), p. 19, 0 2.
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kracht van de contribuabele - de
eigendom behelsde immers vrijwel
uitsluitend het vermogen om inkom-
sten to treffen.

Ook bestedingsbelastingen konden
relatief eenvoudig worden verdedigd.
Deze drukken immers op de con-
sumptiemiddelen zodat eenieder
eraan meebetaalt naar gelang zijn
bestedingspatroon. Wanneer we de
gedachtenwisseling in de Tweede
Kamer in 1892 volgen, blijkt dat vol-
gens de toenmalige belastingwetgever
de nadruk daar dan ook op moet lig-
gen.9 Zo had men er al eeuwen eerder
over gedacht. Progressieve belasting-
heffing hoort thuis bij de bestedings-
belastingen," aldus minister Pierson.

Pierson stelde voor het equivalent
voor onwenselijk geachte heffingen of
verlaging van tarieven to vinden in
een belasting op de inkomsten uit ver-
mogen, een directe belasting, derhal-

ve. Op zich een moeilijk onderwerp; in
de geschiedenis van het belastingrecht
is gebleken dat het niet eenvoudig is
om directe belastingen to rechtvaardi-
gen. Tegen het einde van de 19de
eeuw gold dat wellicht nog meer dan
in vroeger tijden, omdat in fiscalibus
het vermogensbegrip abstracter was
geworden. In een vroege agrarische
samenleving is het vermogen tastbaar;
het bestaat uit_ productiefactoren
minus arbeid, plus consumptiemidde-
len. De productiefactoren zijn heilig,
en worden door de oude schrijvers als
niet belastbaar beschouwd. Nergens
was - of is - het belang van de ingeze-

tenen groter dan bij bescherming van
de mogelijkheden zich een bestaan to
verwerven. De primaire taak van de

overheid was derhalve bescherming
van de eigendom, de productiemidde-
len van haar burgers. De consumptie-
middelen daarentegen - de inkomsten
die met voorbedoelde productiefacto-
ren waren gewonnen - werden wel
belastbaar geacht, (al dan niet uitge-
sproken) met een drempel voor het
bestaansminimum.

In de belastingtheorieen die rond het
jaar 1800 opgeld doen, komt deze
tweedeling min of meer to vervallen;
winst maakt ook deel uit van het ver-

mogen. Een stuk doctrinaire bescher-
ming van het inkomsten-genererend
vermogen vie] dus weg. De argwaan
tegen directe belastingen neemt dan
toe en zeker wanneer progressieve
tarieven worden gehanteerd; het
gevaar van vermogensnivellering is
dan aanwezig. Die nivellering viel las-
tig to rijmen met de primaire taak van
de overheid. De matige progressie die
Pierson voorstond werd dan ook al
vroeg bestreden als gebaseerd op een
socialistisch beginsel. Een zodanig
stelsel 'veroordeelde... zich zelf'!
Indien echter een duidelijke relatie

bestaat tussen hetgeen moet worden
betaald en hetgeen daarvoor wordt
verkregen, ondervindt de belasting in
de oude literatuur minder weerstand.
Directe, op het profijtbeginsel geba-
seerde zakelijke belastingen worden
doorgaans daarbij eerder gerechtvaar-
digd geacht dan persoonlijke belastin-
gen. Men betaalt eerstgenoemde lasten
tenslotte primair voor overheidsdien-
sten die aan het belastingobject ten
goede komen. In de historie woog
voorts zwaar dat zakelijke heffingen
doorgaans aansloten bij de draag-

Met de gelden die na invoering van
het nieuwe wetsvoorstel zouden wor-
den geind beoogde Pierson onder
meer een degressieve belasting to cor-
rigeren, de belasting op het personeel,
gerelateerd aan woonkosten. Door de
toegenomen druk van gemeentelijke
belastingen" - een probleem dat niet
alleen in onze tijd speelt - middels
opcenten op de personele belasting
was de totale druk to hoog opgelopen
waar vooral de minima onder to lijden
hadden. Dat was in strijd met de bil-
lijkheid, die vereiste dat meergegoe-
den meer bijdragen." Opzet van het
nieuwe voorstel was dat

"degeen, die een grooter inkomen
heeft dan een ander, percentsgewij-
ze... hooger [zall worden getroffen,
wegens zijn ruimeren voet van
leven."

Of bestedingsbelastingen wel de
draagkracht konden benaderen, werd
in de Tweede Kamer voor ons zuinige
landje overigens betwijfeld. Niet
gering immers zou het aantal lieden
zijn, dat veel vermogen heeft maar
weinig verteert." Daar stond volgens
de minister dan echter tegenover dat
bij zuinig leven het vermogen toe-
neemt, waardoor die lieden dan via

een vermogensgerelateerde heffing
alsnog de voorziene bijdrage zouden
leveren.

Het was nadrukkelijk niet de bedoe-
ling van Pierson om met zijn voorstel
de totale belastingdruk to verhogen.
Als gezegd, een belasting op inkom-
sten uit vermogen zou enkel het equi-
valent van de correcties moeten
opbrengen. Daarbij doet zich de vraag
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voor, hoe die vermogensinkomsten
zijn to treffen. Een inkomstenbelasting
zoals wij die thans kennen leverde in
1892 zowel voor de heffing als voor
de invordering problemen op.
Volgens tijdgenoten zou het enerzijds
moeilijk zijn voor veel contribuabelen
met een laag opleidingsniveau om de
inkomsten aan to geven en anderzijds
zou de controle moeilijk zijn. Wilde
een belasting op inkomsten doel tref-

fen, dan moest zij derhalve eenvoudig
zijn. Bovendien was er het probleem
van plaatselijke belastingen; de plaat-
selijke overheden voorzagen in hun
financieringsbehoeften door opcenten
op bestaande rijksbelastingen en daar
wilde de minister geen verandering in
brengen.1'

Aan het vereiste van eenvoud werd
wel voldaan. Het wetsvoorstel beoogt
een forfaitaire heffing van 1 tot 1.2
promille op de waarde van het ver-

mogen. Uitgaande van een gemiddeld
haalbare rente van 4% zou dat neer-
komen op een belastingdruk van 2.5
tot 3.75 procent van de vermogensin-
komsten. De gematigde progressie
diende er slechts toe om kleine ver-
mogens vrij to stellen" zodat het ver-
wijt van socialistische belastingheffing
eenvoudig kon worden tegengespro-
ken." De progressie zat volgens de
minister overigens niet alleen in het
tarief, maar ook daarin dat kleine
beleggers doorgaans kiezen voor
meer risicodragende, en dus gemid-
deld hoger renderende investeringen
dan grotere beleggers en zij door het
forfaitaire karakter van de heffing dus

relatief minder last zouden hebben

van de belasting.17
Voordeel was volgens de
Parlementaire Geschiedenis ook, dat
draagkracht wordt gevonden daar,
waar vermogenden ervoor kiezen hun
inkomsten uit to ruilen tegen de kans
van waardestijging van hun vermo-
gen. Het lage tarief zou niet tezeer
belemmerend werken op investerin-
gen-op-lange-termijn, terwijl ook de
billijkheid zou zijn gediend: wanneer

de feitelijke inkomsten worden belast,
draagt de fiscus ten onrechte niet mee

in het risico van waardedaling."

Uiteindelijk is het wetsvoorstel niet
ingevoerd als "Belasting op inkom-
sten uit vermogen", maar als
"Vermogensbelasting".19 Het wets-

voorstel mag hebben beoogd om de

inkomsten uit vermogen to belasten,

maar waar de heffing ook plaats zou
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vinden daar waar geen inkomsten uit
vermogen werd genoten, achtte men
de term "Vermogensbelasting" duide-
lijker.21 Als gezegd gaat volgens ver-
schillende hedendaagse auteurs
dezelfde redenatie op voor het voor-
stel van staatssecretaris Vermeend.

In de fiscale literatuur wordt de hui-
dige vermogensbelasting gezien als
een belasting op de additionele draag-

kracht die de vermogende geacht
wordt to hebben, naast de draag-
kracht uit hetgeen hij uit inkomsten

bezit. Maar wellicht is het zuiverder
de huidige vermogensbelasting to
bezien in termen van een additionele
inkomstenbelasting. Als een extra
heffing op de vermogensinkomsten,
een heffing als ondersteuning van het
gebrekkige fiscale inkomensbegrip.2'
Gepaart merkte terecht op dat de
Nederlandse vermogensbelasting
tegenwoordig een zware heffing bete-
kent, wanneer men deze correleert
aan het inkomen dat uit het vermogen
kan worden gevormd.-' Voor die extra
heffing is het moeilijk een rechtvaar-
diging to bedenken. Met name indien
wij het vermogen als bestedingsreser-
ve zien, als het resultaat van reeds
door belastingen getroffen inkomsten
en besparingen op (nog to realiseren
en to belasten) uitgaven. In de termen
van weleer: dat vermogen kan ook
handvat zijn voor het verwerven van
toekomstige inkomsten, die dan ook
in de toekomst nog zullen worden
belast. Met dergelijk kapitaal moet
men voorzichtig zijn; de belastingwet-
gever heeft niet voor niets lang vast-

gehouden aan het uitgangspunt, dat

per definitie niet-inkomsten genere-
rende zaken niet aan belasting dienen
to worden onderworpen: het vermo-
gen zelf werd pas vanaf 1914 naast het
inkomen uit vermogen belast terwijl
er nog een zekere tijd een vrijstelling
gold voor niet-vruchtdragende zaken
als edelmetaal en juwelen.2i De ver-
mogensbelasting van honderd jaar
geleden had dus een geheel ander
karakter dan de vermogensbelasting
anno 1998. De Nota gaat naar de
opzet van 1893 terug en herstelt daar-

mee wellicht het aloude uitgangspunt

dat de Staat de eigendom, ook dat
van met name kleinvermogenden,
dient to beschermen.21 In die zin zal
de nieuwe vermogensbelasting beter
zijn to billijken dan de huidige.

De parallellen van de discussies rond
Piersons wetgeving en die rond de

Nota Belastingen zullen de lezer van
dit blad niet zijn ontgaan. Ik ben
benieuwd of de forfaitaire heffing op
vermogensinkomsten dan ook zo snel
door het parlement zal kunnen wor-
den geloodst als honderd jaar geleden

- binnen een jaar. Verburgs citaat
stemt op zich niet tot optimisme.
Vanaf 1848 zou aan iedere bewinds-
man op Financien de eis zijn gesteld

om het bestaande samenstel van
belastingen door een nieuw systeem
to vervangen, dat meer gelijkmatig,
billijker en minder drukkend zou zijn.
Kennelijk is die eis met veel teleurstel-
lingen beantwoord. Precies honderd-
vijftig jaar later lijkt het er echter op,
dat het de bewindslieden lukt om
zelfs meer dan een partiele verbete-
ring tot stand to brengen. Voor wat de
heffing van inkomsten uit vermogen
betreft, door Piersons gedachtengoed
van honderd jaar geleden weer of to

stoffen.

Leiden, 10 juli 1998

Onno Ydema

5 Handelingen 11 1891-1892, 125.

6 Handelingen II, 1891-1892, 125, 3,
p. 6, q 2.

7 Althans, minus arbeid van vrije
burgers.

8 Handelingen II, 1891-1892, 125, 4,
p. 28-29, voor het geval geen plafond

aan de progressie zou worden gesteld;
dan zou bij een vermogen van NLG
36 mio. het inkomen geheel aan de
staat toevallen.

9 Handelingen II, 1891-1892, 125, 4,
q 6, p. 22.

10 Handelingen II, 1891-1892, 125, 3,
p. 8, q 3 sub II: 'Doch men kan ook
een geheel anderen weg inslaan om
tot hetzelfde doel [progressie in belas-
tingheffing] to komen, door namelijk

het Personeel goed to regelen.' en l.c.,
p. 9, q 5: 'Een goed regeling der
progressie is niet noodwendig eene
zoodanige, waarbij eene voortgaande
progressie is opgenomen in iedere
afzonderlijke belasting, maar zulk
eene, die aan het gehele stelsel een vol-
doend progressief karakter verleent.'

11 Handelingen II, 1891-1892, 125, 4, q

6, p. 23.
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12 Handelingen II, 1891-1892, 125, 4,
q 6, p. 22.

13 Handelingen II, 1891-1892, 4, q 12,
p. 29.

14 Handelingen II, 1891-1892, 125, 3,
p. 6-7, q 3

15 Handelingen II, 1891-1892, 125, 3,
p. 9, q 5.

16 Bovendien was er een plafond van
NLG 500.000 voor de progressie voor-
zien. Handelingen II, 1891-1892, 125, 4,
q 12,

Promotie

P. 29.

17 Handelingen II, 1891-1892, 125, 3,
p. 8, q 4. Daar staat ook een gevaar
tegenover, dat minder gegoeden
gedwongen worden to kiezen voor
minder solide beleggingen. l.c., 4, q 11,
p. 28.

18 Zoals S. Cnossen - overigens geen
voorstander van de forfaitaire rende-
mentsheffing - onlangs nog belangrijk
achtte: Weekblad 1998/6294, 28 mei
1998, p. 784.

19 Art. 1: "Onder den naam van
"Vermogensbelasting" wordt eene
directe belasting geheven..."

20 Handelingen II, 1891-1892, 4, q 16,
bij art. 1, p. 31.

21 L.G.M. Stevens, Overbodige fiscale
wetgeving, in: Ars notariatus LXI
(1993), p. 56.

22 Ch.P.A. Geppaart,
Vermogensbelasting, Deventer 1995,
p. 1.

23 L.c., p. 9.

24 Gepaart voormeld merkte in dit
verband, geheel in de lijn van de oude
schrijvers, op dat onder de nieuwe
vermogensrendementsheffing weer
een stimulans kan ontstaan voor ver-
mogensvorming in brede lagen van de
bevolking. Daardoor zouden de belas-
tingplichtigen meer weerstand kunnen

vormen voor de jaren waarin het met
onze welvaart wat minder goed gaat.
Weekblad 1998/6287, 9 april 1998,

p. 522.

'Het vaderland kan als gered worden
beschouwd'. Met deze woorden nam
Tom Pfeil - secretaris van de werk-
groep Geschiedenis van de Overheids-
financien en mede -redacteur van
Impost - de felicitaties van de hoogge-
leerde oppositie in ontvangst, die hem
op 23 juni jongstleden aan de
Universiteit van Amsterdam dwong
tot de openbare verdediging van zijn
proefschrift 'Tot redding van het vader-
land'; 't primaat van de Nederlandse over-
heidsfinaneien in de Bataafs-Franse Tijd
1795-1810. 'Tot redding van het
vaderland' wil bijdragen tot een beter
begrip van de wordingsgeschiedenis
van het moderne Nederland. In de
revolutieperiode van de Bataafs-
Franse tijd werden volgens Pfeil de
grondslagen gelegd van de huidige
Nederlandse eenheidsstaat. De centra-
le these van zijn studie luidt dat de
politieke geschiedenis van Nederland
in de jaren 1795-1810 niet wordt
beheerst door het primaat van de ide-

ologie, maar door het primaat van de
financien. Zowel de afbraak van de
oude statenbond als de opbouw van
de nieuwe eenheidsstaat stonden vol-
ledig in het teken van de noodzaak het
overheidskrediet to behouden en to
versterken. In de zienswijze van Pfeil
lokten de revolutieoorlogen en de
daarmee samenhangende financiele
crises de modernisering van de poli-
tieke en financieel fiscale orde in
Nederland uit. Geintresseerden kun-
nen in zijn lijvige dissertatie dan ook
veel to weten komen over de fiscale
geschiedenis van Nederland, alsmede
over de ontstaansgeschiedenis van het
ministerie van Financien en de natio-
nale Belastingdienst. Het proefschrift
van Tom Pfeil, waarin talrijke illustra-
ties uit het archief van het Belasting &
Douane Museum zijn opgenomen, is
uitgegeven door het NEHA en thans
in de boekhandel verkrijgbaar onder
ISBN-nummer: 90.5742.015.5. De win-
kelprijs bedraagt fl. 59,90

Nummer 15

Oktober 1998



Het

douanekantoor

en de

ambtswoningen

aan

"den Laagschen

uitk1arings-

paa1"

gemeente

Tubbergen

14

Impost
Nummer 15

Oktober 1998

In dit vooraanzicht is de arnbtswoning van de
waarnemend grensontvanger duidelijk to herkennen. Aan de rechterzijde van deze

wooing stood vroeger het huis, dat afgebrand is.

Het grondgebied van de gerneente
Tubbergen in Twente heeft een zeer
bijzondere vorm. Er loopt nt. een
lange kegvormige uitloper van het

grondgebied in oostelijke richting,
langs de Duitse grens, tot voorbij de
gerneente Ootmarsum. Bijna aan het
einde van deze uitloper kruist de
weg van Ootmarsum naar het Duitse
Lage dit gebied van de gerneente
Tubbergen.Bij Koninklijk Besluit
van 5 april 1849, Staatsblad No. 35,
werd bij de grens een douanekantoor
geopend. Het bestaande kantoor
Latdorp kwam to vervallen. De
plaats, waar dit kantoor gevestigd
werd, was kennelijk al lang bekend
als "den Laagschen Uitklaringspaal".
Deze plaats werd op deze wijze in
het aangehaalde K.B. beschreven.
Ingevolge het verdrag met het
Koninkrijk Hannover, gesloten to
Meppen op 2 juli 1824, werd aan de
westzijde van de weg grenssteen no.
74 geplaatst. Deze steen is nog steeds
aanwezig.
Op dit punt werden drie ambtswo-
ningen gebouwd. (Hiervan is er een
afgebrand, en niet meer herbouwd).
De middelste woning was groter dan
de twee andere; het diende als woon-
huis voor de waarnemend ontvanger;
tevens was in deze woning het doua-
nekantoor gevestigd.

Dit gebied was erg afgelegen, en niet
aantrekkelijk voor de toenmalige dou-
aneambtenaren. Het lag, tot in de der-
tigerjaren van deze eeuw, aan een

zandweg, 12 kilometer van de
bebouwde kom van Tubbergen, en 4
kilometer van de bebouwde kom van
Ootmarsum. Als een van de bewoners
eens naar Ootmarsum moest, nam hij
gelijk boodschappen mee voor de ove-
rige bewoners van deze drie huizen.
Deze omstandigheden vormden de
reden, dat hier meestal jonge, gehuw-
de ambtenaren werden geplaatst. Het
afgelegen wonen werd vergoed, door
de aanwezigheid van een (voor die
tijd) ruime woning met een grote twin.
De hour bedroeg in het jaar 1919
f 25,- (vijf en twintig gulden) per
jaar, en de grote twin zorgde voor
aardappelen, groenten en fruit.
Het salaris van de douaneambtenaren
bedroeg in 1918 ± f 45,- per maand.
Dit bedrag werd later verhoogd met
een toelage per dag, waarop men
grensdienst deed (corruptie-toelage
genaamd).
De douaneambtenaren kwamen niet
uit de streek, waar ze gestationeerd
waren. Als ze eenmaal per jaar hun
familie wilden bezoeken, moesten ze
daarvoor een Lange reis maken, waar-
van het reisgeld voor deze gezinnen
dikwijls meer bedroeg dan een
maandinkomen. Vakantietoeslag was
nog niet uitgevonden. Ook kindertoe-
slag bestond toen nog niet. Al met al
was het voor de douaneambtenaren



geen vetpot, maar gezien de leefsitu-
atie van die tijd, was men er tevreden
mee.
Zoals hiervoor reeds vermeld, is in de
vijftiger jaren een van de drie ambts-
woningen afgebrand. Deze werd niet
meer herbouwd. De twee overgeble-
ven woningen staan er nog steeds. Ze
zijn inmiddels door het Rijk verkocht
aan de bewoners. De foto's geven een
duidelijk beeld, hoe de woningen er
nu uit zien. Aan de woningen is aan
de buitenkant niets veranderd, met
uitzondering van de kleur van de ste-
nen. Het geheel is nu wit.

De huizen werden in 1919 als volgt
bewoond: in de middelste woning
M. Suir, kommies eerste klasse en
waarnemend ontvanger. Hij woonde
daar met zijn echtgenote en schoon-
moeder. In de linker woning woonde
de kommies 2e klasse L. v.d. Zeep met

Op doze foto is grenspanl no: 74 duidelijk
zichtbaar. Donker asfalt: Duits gebied; licht asfalt:
Nederlands gehied.

cr^.alr,rs'rr.
T^^1iut•,r.r,r`

zijn echtgenote. In de rechter woning
woonde de kommies 2e klasse
Ph. Huisman met echtgenote en twee
kinderen. De bewoners van de panden
in het jaar 1919 zijn to zien op de foto
links. De datering van deze foto in het
jaar 1919 was na to gaan uit het feit,
dat het meisje op de arm bij Naar moe-
der op 7 augustus 1918 was geboren.
Dit kind was op deze foto ongeveer 1
jaar oud.

Co Bieze

Kornrnies Huisman is de tweede van rechts
(met stroohoed): Links van hem zijn
echtgenote net dochtertje Lies op de arm:
aan zijn hand zijn zoontje Flip.
Het is niet gelukt om de namen van de
overige personen to achterhalen. Het zijn
ongetwijfeld de bewoners geweest van de
andere twee huizen, met uitzondering van
de twee meisjes op de voorgrond. Dezefoto
laat het afgebrande huis zien.
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`Pracht

Onder bovenstaande titel is in

september een boek verschenen

van de hand van de auteurs

Thijs van Leeuwen, Frans Smits jr.

en Klaas Kornaat.
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Prinj e sdag

Het Belasting & Douane Museum
heeft aan dit boek een bescheiden bij-
drage geleverd welke betrekking heeft
op de rol die de Minister van
Financien in het gebeuren op
Prinsjesdag vervult. Daarbij is vanzelf-
sprekend het bekende koffertje niet
vergeten.

'Pracht en praal op Prinsjesdag' geeft
een prachtig beeld van de ceremonie
die elk jaar door een groot deel van

het Nederlandse yolk op de voet
wordt gevolgd. Enerzijds omdat in de
Troonrede de plannen van de regering
worden gepresenteerd- een ieder is
benieuwd of bepaalde punten van
beleid worden genoemd en wat daar-
van de financiele consequenties zijn -
anderzijds omdat velen de korte rit
van de koninklijke stoet een fascine-
rend spektakel vinden. Hoewel
Nederlanders over het algemeen niet
houden van uiterlijk vertoon, is



He rinne ringe n aan

Jan Flo lkmaar s

Prinsjesdag uitgegroeid tot een
geliefde traditie die niet alleen bin-
nen de Haagse politiek maar ook
voor de burgers als een jaarlijks
hoogtepunt geldt.

In dit boek zijn het de
Nederlanders die centraal staan.
Militairen, parlementariers, politie-
agenten,studenten, veteranen,
Oranjeklanten, koetsiers en muzi-
kanten laten zich op Prinsjesdag
van hun beste zijde zien. Dit alles
als eerbetoon aan het staatshoofd,
maar ook als een bewijs van respect
voor de parlementaire democratic
zoals die zich in Nederland heeft
ontwikkeld. De Derde Dinsdag in
September is een feest met een
uniek karakter en in dit bock wordt
die kleurrijke traditie voor het eerst
op waarde geschat.

liet bock is opgcno mcn in de col-
lectie van de museumwinkel.

Gelet op het In Memoriam over

Evert Jan Hendrikus Volkmaars in

het jaarverslag 1997 van de Stichting

Belastingmuseum Prof. Dr Van der

Poel, zou ik volledigheidshalve, nog

het volgende willen toevoegen.

Als ik nog wel eens de naam van Jan
Volkmaars hoor, of iets over hem lees,
gaan mijn gedachten terug naar het
jaar 1940. Als jongen van 16 jaar was
ik woonachtig in Den Helder. Op een
bepaalde werkdag moest ik in padvin-
dersuniform van de Hopman een
boodschap overbrengen naar een
oudere padvinder. Deze was als adspi-
rant-ambtenaar werkzaam op de
inspectie der invoerrechten en accijn-
zen, gehuisvest aan de Javastraat. Voor
het eerst ontmoette ik Jan Volkmaars.
Nimmer heb ik kunnen bevroeden,
dat ik deze man nog vele malen in
mijn verdere leven zou tegenkomen.
Zijn rol in het Verzet -en die was niet
gering- zij wat nader toegelicht.
Het doorsluizen van (Rijks)gelden
geschiedde o.m. naar de KP. van de
Verzetsgroep Den Helder/ Anna
Paulowna. Door falsificatie nam hij
overbodig personeel aan oftewel
onderduikers. Den Haag heeft dit nim-
mer geweten. Ook zeer uniek was het
feit, dat het door zijn toedoen is gelukt
om drie onderduikers bijna twee jaar
lang tot het einde van de oorlog to
verbergen op de zolder van de
Belastingdienst op het Koningsplein.
Deze drie werden overdag, onder
strikte geheimhouding, door de Chef
de Bureau van de inspectie der directe
belastingen (66n van de gebroeders
Kraak) voorzien van het nodige eten
en drinken. Resumerende, via de
ondergrondse zorgde Jan Volkmaars
voor een groot deel van de onderdui-
kers in de kop van Noord-Holland.
Dan zijn optreden direct na de oorlog.
Van 9 mei tot 17 juni was hij waarne-
mend Burgemeester. Tevens is hij
voorzitter geweest van de Schade-en
Enquetecommissie en verrichtte hij

werkzaamheden ten behoeve van het
kantongerecht. Zijn bijnaam was we]
eens "Vader van Nieuwediepers". In
een later stadium ontstond zijn passie
voor de padvinderij, het "Spel van
Verkennen voor Jongens", zoals Lord
Baden Powell dat ooit noemde. Hij
heeft daarin heel lang een zeer actieve
rol gespeeld en vele functies vervuld.
Kortheidshalve: Districtcommissaris
van Noord-Holland Noord (van Texel
tot en met Schagen), tweemaal trad
hij op als ]eider van het Nederlandse
Padvinderscontigent op Wereld
Jamborees, Hoofdverkenner van de
NPV en het lidmaatschap van het
Wereldhoofdbestuur. In die periode
vroeg hij op gezette tijden buitenge-
woon verlof aan om welke funktie dan
ook uit die padvinderswereld to kun-
nen uitoefenen.
Of dit verlof altijd werd verleend door
de toenmalige Directeurs van
Amsterdam wil ik in het midden laten.
Zelf werkzaam op die Directie, afde-
ling personeel, weet ik wel, dat aan
het eind van ieder kalenderjaar de ver-
lofkaart van Jan Volkmaars was voor-
zien van een bijvel (Dus toch!)
In het jaar 1965 vond mijn overplaat-
sing plaats naar Rotterdam, inspectie
der directe belastingen, 2e afdeling.
Begin 1971, na een jaar van detache-
ring to Apeldoorn, verhuisde ik naar
de Directie, alwaar ik vernam dat Jan
Volkmaars of en toe in het Belasting-
museum werkzaam was. Als hij dan
op een dag aanwezig was en het
kwam beiden uit, begaf ik mij naar de
overkant. Ach, hoe kan het eigenlijk
anders, ons gesprek ging dan wel eens
terug naar "die Padvinderij van toen"
of naar bepaalde gebeurtenissen die
zich hebben voorgedaan op "dat stuk-
je aardkloot op 53 graden
Noorderbreedte". Even oud-Jutters
onder elkaar.
In 1988 ontmoette ik hem voor het
laatst. Een afscheid...voorgoed.

G. Flarneling
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lTleuwe

aanwinsten

voor de

museumwinkel

Nummer 15

Sinds kort is de museumwinkel uitge-
breid met een aantal artikelen n.l.:
Drie verschillende mousepads met de
afbeeldingen "Voldoening van de
schatting in de Romeinse tijd",
"Belastingoproer 1748" en
"Smokkelaars van lompen betrapt aan
de grens".

Tevens hebben we drie puzzels met
dezelfde afbeeldingen als de mouse-
pads voor vele uren puzzelplezier.
Ook zijn we nu in het bezit van
onderzetters met afbeeldingen uit de
collectie schilderijen van het museum.
Al deze artikelen zijn aan to schaffen
voor de prijs van f 19.95 per stuk.

Wat al langer aan de museumwinkel is
toegevoegd maar misschien nog niet
bekend is een smokkelkwartet voor de
prijs van f 7.50 en een smokkelboek
leuk voor een surprise) voor de prijs
van f 17.50.

Zoekt u een geschenk voor een vriend,
relatie of anderszins, dan zijn dit mis-
schien leuke ideeen.

Oktober 1998



Stage

Gerard van Roan bespreekt met
stagebegeleider John Vrouwenfelder enkele

voor de nieuwe tentoonstelling
geselecteerde prenten.

Medisch-farmaceutisch Museum 'De

Griffioen' is een piepklein museum

in de binnenstad van Delft. De bibli-

otheek bevindt zich op zolder. Met

conservator B.K.P. Griffioen, een

oud-huisarts en een van de oprich-

ters, heb ik daar een middag zitten

brainstormen.

Onderwerp was de objectenselectie
die de ontwikkelingen in de volksge-
zondheid tussen 1880 en 1920 kon uit-
beelden. Als museummedewerker
kom je nog eens ergens.

Mijn naam is Gerard van Roon en ik
ben vierdejaars student geschiedenis
aan de Rijksuniversiteit Leiden. Van
half januari tot half juni heb ik als sta-
giair bij het Belasting & Douane
Museum gewerkt aan de komende
wisseltentoonstelling 'Op het bordje
van de Staat: begrotingsperikelen
1880-1919'.

De stageopdracht bestond uit drie
delen. In de eerste plaats het doen van
onderzoek en het schrijven van de ver-
haallijn voor de expositie. In de twee-
de plaats het uitvoeren van een onder-
zoek naar objecten. Tenslotte het
schrijven van pr- en tentoonstellings-

teksten.

Het historische onderwerp van mijn
werk was buitengewoon boeiend van-
wege de veranderingen die er in de

genoemde periode in Nederland
plaatsvonden.Belangrijke ontwikkelin-

gen waren de groei van de bevolking.
de industriele revolutie, de opkomst
van emancipatiebewegingen en wat de
overheid betreft: een geleidelijke toe-
name van haar greep op de samenle-
ving. Dit ging gepaard met groeiende
uitgaven.

De veranderingen die toen plaatsvon-
den en die na de Tweede Wereldoor-
log in een stroomversnelling raakten,

zijn in onze jaren negentig aan een
nieuwe beoordeling toe.

Ik heb tijdens mijn stage veel geleerd.
Niet alleen op vakinhoudelijk gebied,
maar ook wat betreft bet museum-
werk en het 'ambacht' van het schrij-
ven. Een goede ervaring was boven-
dien bet samenwerken. Een geschiede-
nisstudent doet bijna per definitie
solistisch werk in bibliotheek of
archief en achter de tekstverwerker.

Tenslotte heb ik gedurende de vijf
maanden met een bonte verzameling
van instellingen kennis gemaakt.
Behalve het bijzondere Museum 'De
Griffioen' denke men bijvoorbeeld aan
het Museum van Langeveld, dat
gevestigd is bij een psychiatrisch cen-
trum in Noordwijkerhout. Maar ook
grote instellingen zoals het
Internationaal Informatiecentrum en
Archief voor de Vrouwenbeweging to
Amsterdam of het Rotterdamse
Maritiem Museum Prins Hendrik.
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