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Van de redactie

Misschien lukt het, om dit nummer
voor 1 januari bij u in de bus to krijgen.

Hoe dan ook, de redactie van IMPOST
wenst alle lezers een zeer voorspoedig

1994 toe.
Er staat veel to gebeuren, zoals elders
in dit nummer to lezen valt. In het
nieuwe jaar zal de verbouwing van het
museum zeker zijn weerslag vinden in
IMPOST. Om to beginnen vermoeden
wij, dat de beschrijving van recente
aanwinsten en bijzondere voorwerpen
uit het depot op moeilijkheden zal stui-
ten, omdat alles degelijk ingepakt zal
zijn. Niettemin tracht de redactie
IMPOST zo boeiend mogelijk to hou-

den.
Het nummer dat thans voor u ligt, be-
vat in ieder geval weer een behoorlijke

variatie. De toespraken die gehouden
zijn bij de opening van de tentoonstel-
ling over Parklaan 14 en 16 en bij de

presentatie van de gerestaureerde
rijkswapens, mogen wat lang schijnen,
de redactie vond ze to boeiend om in

to korten.
Voortdurend wordt de collectie uitge-
breid door schenkingen en - in be-
scheiden mate - door aankoop. Fraaie
staaltjes van fiscale literatuur en boek-
drukkunst zijn in de bibliotheek to vin-
den. De adjunct-conservator vertelt
over zijn belevenissen in Kopenhagen,
en beschrijft een geschenk aan een
verificateur die in het begin van deze
eeuw in Suriname was gestationeerd.
Op- of aanmerkingen? Graag!
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Nieuwe
voorzitter
Algemeen
Bestuur

De statuten van de "Stichting
Belastingmuseum" bepalen dat de

Directeur-Generaal der Belastingen
voorzitter van het Stichtingsbestuur is.
Voor Cor Boersma betekende dat on-
getwijfeld met pijn in het hart dat hij
per I juni 1993 moest terugtreden als
voorzitter. Niet ver overigens want hij
blijft lid van het bestuur.
Zelf mag ik de voorzittershamer over-
nemen, met plezier, en in het bewust-
zijn dat het museum met de verbou-
wing en herinrichting die gaat
plaatsvinden een nieuwe, belangrijke,
fase van zijn bestaan ingaat.

Ik hoop vanuit de voorzittersrol het
museum, waarmee ik tot nu toe alleen
als bezoeker en vriend verbonden was,
to kunnen steunen in de verdere ont-
wikkeling als een pick waar de ont-
wikkeling van belastingen beeldend,

en velen aansprekend voor het voet-
licht komt.

Joop van Lunteren

(reproductie foto Sijts(, Ruitinga)

Met het vorige nummer van 'Impost' stuurde ik u een
brief met een verzoek om een materiele bijdrage ten be-
hoeve van de herinrichting van museum, bibliotheek en
depot. Op het moment dat ik deze tekst schrijf is sindsdien
ruim een maand verstreken en komen er nog steeds
donaties binnen. Tot nu toe werd bijna f 19.500,- ontvan-
gen van ongeveer 300 Vrienden en Donateurs. Uw reactie
is hartverwarmend en ik wil u vanaf doze plaats, mede na-
mens bestuur en medewerkers, dan ook hartelijk danken
voor uw guile gaven. Het doet goed to weten dat zovelen
bereid zijn een extra financiele bijdrage to leveren ten be-
hoeve van het Belastingmuseum.
Inmiddels is een begin gemaakt met het werven van spon-
sors ten behoeve van de nieuwe inrichting. Van de resulta-
ten houden wij u op de hoogte.

De voorbereidingen in verband met de verbouwing zijn in
voile gang. Van groot belang in dit stadium is het inpak-
ken van de collectie, waarmee 1 november is begonnen.
Dit gebeurt in eigen beheer en a kunt zich voorstellen dat
dit met de nodige zorgvuldigheid moet worden aange-
pakt. Er is een systeem aangelegd waardoor de verschil-
lende objecten steeds gemakkelijk bereikbaar en terug to
vinden zijn. In de periode waarin het museum is gesloten
zal de herinrichting van de vaste expositie worden voor-
bereid, waarbij het uiteraard noodzakelijk is om de collec-
tie to kunnen raadplegen.
Het merendeel van de medewerkers wordt, samen met de
collectie, tijdelijk gehuisvest op Westzeedijk 114, 3016 AH
Rotterdam. Dit is op loopafstand van de Parklaan. Enkele
medewerkers, waaronder die van de bibliotheek, worden
tijdens de verbouwing op Parklaan 15 gestationeerd, waar
wij de beschikking kregen over een kamer.

Op het moment dat u dit leest, in de tweede helft van de-
cember, ligt de verhuizing naar het tijdelijke onderkomen
hopelijk reeds achter ons. De eerste stappen op weg naar
een vernieuwd Belastingmuseum zijn dan gezet. Mede
dankzij uw extra steun zijn wij naar wij hopen in de gele-
genheid deze vernieuwing tot een succesvol einde to bren-
gen. Nogmaals bedankt!

Loes A. Peeperkorn-van Donselaar
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De heer Evers test de zojuist ontvangen paraplu, die no de verbouwing niet nicer nodig zal
zijn om van het ene naar het andere pand to gaan.

(foto Belastingmuset.nn)
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Speech van de
Directeur-Genera al
Rijksgebouwendienst
mr. F.W.R. Evers

Dames en heren,

Ik het zeer op prijs de opening to kun-
nen verrichten van een tentoonstelling
die inleidt tot iets waarvoor ik eigen-

lijk nooit de aftrap verricht: de gedeel-
telijke ontmanteling van een gebou-
wencomplex. Dat klinkt beangstigend,
maar u weet, dat die ontmanteling een
mooi doel client: verbeterde nieuwe
huisvesting van het Belastingmuseum.
De tentoonstelling die vandaag opent,
is dan ook een blijmoedige en tweele-
dige: hij geeft een levendig beeld van

de huisvestings-geschiedenis van het
Belastingmuseum tot de huidige dag.
Een geschiedenis waar mevrouw

Peeperkorn u zojuist het een en ander
over vertelde. Tevens laat de tentoon-
stelling zien hoe die nieuwe
huisvestingssituatie er uit zal gaan
zien en welke architectonische hande-
lingen daarvoor zullen worden ver-

richt. Deze tentoonstelling luidt dus
een oude bewoningswijze van de
museumgebouwen uit en de nieuwe
huisvestingsvorm in. Op die nieuwe
huisvestingssituatie kom ik aan het
eind van mijn relaas terug. Eerst zou ik
met u in wat ruimer verband naar
huisvesting willen kijken: het bouwen
door en voor 'Belastingen' en de rol
van de Rijksgebouwendienst daarin. Ik
wil u daarbij laten zien, dat er structu-
rele, maar ook zeer toevallige, relaties

tussen mijn dienst en het Ministerie
van Financien en dit museum beston-
den en bestaan. Dit maakte mij bij de
voorbereiding van mijn relaas prettig
duidelijk, dat ook in het ambtelijk be-
staan de wereld mooi klein is. Zelfs zal
ik u tonen, dat het Belastingmuseum
en de Rijksgebouwendienst uit het
zelfde nest stammen!

Trompbank

En om maar meteen met een sterk
staaltje van - in dit geval toevallige -
gezamenlijkheid to beginnen: wist u,

dat die mooie zeventiende-eeuwse zit-

bank die het Belastingmuseum bezit,
heeft toebehoord aan een vlootvoogd
van wie de Rijksgebouwendienst het
historische buitenhuis beheert? U heeft
hier de bank van luitenant-admiraal

Cornelis Tromp - de zoon van Maarten
Harpertszoon - en wij koesteren zijn
buiten, het monumentale Huis Trom-
penburg in 's-Graveland.
Museum-oprichter Prof. Van der Poel
heeft destijds die gangbank verwor-

voorkoming van confiscatie en brand-
schatting van zijn huis in 's-Graveland.
De Trompenburg werd daarop door
de Franse troepen geplunderd en ver-
brand. Het huidige Trompenburg is
een herbouw uit 1680 en ik heb een

goed vermoeden waar de Trompbank
in dit tweede Trompenburg gestaan
heeft! Weest u overigens gerust: ik zal
heus geen pogingen in het werk stellen
orn het meubel weer onder zijn oude
dak to brengen; ik vind het juist mooi
hoe deze bank ons bindt. Het is dan
ook een tweezitsbank!

Huisvesting

Hoe zag nu de huisvesting van het
belastingwezen er in het verleden uit?

Het antwoord daarop hangt direct sa-
men met de wijze waarop belasting

werd geheven en geInd. Vanaf de mid-
deleeuwen kenden onze streken een
volstrekt decentrale wijze van
belastingheffing. Er bestond nog geen
centraal gezag en iedere stad, beer, of

De Cornelis Tromp-bank.
Onder het portret van Admiraal Tromp is uitgebeeld de zeeslag van 1676 hij Oeland, be
trekking hebbend op de Sont-tol en het convoyeren van de Nederlandse handelsvloot.
(foto Sijtse Ruitinga)

ven, omdat in de rugleuning een van
de zeeslagen om de tolrechten van de
Sont-doorgang staat afgebeeld, een
belastingstrijd dus. Cornelis Tromp be-
vocht daarbij in 1676 met de Hollandse
en Deense vloot de Zweden. En een
paar jaar eerder, in het rampjaar 1672,
was Tromp zelf slachtoffer geworden
van zijn weigering de Franse bezetter

schatting - belasting! - to betalen ter
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grootgrondbezitter hief accijns, tol, en
belasting. Dat Bing meestal 'in natura'
en die zeer materiele heffingswijze
maakte dat er ook al dadelijk speci-
fieke gebouwen nodig waren. Die ge-
bouwen zou je belasting-gebouwen
kunnen noemen: tolhuizen, stads-

wagen, stapelhuizen en ook bijvoor-
beeld de zogenaamde 'tiendschuren',

waarin de grondeigenaar het tiende



deel van de oogst van zijn pachters op-
sloeg. In Lissewege in Vlaanderen
staat nog zo'n gigantische schuur uit
1275 waarin het rijke plaatselijke
klooster de inkomsten van de eigen
verpachte landerijen verzamelde. Ook
bij de stadspoorten, die u uit verschil-

lende van onze historische steden wel
kent, was de belasting-functie eigenlijk
veel belangrijker dan de
militair-defensieve: iedere handelaar
die goederen in de stad aan de man
wilde brengen moest bij de poort eerst
stedelijke belasting voldoen, er moest
'poortgeld' worden betaald. Die hef-
fingen van het lokale gezag werden
vaak naar willekeur bepaald, hetgeen
bij de belastingplichtigen voor onrust
en weerzin zorgde. Weerzin die zich
ook uitte tegen de gebouwen van het
belasting-instituut, vooral als die ge-
bouwen speciaal voor dat doel waren
opgericht en als zodanig herkenbaar
waren.

Weerzin

Een extreem voorbeeld van de weer-
zin, zelfs haat tegen belasting-
architectuur treffen we in Parijs kort
voor de Franse revolutie. Het 'Ancien
Regime' had vanaf 1785 door architect
Ledoux een complete
'belasting-gordel' om de stad laten
aanleggen met zo'n 60 barrieres' en

bureaux' waarvan er tot de huidige

dag nog enkele bestaan. De gebouwen
van die administratieve muur om Pa-
rijs symboliseerden voor iedere Frans-

man de 'fiscale tirannie' en de beper-
king van de persoonlijke vrijheid die
het stelsel betekende. Na de Revolutie
en in ons land na de Franse tijd ont-
stond een centraal belastingstelsel, dat
meer gericht was op financiering van
het algemeen belang en minder op
'Staats-inkomsten'. Dit stelsel vergde
een administratief apparaat dat op den
duur in omvang toenam. Daarmee
ontstond de behoefte aan een centraal
huisvestingsbeleid.

Rijksbouwmeester

In Nederland kreeg Rijkswaterstaat de
coordinerende zorg voor de huisves-
ting van het belastingapparaat. De op-
dracht waarvoor Rijkswaterstaat zich
gesteld zag, lijkt opmerkelijk veel op
de taak van de Rijksgebouwendienst
'nieuwe stijl': men bouwde niet, maar
men huurde of kocht ten behoeve van
de klant. De opdracht daarbij was om
voor zo gering mogelijke kosten huis-
vesting to realiseren en to beheren. Als

in de tweede helft van de 19de eeuw
de bevolking sterk toeneemt en de

maatschappelijke structuren com-
plexer worden, groeit de behoefte aan
een hecht overheidsapparaat, met
name ook op fiscaal terrein. Het Minis-
terie van Financien groeit in omvang

en betekenis. Die toenemende impor-
tantie maakte, dat de Staat zich meer
en meer als zelfbewuste overheid
wenste to profileren en die wens is er
ook op bouwkundig gebied. De be-
langrijke ministeries richtten eigen
bouwbureaus op met aan het hoofd
een rijksbouwkundige of Rijks-
bouwmeester. Bij Financien was dat
Rijksbouwmeester Peters. Het oeuvre
van Peters kennen we allemaal: kort
voor de jongste eeuwwisseling zijn
door hem enige honderden postkanto-
ren - de posterij was een aangelegen-

heid van Financien - overal in ons
land gebouwd. Het bekendste daarvan

is wel het voormalige hoofd-
postkantoor in Amsterdam, nu luxe
winkelcentrum, achter het Paleis op de
Dam. Al die postkantoren, waar ook
de ontvanger vaak gehuisvest was, en
ook de vele douaneposten die Peters
bouwde waren ontworpen in wat men
trots omschreef als de 'vaderlandse
bouwstijl', een kruising van gotiek en
Hollandse renaissance.

Van Lynden

Financien verkreeg zo een areaal ge-
bouwen, dat zeer herkenbaar en ook

kostbaar was; 'de Nederlandse Maagd
moest immers goed gekleed gaan' zo
meende men. Ook bij Binnenlandse
Zaken en Justitie leidde dit zelfbewust-
zijn tot luxe rijksarchitectuur. De luxe
bouwtrant en het feit, dat er meerdere
ministeriele bouwdiensten naast elkaar
opereerden maakte de rijkshuisvesting
op den duur echter tot een nauwelijks
betaalbaar fenomeen. Carel baron Van
Lynden, een hoge ambtenaar bij Finan-
cien, stelde daarom in het tweede de-
cennium van onze eeuw zijn minister
een drastische bezuinigingsmaatregel
voor: de oprichting van een Afdeling
Rijksgebouwen binnen het Ministerie
van Financien en een drastische ver-
mindering van de bouwbegroting. Zo
geschiedde en in 1922 was daar de
Rijksgebouwendienst, onder directeur-
schap van - dat raadde u al- Van
Lynden, ressorterend onder Financien
- mevrouw Peeperkorn, u ziet het, wij
zijn uit een nest! En om een idee to ge-
ven van de bezuiniging: in 1920 be-
droeg het budget voor de rijks-
huisvesting f 25 miljoen, in 1924 was
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dat f 5 miljoen. Van Lynden had 80%
weg-geschoren; het scheermes was de
Rijksgebouwendienst. Tot aan de
tweede wereldoorlog was nu
Schraalhans keukenmeester en bijge-
volg was er nauwelijks meer sprake
van een ideologie achter het rijks-
bouwen.

Tijdloze gebouwen

Die ideologie keerde in wat andere
vorm terug na de oorlog: De Staat was
het naar eigen oordeel aan de
belastingbetaler verplicht om 'dege-
lijke, tijdloze gebouwen voor de rijks-
dienst op to richten, die tot in lengte
van jaren functioneel zouden blijven'.
Van een veranderende, flexibele over-
heid zoals wij die nu kennen was nog
geen sprake. Volgens dat

degelijkheidsbeginsel bouwde
adjunct-rijksbouwmeester Hoekstra

het reusachtige belastinggebouw bier
in Rotterdam aan de Puntegaalstraat,
waarmee al kort voor de oorlog was
aangevangen. En als piece de
resistance en laatste voorbeeld van
deze opvatting verrees in 1958 in Am-
sterdam aan de Wibautstraat het tot
dan toe grootste belasting-gebouw,
ontworpen door Rijksbouwmeester
Friedhoff. Was de Nederlandse
belastingbetaler nu blij met die grote,
degelijke gebouwen van belastingen?
Absoluut niet! Men sprak er schande

van! Het gebouw aan de Wibautstraat
werd in de pers bestempeld tot een
'stenen dwangbevel, gedrukt op uit-

zonderlijk duur papier'. Architecten
spraken van een 'dreigende belasting-
vuist' en een 'stedebouwkundige
enormiteit'. Friedhoff werd de 'arro-
gantie van de macht' verweten.
Kortom, een moeilijk vak dat rijks-
huisvesten!

Publiek- private samenwerking

Daarom doen we het nu dan ook an-
ders. De Rijksgebouwendienst van nu

bouwt de grote rijkskantoren en ge-
bouwen niet meer zelf. Wij vragen de
markt dat voor ons to doen en wij hu-
ren of leasen het gebouw dan voor
onze klant - de dienst die het pand
gaat gebruiken. Deze
Publiek-Private-Samenwerking met
projectontwikkelaars heeft een aantal
voordelen, waarvan de meest voor de
hand liggende de spreiding van de
bouwsom over meerdere jaren en de
flexibiliteit van de huisvesting is. Ook
voor de ontwikkelaars zelf is er een in-
teressante kart aan de samenwerking.



De projectarchitect wordt namelijk, an-
ders dan de ontwikkelaar gewend is,
door de Rijksgebouwendienst, door de
Rijksbouwmeester geselecteerd. Dat Le-
vert vaak een nieuwe kijk op de via

projectontwikkeling tot stand to bren-
gen architectuur op. En het is verheu-

gend to constateren dat onze
partners-ontwikkelaars na enig inwer-
ken enthousiast mee doen met deze
kwaliteitsbevorderende spelregel. Bij
dit alles is de rol van de toekomstige
gebruiker natuurlijk een wezenlijk be-
langrijke: hij moet immers zo goed mo-

gelijk aangeven wat hij nu en op ter-
mijn wil. En juist met het Bureau
Huisvesting Belastingdienst - ik zie dat
de heer Opperhuizen onder mijn ge-
hoor is - , dat ook de uitbreiding van
het museum begeleidt, hebben wij
goede ervaring op dit punt. Wij mer-
ken, dat de belastingdienst een klant
is, die zich zeer goed heeft bezonnen
op het eigen arbeidsproces. Men weet,
met name ook door de reorganisatie
die men zelf op dit moment doorvoert,
wat men vraagt en met zo'n bewuste
klant is het voor ons goed zaken doen.
Dit alles wordt nog interessanter nu

Belastingdienst Puntegaalstraat Rotterdam
(foto Sijtse Ruitinga)

we sinds enige maanden to maken
hebben met nieuwe richtlijnen in het
kader van de Europese eenwording.
Dat betekent, dat wij huur-
aanbiedingen van uiteenlopend inhou-
delijk en architectonisch pluimage zul-
len krijgen en dat ook voor de klant er
meer to kiezen zal zijn. Daar staat wel
tegenover, dat de procedure wat
bewerkelijker wordt.

Belastingmuseum

Die ingewikkeldheid geldt natuurlijk
niet bij een relatief bescheiden project
als de herhuisvesting van het
Belastingmuseum. Hier doen wij het
met u als klant en met de door de

Rijksbouwmeester daartoe geselec-
teerde architect nog 'helemaal zelf. En
het is spannend zo meteen in het
museumgebouw to zien hoe met be-
trekkelijk weinig middelen en zonder
grote ingrepen in de historische struc-
tuur van de monumentale panden
waarin museum en staf zijn gehuisd,
het mogelijk blijkt het 'stuivertje wisse-
len' waaruit de herhuisvesting vooral
bestaat, to kunnen laten plaatsvinden.
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Als alles gaat zoals verwacht, dan vie-
ren we volgend jaar de feestelijke ope-
ning van het vernieuwde museum.
Dat doen we dan mogelijkerwijs in
deze zelfde zaal, en misschien treffen
we hier dan die mooie tweezitsbank
waarmee ik begon. Die bank, waar de
geest van onze gezamenlijk kennis
Cornelis Tromp op dit moment nog in
het huis hiernaast op At to luieren, zie
ik als mooi symbool voor de goede sa-
menwerking van mijn dienst met Be-
lastingen. Een samenwerking waar wij
ons veel van voorstellen. Hiermee sluit
ik mijn 'lijkrede' op de huidige huis-
vesting van het Belastingmuseum of
en open ik met genoegen de tentoon-
stelling die inleidt tot een nieuwe en
naar ik verwacht sprankelende
museumbehuizing.
Dank u wel!



De heren Nelemans, mevrouzu Peeperkorn en de heren Vrouwenfelder en
Boersina zien toe op het losmaken van de bescherming van het gerestau-

reerde wapen.
(foto Belastingmuseum)

r-Q
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Toespraak door conservator
LoesPeeperkorn-van
Donselaar op 8 september 1993

Dames en heren, hartelijk welkom in het
Belastingmuseum.

Naast de leden van het bestuur, heet ik
in het bijzonder welkom mevrouw en

de heren Nelemans, alle drie regent
van het Uyttenhooven-Doyenfonds.
De bander tussen dit fonds en de
Belastingwereld dateren uit 1928. In
dat jaar werd volgens de laatste wens
van de weduwe van rijksbelasting-
ambtenaar Uyttenhooven een fonds in
het leven geroepen met onder meer als
doelstelling: 'het verleenen van beur-
zen aan minvermogende doch intelli-
gente jongelieden, die de positie van
surnumerair en verdere rangen bij de
administratie der directe belastingen,
invoerrechten en accijnzen wenschen
to verwerven.' Wijzigingen in het
opleidingenstelsel bij de Belasting-
dienst maakten op den duur het ver-
strekken van dergelijke beurzen over-

bodig.

Uyttenhooven-Doyenfonds

De doelstelling van het Fonds werd
sindsdien bijgesteld, onder andere
door de instelling van de
Uyttenhoovenpenning, die regelmatig

wordt toegekend aan personen of in-
stellingen die een bijdrage hebben ge-
leverd aan de verbetering van het aan-
zien van de Belastingdienst.
Daarnaast ontvangt het Belasting-
museum sinds 1976 jaarlijks een
donatie van het
Uyttenhooven-Doyenfonds. Het Fonds
is daarmee een belangrijke financiele
pijler voor de Stichting Belasting-
museum.

Rijkswapen

Twee jaar geleden, met het verdwijnen
van de Directie der Rijksbelastingen
van Parklaan 9, verhuisde het rijks-
wapen dat daar sedert omstreeks 1950
op het bordes stond naar het Belasting-
museum. De komst van dit tweede
wapen, er stond er al een voor het
museumgebouw, vormde de aanlei-

ding tot het maken van een
restauratieplan. Hierover hoort u
straks meer. Om de benodigde gelden
voor de uitvoering van dit plan bijeen
to krijgen benaderden wij het bestuur
van de Stichting
Uyttenhooven-Doyenfonds. Tot ons
groot genoegen reageerde de heer
Nelemans senior namens het Fonds
prompt en positief. Wij werden in staat
gesteld de ontbrekende kronen, voor
zover nodig, to laten gieten, dan wel to
laten restaureren. Deze opdracht werd
verstrekt aan bronsgieterij RBG
Noorlander & Sluis, die daarvoor on-
der meer een mal van de kleinere kro-
nen moest maken. Gelukkig was dit
mogelijk door medewerking van het

Spoorwegmuseurn in Utrecht, waar

zich een identiek wapen op het dak
van het museumgebouw bevindt.

Kleuren

Met het gereedkomen en plaatsen van
de kronen was het werk nog niet vol-
tooid. De kleuren waarin het rijks-

wapen geschilderd client to worden
waren ondertussen aan een onderzoek
onderworpen en dienden to worden
aangepast. Ook hierover hoort u straks
meer.
Wij zijn trots dat het Belasting-
museum, mede dankzij het
Uyttenhooven-Doyenfonds, thans
twee fraaie gerestaureerde rijkswapens
voor de deur heeft staan. Zij vormen
een veelbelovende entree voor ons
museum.
Voor de onthulling van de beide wa-
pens leek het ons niet anders dan pas-
send om de beer Nelemans senior, als
regent-voorzitter, hiervoor uit to nodi-
gen.
Maar eerst wil ik op deze plaats de re-
genten van het Fonds nogmaals dan-
ken voor hun royale financiele bij-
drage en hun een kleinigheid
aanbieden als herinnering aan deze ge-
beurtenis.

Toespraak door
adjunct-conservator john
Vrouwenfelder over twee
bijzondere rijkswapens voor
Parklaan 14 en 16

Voor ik u iets ga vertellen over de
fraaie objecten die straks door de beer
Nelemans zullen worden onthuld wil
ik in het kort ingaan op de relatie tus-

sen het rijkswapen en de Belasting-
dienst, in het bijzonder de Douane.
Dan kom ik vanzelf uit op Prof. dr.
Van der Poel, de stichter van het
Belastingmuseum. Van der Poel had
een brede belangstelling voor de ge-
schiedenis van de Belastingdienst. Een
van de onderwerpen die zijn speciale
aandacht had was het door de dienst
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der invoerrechten en accijnzen ge-
voerde kenteken aan de gevel van een
douanekantoor. Reeds in 1911 illus-
treerde hij dat met een lyrisch verhaal

in het "Weekblad voor de Administra-
tie der directe belastingen, invoerrech-
ten en accijnzen". Hij beschrijft daarin
een bezoek aan het grenskantoor
Zevenaar. Ik citeer "Daar hing in al de
schittering van zijn vele kleuren, bo-
ven den ingang, het wapen van Neder-
land". Het deed hem duidelijk goed
dat de vreemdeling die zich bij het



Ir. F.A. Nelemans, regent van het Uytenhooven-Doyenfonds, on
reerde wapens. Achter hem de heer Nelemans Jr.
(fote Belastingmuseum)

douanekantoor moest melden, met dit
fraaie symbool van de Nederlandse
Staat werd geconfronteerd.

Wapenbord Douane

Kennelijk was dit voor Van der Poel
aanleiding zich eens wat meer to ver-
diepen in de achtergrond van het ge-
bruiken van een wapenbord door de
Douane. Deze kennis kon hij goed ge-
bruiken toen hij in de jaren dertig se-
rieus objecten begon to verzamelen
voor het stichten van een Belasting-
museum. Hij wist een grote collectie
merendeels houten wapenborden uit
de 19e eeuw to vergaren. Deze waren
uit een soort pieteit op de zolders van
de kantoren bewaard toen ze eind 19e
eeuw door van rijkswege verstrekte
gietijzeren borden zijn vervangen. Het

viel hem daarbij op dat er veel ver-
schillen in uitvoering waren. Volgens
artikel 314 van "de Algemeene Wet

de onthulling van een der gerestau-

van 1822, over de heffing der regten
van in-, uit- en doorvoer en van de

accijnsen, alsmede van het tonnegeld
der zeeschepen" waren de kantoren
verplicht "het wapenbord der uit-

gaande en inkomende regten en
accijnsen" to stellen "op eene zigtbare
plaats" boven de deur van het huis,
waar het kantoor gehouden wordt.
Het wapenbord werd uitgevoerd vol-
gens de richtlijnen neergelegd in een
K.B. van Willem I nit 1815. De richtlij-
nen zijn nogal beknopt en bieden
ruimte tot eigen interpretaties. Daar-
door hebben de makers van wapen-
borden, die geen voorbeeld in kleur
hadden, soms merkwaardige

producten afgeleverd, concludeerde
Van der Poel. Ik citeer: "men maakte
ze van bout, van blik, van ijzer in aller-
lei vorm, vierkant, rechthoekig, ovaal,
bol, plat en rond; er waren grote en
kleine; soms met, soms zonder dra-
gende leeuwen. Soms zijn ze goed ge-
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schilderd, op andere heeft een dorps-
artiest althans zijn best gedaan, zodat
er bijvoorbeeld zijn met zoiets als pot-
viskoppen en met rechts in plaats van
links gerichte leeuwen op het schild".
Die mooie verzameling is helaas sa-
men met de rest van de museum-
collectie in mei 1940 bij de verwoesting

van het hart van Rotterdam verloren
gegaan. Gelukkig zijn de gietijzeren
exemplaren van eind vorige eeuw op
veel douanekantoren bewaard geble-
ven, mede doordat de verplichting tot
het voeren van een wapenbord nog tot
1965 gold. Hierbij teken ik nog aan dat
Koningin Wilhelmina in een K.B. van
1907 een nieuw rijkswapen bekend
maakte met een veel duidelijker om-
schrijving dan die van 1815. Zo wor-
den de gouden blokjes op de azuur-
blauwe ondergrond van het schild

omschreven als rechthoekig en staand.
In de versie van 1815 is slechts sprake
van rechthoekige blokjes, waardoor in



het midden gelaten wordt of ze lig-
gend of staand moeten worden toege-
past. In die nieuwe uitvoering zijn on-
der meer de kronen op de
schildhoudende leeuwen verdwenen
en de heraldische kleuren voor een
deel gewijzigd. Zo veranderden de in
een natuurlijke kleur uitgevoerde
schildhoudende leeuwen in vergulde

exemplaren.
De wijzigingen werden dikwijls uit
een oogpunt van zuinigheid uitge-
voerd op het oude 19e eeuwse wapen,
hetgeen heraldisch niet correct was. De
van gietijzer gegoten aanziende schild-
houdende leeuwen konden immers
niet veranderd worden in naar het
schild kijkende leeuwen volgens de

nieuwe uitvoering. Soms ging men
nog verder in het aanpassen door de
kronen van de schildhoudende leeu-
wen eraf to zagen.

Terug naar mei 1940

Bij de verwoesting van Rotterdam is
ook het voormalige Oostindisch Huis,
dat begin vorige eeuw was omge-
bouwd tot Rijksentrepot en douane-
kantoor, verloren gegaan. Uit de puin-
hopen heeft Van der Poel de twee 1000
kg wegende rijkswapens waar het van-
daag om draait, gered. Zij bevonden
zich in de gevel boven de twee ingan-
gen aan de Boompjes. Omstreeks 1950
heeft Van der Poel er een voor het
museumgebouw Parklaan 14 en een
op het bordes van de Directie der
Rijksbelastingen Parklaan 9 laten
plaatsen, zoals u eerder hebt gehoord.
Na het verdwijnen van het instituut
"Directie" als gevolg van de reorgani-
satie van de Belastingdienst enkele ja-
ren gelden, heeft het Belastingmuseum
zich over het 2e exemplaar ontfermd.
De beide wapens waren niet meer in
komplete staat. Van het wapen voor
het museum ontbraken alle kronen,
van het andere wapen waren nog en-
kele stukken kroon aanwezig. Al gauw
ontstond de gedachte deze bijzondere
uitvoeringen van het rijkswapen to res-
taureren en weer in voile glorie to la-
ten pronken voor het museumpand en

voor dit pand van de voormalige
Rijksbelastingacademie. Daarbij is de
vraag gesteld: moeten we een wapen
verminkt laten als herinnering aan het
bombardement, dat deel uitmaakt van
de geschiedenis van dit specifieke
exemplaar? Deze kwestie werd al
gauw opgelost. Er bleek een foto to be-
staan, waarop is to zien dat het stukje

gevel met de rijkswapens was blijven
staan. De verminkingen waren dus

niet een gevolg van het bombarde-
ment. Het completeren van de wapens
met de kronen leverde natuurlijk, los
van de financiele consequenties, pro-
blemen op. Er was immers geen goed
voorbeeld om een afgietsel to maken.
Door een werkbezoek aan het
Spoorwegmuseum kwamen we er bij
toeval achter dat in de dakgoot boven
de ingang een identiek wapen staat in
complete uitvoering. De beer
Noorlander heeft daar met doodsver-
achting afgietsels mogen maken. Sa-
men met de aanwezige restanten had
hij nu voldoende basismateriaal om de
kronen to kunnen gieten. Net klinkt
wellicht allemaal eenvoudig maar het
was een zeer lastig karwei. Toch heeft
hij het geklaard zoals u straks zult
zien. Vervolgens moesten de kronen
gemonteerd worden en de wapens in
de juiste heraldische kleuren worden
uitgevoerd.
Onze wapenrestaurators de heren De
Bruin en Nieterau hebben zich hieraan
de afgelopen tijd tussen de buien door
gewijd. Voor de juiste uitvoering van
de kleuren is al het aanwezige
informatiemateriaal over de rijks-
wapenborden geraadpleegd. Daarbij
bleven we, mede door de wage richtlij-
nen van 1815, toch met wat vragen zit-
ten. Uiteindelijk hebben we deze voor-

gelegd aan de Hoge Raad van Adel en
de daar aanwezige voorbeelden bestu-
deerd. Het hierop gebaseerde cindre-
sultaat kunt u straks beoordelen.

Verarming

Ik heb mijn vakantie dit jaar in Enge-
land ten zuidwesten van Londen door-
gebracht. Daarbij is het me opgevallen
dat je in dat land veel geconfronteerd
wordt met heraldische wapens. In kas-
telen en kerken is dat natuurlijk niet
vreemd en zeker niet in
Groot-Brittannie. Maar ook in winkel-
straten en straten met overheids- en
bedrijfsgebouwen zie je veel
heraldische wapens op de gevels. Dit
is een van de uitingen van het bekende
gevoel voor traditie in dat land.
In ons land is het maar matig gesteld
op het gebied van gevelwapens in het
straatbeeld. Op sommige oude
overheidsgebouwen (gerechtsgebou-
wen, Marechausseeposten) zie je wel
herinneringen aan de tijden waarin dat
belangrijk werd gevonden. In steden
als Amsterdam, Den Haag en
Apeldoorn zie je nog een enkel oud
hofleverancierswapenbord boven een
winkel hangen, maar daar houdt het
zo'n beetje bij op. Kortom er is een
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sterke verarming op dit terrein opge-
treden. Al gebiedt de eerlijkheid to
melden dat Koningin Beatrix voor het
verlenen van het predikaat Hof-
leverancier een nieuw wapenbord
heeft laten maken door de ontwerpers
Oxenaar en Kruit.
Het Belastingmuseum probeert samen
met instellingen als De Hoge Raad van
Adel, het PTT-museum, het
Marechausseemuseum en de Stichting
Predikaat Hofleverancier, het reste-
rende erfgoed op dit gebied to koeste-
ren als herinnering aan een tijd dat het
nationale symbool met trots werd ge-
toond. Volgend jaar zal het onderwerp
"rijkswapen" uitvoerig belicht worden
in de eerste tentoonstelling in het

nieuwe gebouw. We hopen u dan
weer to verwelkomen.



De heer E. Quanjel en mevrouw N. Paekkinen van het
architektenbureau Van den Broek en Bakeina in gesprek bij
de door inevrouzv Paekkinen vervaardigde maquette van het
toekomstige museum.
(foto Belastingmuseum)
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Verbouwing
museumpanden:
Eengebouw

Het Belastingmuseum gaat verbou-

wen. De twee panden aan Parklaan 14
(museum) en 16 (facilitair gebouw)
verwisselen van functie, omdat er op
nummer 16 meer ruimte is voor de
vaste opstelling en wisselexposities.
De publieksopvang is ruimer en
uitnodigender. De bibliotheek verhuist
naar de bel-etage van Parklaan 14.
Voorts wordt het museum verrijkt met

een professioneel depot. Er onstaat als
het ware een gebouw, door de tussen-
liggende poort to overkappen. Hierin
wordt een lift geinstalleerd. De finan-
ciering van de verbouwing is verze-
kerd. Voor de inrichting van het
nieuwe museum, de bibliotheek en het
depot, wordt getracht elders middelen
to verkrijgen.

Verbinding

Zoals hiervoor vermeld worden de
beide gebouwen tot een geheel ge-
maakt door de poort tussen de beide

panden to overkappen. De verdiepin-
gen, waartussen sprake is van niveau-
verschil, worden met elkaar verbon-
den door een lift (!) en loopbruggetjes,

die uitkomen op bordessen. Een
schetsontwerp is inmiddels gepresen-
teerd door Architectenbureau Van den
Broek en Bakema uit Rotterdam, dat
hiertoe opdracht kreeg van de Rijks-
gebouwendienst.
Het resultaat van deze ingrijpende ver-
bouwing zal niet alleen het publiek ten
goede komen, maar ook de collectie
zelf (klimaatcontrole!) en de werk-
omstandigheden voor de medewer-
kers.

Opvang publiek

De entree van het museum zal ver-
plaatst worden naar Parklaan 16. De
hal op de begane grond, het trappen-
huis en de overlopen zijn veel royaler,
zodat de bezoekersstroom beter ver-
werkt kan worden. De installatie van
een lift biedt eindelijk ook
mindervaliden de mogelijkheid ons
museum to bezoeken.
Op de begane grond wordt een aan-

trekkelijke koffieshop ingericht, die
goed in de loop ligt, voor zowel de be-
zoekers als de medewerkers die de
catering verzorgen.

Centraal depot

Op de zolder van Parklaan 16, waar
ten tijde van de Rijksbelasting-
academie 'de kroeg' (societeit
"Atrium") gevestigd was, wordt een
centraal depot ingericht waar de
collectie-onderdelen die niet tentoon-

Voorannzicht met ver-
binding
(reproductie tekening
Sijtse Ruitinga)

Voorkant in doorsnede
(reproductie tekening
Sijtse Ruitinga)

gesteld zijn, worden opgeslagen. Voor
het eerst in de geschiedenis van het
museum wordt hiervoor een afzonder-
lijke ruimte gerealiseerd. Deze is van
wezenlijk belang voor het op lange ter-

mijn behouden van de collectie.

Bibliotheek

De bibliotheek, die door de instelling
van de bijzondere leerstoel geschiede-
nis van het belastingrecht steeds meer
in trek zal zijn, wordt ondergebracht
op de bel-etage van het huidige
museumgebouw. Door een betere ont-
sluiting zal de gebruiksvriendelijkheid
voor het publiek toenemen. In de bibli-
otheek worden enige studieplaatsen
ingericht voor bezoekers. Ook de bibli-
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otheek is toegankelijk voor
in ndervaIiden.

Expositiezalen

Onderscheid wordt gemaakt tussen de
ruimte voor wisselexposities, die op de
tweede etage is gesitueerd, en de zalen
voor de vaste presentatie, die verdeeld
zijn over de eerste en tweede etage.
De verhuizing naar een andere lokatie
is een goede gelegenheid om de vaste
presentatie onder de loupe to nemen.

Ma

waarvan de begrenzing is vastgesteld
op basis van belangrijke historische
momenten, worden zeven vragen ge-
steld, die zoveel mogelijk door middel
van museale objecten met hun bij-
schriften worden beantwoord. De vra-
gen die gesteld worden betreffen on-
der meer: wie heft belastingen,
waarom, hoe en door wie moeten deze
worden bijeengebracht, welke zijn de
reacties van de belastingplichtigen
(ontduiking, smokkel, fraude, enz.).
Tot slot wordt ook in iedere periode
aandacht besteed aan de sancties en de
rechtsbescherming. Per periode wordt
een onderwerp in het bijzonder uit-
gelicht. Dat wordt op visueel aantrek-
kelijke wijze uitgebeeld en dient daar-
mee als blikvanger.

Gekozen werd voor een

chronologische aanpak,
beginnend bij de vroege
Middeleeuwen (om-
streeks 800). In acht pe-
riodes wordt de ontwik-
keling van de

overheidsfinancien in
het algemeen en de be-
lastingen en douane in
het bijzonder getoond
tot en met de 20ste
eeuw.
Aan iedere periode,



Recente aanwinsten
Smokkelattributen

De heer P. Koopman uit Krommenie
stond aan het Belastingmuseum een
drietal smokkelattributen of uit de ja-
ren 1910-1920.
Op de foto ziet u:

- een blikken dubbeiwandige beenkap
met scharnieren en een sluitpen, ge-
bruikt voor het smokkelen van alco-
holhoudende dranken (hoogte 24
cm, diameter 13 cm.);

- een blikken veldfles met geheime
bergruimte. In het taps toelopende
bovendeel kan drank worden ver-
voerd (hoogte 28 cm., breedte 15 cm.,
diameter 8,8 cm.);

- een veldfles met geheime berg-
ruimte. Een vals peilstokreservoir
moet suggereren dat de fles geheel
gevuld is met onschuldig water o.i.d.
(hoogte 25,5 cm., breedte 18 cm., dia-
meter 9,5 cm.).

Overdrachts-
akten uit
de 18e eeuw.

(fate Sijtse Ruitinga)

(fote Sijtse Ruitinga)

Bij het veilinghuis Mak werden in ok-
tober 1993 aangekocht drie
overdrachtsakten uit resp. 1793, 1795
en 1796 inzake overdracht van een
binnenschip (aak), een huis met erf, en
nog een binnenschip (damschuit). De
akten zijn geschreven op perkament en
voorzien van fiscale zegels

Foto's van
tolhuizen (II)

In het augustusnummer van Impost
staan op b1z. 12 een tweetal foto's van
tolhuizen, waarvan de redactie de lo-
katie niet kende.
Inmiddels is gebleken dat de bovenste
foto, waarop een lijkkoets bij een be-
graafplaats is afgebeeld, moet worden
gesitueerd aan een weg met de naam
Emaus, die loopt van Kethel via
Vlaardingerambacht naar
Vlaardingen. De twee witte huizen
links staan er nog, het tolhek niet
meer. Tussen de huizen vormt een
poort de toegang tot de begraafplaats.
In de volksmond heet het: "Hij ligt op
het Emaus."
De tweede foto stelt voor de tol aan de
Zuidbuurtseweg to Vlaardingen, on-
der aan de Maassluisedijk.
Met dank aan: mevrouw Meijer uit
Rotterdam, de beer Sondorp uit
Leersum, de beer van Vliet uit Den
Haag, en een onbekende briefschrijver
uit Rotterdam.
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Gemeentelijke verordeningen
op heffingsgebied

Het Belastingmuseum heeft als
verzamelgebied de geschiedenis van
de overheidsfinancien in het algemeen
en van de belastingen in het bijzonder.
Wat betreft de belastingen denken bui-
tenstaanders dan in het algemeen aan
rijksbelastingen. De plaatselijk gehe-
ven belastingen en retributies behoren
evenzeer tot het verzamelterrein van
het museum.

Ze gaan zelfs terug tot de middeleeu-
wen en hebben daardoor een Scala aan
belastingsoorten opgeleverd. Onlangs
wist het museum een aantal
publicaties to verwerven met betrek-
king tot het lokale belastinggebied aan
het einde van de vorige eeuw. Enkele
voorbeelden: waaggeld, de trek-
hondenwet (hondenbelasting), markt-

geld, klapwakersgeld, lantaarngeld en
stoepgeld.

fix. XIrW^W

z- ....

(foto Sijtse Ruitinga)

Schatten uit
hetdepot/de
collectie

Tol bij Warmond, geschilderd door B. van

Straalen (1786-1870).
(foto Sijtse Ruitinga)

14EI,GIT P)T IIFFIru

1T^ wIuwN1fic k>P BE LYFC t 5G

DORDRECHT.
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Schenking
Douane-Opleidingsinstituut

Wandversiering met min of deer erotische
voorstelling, afkomstig nit India. Het ge-
heel is van hoot en handbeschilderd. Aan.
boven en onderzijde hol, destijds gevuld
met hashish. In beslag genomen in de 70-er
jaren.
(foto Sijtse Rnitinga)

Het Douane-Opleidingsinstituut (DOI)
to Elspeet schonk een aantal voorwer-
pen waarvan de invoer bij diverse bij-
zondere wetten (bijv. de wapenwet) is
verboden, zoals werpsterren, bepaalde
soorten messen, en nagemaakte vuur-
wapens. Ook houten tafels, schoenen

met holle hak of erotische wand-
versieringen, alle gebruikt bij de smok-
kel van verdovende middelen, worden

"Corippus
is even terug"

Het vanaf 1829 verschijnende "Perio-
diek woordenboek, van administra-
tieve en geregtelijke beslissingen, in
zake van registratie, zegel, griffie, hy-
potheken, successieregt, notariaat,
enz., enz." krijgt in 1846 op de titel-
bladzijde het volgende latijnse motto
mee:

"Cunctis proficiunt sacrati commoda
Fisci, Ex quibus est commune
bonum, commune levamen. Tutetur
Fiscus, justorum nemine laeso. Quae
sua sent, capiat, quae sunt privata

relinquat. Nec patimur quenquam
sacratum laedere Fiscum, Nec laedi
quenquam sinimus sub nomine Fisci".
CORIPPUS.

De abonne(e) verstaat nog latijn, want
de vertaling wordt er niet bij afge-
drukt. Deze luidt:

"Aan alien komen ten goede de belan-
gen van de gewijde Schatkist, (belan-
gen,)
waaruit het algemeen welzijn voort-
komt, de gemeenschappelijke verlich-
ting.
Dat de Schatkist bescherming biede,
terwijl niemand van de rechtschap-
enen is beledigd.
Wat het zijne is, moge hij neme, wat

regelmatig door de douane in beslag
genomen.
De geschonken voorwerpen zijn door
het DOI als instructiemateriaal ge-
bruikt.

Momenteel is een aantal van deze goe-
deren geexposeerd in de vitrines van

de bibliotheek van de Erasmus Univer-
siteit to Rotterdam.

van beroving afkomstig is, late hij ach-
ter.
Noch verdragen wij dat iemand de ge-
heiligde Schatkist beledigt,
noch verdragen wij dat iemand in
naam van de Schatkist beledigd
wordt".

De Grote Winkler Prins, 7e dr., 1974,
dl. 5, biz. 758 geeft over deze
Corippus:

Flavius Cresconius Corippus (6de
eeuw n.C.), Latijns episch dichter en

grammaticus uit Noord-Afrika, schreef
ca. 550 aan het hof to Byzantium een
historisch epos over de onderwerping
der Mauri in Afrika door Justinianus'
veldheer Johannes. Ook schreef hij een
lofgedicht op keizer Justinus. Hij Levert
belangrijk materiaal voor de geschie-
denis en de geografie van
Noord-Afrika.

Uitg.: d. J. Partsch, in: Mon. Germ.
Hist. Auct. Ant.,

111 2 (1879); d. M. Petschenig
(1886).

Corippus' citaat (zonder bron-
verwijzing) is gehandhaafd t/m 1855.
Het achterwege blijven ervan is de
abonne(e) van toen ook opgevallen:
met potlood staat op de titelpagina
van het eerste gedeelte van 1856 ver-
meld: "Corippus is weg".
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Bezoek van
Gemeentelijke
belasting-
ambtenaren

Op 20 juli 1993 bracht een groep amb-
tenaren van Gemeentelijke belasting-
diensten uit landen rond de Middel-
landse Zee en E.G.-landen een bezoek
aan het Belastingmuseum. De groep
was gast van de Directeur Gemeente-
belastingen to Rotterdam, de heer mr.
H.A. Verbrugge.

Mobiele
tentoonstel-
linggezel-
schapsspellen

Illustraties op gezelschapsspellen zijn
dikwijls een afspiegeling van de tijd
waarin ze zijn gemaakt. Zo zijn er in
de loop der tijden ook spellen uitge-
bracht, waarin een fiscaal (bijv. tol be-

talen) of een ander
financieel-economisch element (loterij)
is verwerkt. Het Belastingmuseum
verzamelt dergelijke spellen. In de col-
lectie bevinden zich zelfs spellen,
waarvan de ontwerper zich volledig

door het fiscale klimaat van zijn tijd
heeft laten inspireren. Het Boeren-
schroomspel en Patentspel zijn hiervan
voorbeelden.
Ter gelegenheid van "de derde dins-
dag in september" heeft het Belasting-
museum een nieuwe mobiele tentoon-
stelling samengesteld op circa 15
strekkende meter met kleurenfoto's op
ware grootte van de spellen uit de col-
lectie, die in bruikleen voor diverse

manifestaties kan worden uitgeleend.

r 1

(foto Belastingrnu.isenm)

0, die tabaksbelasting!
(foto Sijtse Ruitinga)
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Fiscale liedjes

In het documentenbestand van het
Belastingmuseum bevindt zich een
dossier waarin gedichten en teksten
van liedjes zijn opgeborgen. Deze tek-
sten hebben een relatie met de
overheidsfinancien, in het bijzonder
met belastingen. Zo is er een gedicht
over de rijksontvanger door Jacob van
Lennep; een lied van Alex de Haas
"Het sprookje van de fiscus en het
levenslied", die overigens ook in an-
dere liedjes fiscale fragmenten heeft
verwerkt; en een gedicht over het
rijwielplaatje van de bekende volks-
dichter- en zanger Koos Speenhoff.
Aan doze collectie zijn onlangs enkele
kopieen van liedjes met bladmuziek
toegevoegd. De originelen bevinden
zich in het Nederlands Reclame
Geluidsarchief to Hazerswoude. De
conservator G.J. van Diggele was zo
vriendelijk de kopieen to schenken.
Een van de muziekbladen is hierbij af-
gebeeld. De aanleiding voor het maken
van het lied lag waarschijnlijk in de in-
voering van de tabaksaccijns in 1921.
Een belasting die in ons land sinds
Napoleon niet meer bekend was.



Con ferentie douanemusea
to Kopenhagen

Brochures van
douanemusea in
Europa
(foto Sijtse
Ruitinga)

Carsten Jarlov, directeur van de
Deense Douane- en Belastingdienst. In
deze tentoonstelling worden onder-
werpen behandeld als smokkel, con-
trole van het goederenverkeer,
reizigersverkeer, beschermde
uitheemse dier- en plantsoorten,

drugs, douane-werktuigen, uniforme-
ring, de Tweede Wereldoorlog, Inter-
nationale organisaties als de E.G.,
G.A.T.T. en de Internationale Douane-
raad. Onder meer werd aan de hand
van een maquette van een Deense stad
in 1820 en een Deense stad in 1910 het
verschil in de werking van het douane-
stelsel en het belastingstelsel tussen
die perioden duidelijk gemaakt.

Presentatie musea

Op 1 en 2 september 1993 werd in Ko-
penhagen een conferentie gehouden
voor Europese Douanemusea. Het
Belastingmuseurn Prof. dr Van der
Poel nam daaraan deel en werd verte-
genwoordigd door
adjunct-conservator J.E. Vrouwenfel-
der. Deze eerste conferentie voor mu-
sea op het gebied van douane-
geschiedenis en belastinggeschiedenis

werd georganiseerd door de douane-
musea uit Denemarken, Finland,

Noorwegen en Zweden. Holger Peter-
sen van het Deense douane- en
Belastingmuseum nam drie jaar gele-
den het initiatief tot het instellen van
een samenwerkingsverband tussen de
Scandinavische douanemusea. Dit
leidde in 1991 tot de oprichting van de
Council of Nordic Customs Museums.
Het eerste doel was to komen tot een
gezamenlijk to produceren tentoonstel-

ling die in Kopenhagen in premiere
moest gaan en vervolgens in de andere
deelnemende landen zou worden ge-

presenteerd. Met medewerking van de
betrokken ministeries kon de tentoon-
stelling in de loop van 1993 worden

geproduceerd. De geslaagde samen-
werking tussen de Scandinavische lan-
den leidde tot de vraag of dat succes
niet doorgetrokken kon worden tot
een samenwerking met de overige
douanemusea in Europa. Uiteindelijk
werd besloten de premiere van de ten-
toonstelling to laten samenvallen met
de jaarlijkse douaneconferentie van de
Scandinavische landen en de eerste
conferentie van Europese douane-

musea. Op de uitnodiging van de or-
ganisatie werd enthousiast ingegaan
door douanemusea uit Duitsland, Oos-
tenrijk, Frankrijk, Belgie, Groot
Brittannie en Nederland.

Tentoonstelling

Op de ochtend van 1 september wer-
den de afgevaardigden van de deelne-

mende musea in het fraai aan een
havenkade gelegen Deense Douane-

en Belastingmuseum ontvangen. Na
een eerste kennismaking met elkaar en
een korte bezichtiging van de vaste
collectie van het museum werd vervol-
gens in gezelschap van genodigden uit
de Scandinavische landen en IJsland
de tentoonstelling "Customs officers in
the Northern countries' geopend door

Na een korte boottocht door het oude
havengebied werd de rest van de dag
besteed aan de presentaties van elk der

deelnemende musea; een lezing door
Keith Albone over de omschakeling
van een besloten Douanemuseum tot
een Nationaal Douanemuseum in het
Verenigd Koninkrijk; en een lezing
over de wijze van samenwerking tus-
sen de douanemusea in Noord-Europa
door Rickard Bengtsson van het
Zweeds Douanemuseum. Uit de pre-
sentaties van de deelnemende musea
kwamen een aantal opmerkelijke za-
ken naar voren. Zo bleek dat de

Noord-Europese musea al vroeg zijn
ontstaan; Denemarken in 1912; Noor-

wegen in 1915; Zweden in 1927; Fin-

De Deense verte-
genwoord iger
Holger Petersen
geeft een toelich-
ting op de tentoon-
stelling "Customs
officers in the
Nordic Countries".
(foto Belasting-
museum)

land in 1930. Samen met het Neder-
landse Belastingmuseum (1937) beho-
ren ze tot de vooroorlogse generatie
douanemusea. De andere musea date-
ren uit de laatste decennia. Het
Douane- en Accijnzen Museum to Ant-
werpen is officieel pas drie jaar oud
maar heeft toch al een rijke collectie
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bijeen weten to brengen. De kern van
elk der collecties toont veel overeen-
komsten o.a. in de gebruikte meet- en
weegwerktuigen, toegepaste hulpmid-
delen, uniformering, en wijze van wer-
ken. Er is veel aandacht voor smokkel
en smokkelmethoden (elk museum
heeft tenminste een uitgehold
smokkelboek in de collectie) prenten,
schilderijen met douane-taferelen,
kantoorinrichting uit diverse tijden
enz.. Het accepteren en verwerken van
de aangeboden objecten bleek bij veel
musea problemen to veroorzaken in
verband met de tijd die hiermee is ge-
moeid in relatie tot de personele bezet-
ting. Alle musea worden op enigerlei
wijze gesteund door bun betrokken

ministeries. In hoofdzaak komt dat
neer op het ter beschikking stellen van

huisvesting, personeel en het gebruik
maken van bij de ambtelijke dienst
aanwezige faciliteiten.

Lezingen

De lezing van Keith Albone over de
voorgeschiedenis van het Britse
Doaunemuseum, de zoektocht naar
een nieuw onderkomen en de uitein-
delijke keuze voor een klimaat-
geregelde huisvesting (de collectie was

oorspronkelijk in Londen onderge-
bracht) aan een voormalig dok to
Liverpool toonde overduidelijk aan
dat daar op een zeer professionele
wijze wordt gewerkt aan een nieuw

museum. Door een samenwerkings-
verband met het National Maritime
Museum of Mersey Side rekenen ze na
de opening in 1994 op 300.000 bezoe-
kers per jaar. Uit de lezing bleek overi-
gens dat er een parallel is tussen de
Britse douanegeschiedenis en de Ne-
derlandse. Beide douanekorpsen had-
den tot het begin van de vorige eeuw

een relatie met de Marine.
Voor de daarop volgende dag stonden
drie onderwerpen op het programma.
Marcel Buyst, conservator van het
Douane- en Accijnzen Museum to Ant-
werpen hield een lezing over: De ver-
deling in verzamelgebieden, de pro-
blemen rond de registratie van
objecten en het toegankelijk maken
van de collectie van het Antwerpse
Museum. De Belgen hebben een
doorwrocht registratiesysteem op
kaarten ontworpen dat geschikt is
voor handmatig gebruik. Als de be-
schrijving voltooid is wil men de gege-
vens na enige aanpassing in een com-
puter invoeren.

Enkele deelneiners
aan de conferentie
bespreken deten-
toonstelling. Op
de voorgrond de
Britse a fgevaar-
digden.
(foto Belasting-
nuuseum)

Heeft historie vastleggen zin?

Het tweede programma-onderdeel
werd gevuld met een boeiend betoog
door Finn Kistrup, plv. directeur van
de Deense Douane- en Belastingschool,
over de waarde van het vastleggen van
het verleden in het algemeen en van
het douaneverleden in het bijzonder.
Hij deed dat op een onderhoudende
wijze aan de hand van zijn eigen car-
riere bij de Deense Douane. Een car-
riere die gemarkeerd wordt door be-
langrijke veranderingen: de afsluiting

van de na-oorlogse periode in 1962; de
toetreding tot de Europese Gemeen-
schap in 1974 (leidde o.a. tot het af-
schaffen van het wapenbord als sym-
bool voor het heffen van belastingen
namens de koning als hoofd van de
staat; ook bier weer een parallel met de
Nederlandse geschiedenis). De
hulpmiddelenontwikkeling van pen tot
computer en de samenvoeging van de
Douanedienst met de dienst der belas-
tingen in 1990, hetgeen een cultuur-
schok onder de ambtenaren veroor-
zaakte. Zo was de douane-ambtenaar
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gewend om direct zelf beslissingen to
nemen; de belastingambtenaar kon er
een lange tijd over doen en had ook
nog met de parafencultuur to maken.
De organisatorische samenwerking be-
tekende een cultuuromslag die enige
tijd van gewenning vergde. Is het no-
dig om van dergelijke ontwikkelingen

iets vast to leggen? Finn Kistrup vindt
van wel. "Als je het verleden niet kunt
oproepen is er ook geen Leven" be-
toogde hij. "Dan heb je ook weinig om
over to praten". Wie moet er zorgen
voor het vastleggen van die verande-
ringen? In Denemarken is die taak
weggelegd voor historici die aan de
dienst zijn verbonden. Zij hebben on-
der meer vijf delen
douane-geschiedenis gepubliceerd, in
samenwerking met het Douane- en
Belastingmuseum. Een wijze van wer-
ken die ook in Frankrijk en het Vere-
nigd Koninkrijk wordt gehanteerd. Die
geschiedenis is niet alleen van belang
voor de eigen dienst maar ook voor
andere onderzoekers. Het vastleggen
van het verleden doet ieder land op
zijn eigen manier. Het is good om sa-
menwerking to zoeken. Met de uitwis-
seling van ideeen maak je elkaar wij-
zer. Finn Kistrup sprak de wens uit dat
deze conferentie het begin mocht zijn
van een vruchtbare samenwerking tus-
sen de douanemusea van de deelne-
mende landen.

Toekomstige samenwerking

Het laatste onderdeel van de conferen-

tie werd besteed aan een discussie
over hoe de samenwerking gestalte
zou kunnen krijgen. Vele toekomstige
gespreksonderwerpen passeerden de
revue:
- een officieel samenwerkingsverband

in het leven roepen?
- verzamelbeleid
- registratieproblematiek
- gezamenlijke productie tentoonstel-

lingen (EG?)
- uitwisseling tentoonstellingen
- financiering/sponsoring van activi-

teiten
- samenwerking op mondiaal niveau

in de toekomst?
ledereen was het er over eens dat het
initiatief van de Scandinavische

collega's zeer geslaagd was en een
jaarlijks vervolg moet krijgen. Tot slot
werd besloten de volgende conferentie
in oktober 1994 to organiseren, waarbij
Frankrijk als gastland zal optreden.
Het voorlopig vastgestelde hoofd-
thema voor 1994 is: "Hoe gaan we met
de recente geschiedenis om?".



Surinaams kistje; de
verificateur Schummelketel

Onlangs belde de 93-jarige mevrouw
M.C. Schummelketel het museum op
met de mededeling dat haar vader
M.C. Schummelketel (1866-1938)
verificateur bij de dienst der invoer-
rechten en accijnzen was geweest. Zij
had nog een persoonsdossier van haar
vader en enkele andere herinneringen

aan zijn carriere bij de Douane in haar
bezit. Hiertoe behoorde o.a. een uit 15
houtsoorten vervaardigd kistje, dat hij
van zijn collega's als afscheidscadeau
had ontvangen bij zijn vertrek uit
Paramaribo in 1904 als hoofd van de
Douane aldaar. In het kistje bevindt
zich een stapel gedrukte fete's die be-
trekking hebben op het Surinaamse le-
ven omstreeks 1900. Uiteraard had het
museum belangstelling voor het aan-

geboden materiaal. In het blad "Suri-

name, Koloniaal Nieuws- en
Advertentieblad" van 25 oktober 1904
verscheen een artikel over het afscheid
van M.C. Schummelketel. Omdat het
een prachtig tijdsbeeld geeft drukken
wij dat artikel hierbij integraal af.

"Huldeblijk Schummelketel

Met het oog op de komst van den heer
v.d. Veen, die met de jongste boot al-
hier verwacht werd, is de heer
Schummelketel tijdelijk visiteur als
zoodanig ontheven en zal Z.E. heden
repatrieeren.

Het beunuste kistje geopend
(foto Sijtse Ruitinga)

De kommiezen der belasting - op eene
kleine uitzondering na, - voelden zich
gedrongen, den Chef, met wien zij
alleraangenaamst gewerkt hadden, een
huldeblijk aan to bieden, hetgeen Za-
terdag ten huizen van den beer S.,

plaats vond in tegenwoordigheid van
een 20tal ambtenaren b/d. belastingen.

De beer G.L. Koli hoofdkommies le
categorie, het woord toen voerende,
zeide dat hij door het grootste deel der
ambtenaren bij de belasting is aange-
zocht om namens hen aan den beer S.
een souvenir aan to bieden van zijn
verblijf in hun midden en hem een

hartelijk afscheid toe to roepen.
De beer S. bedankt voor het geschenk
dat hem is aangeboden en is er zeer
mee ingenomen. Ofschoon geen voor-
stander van het aannemen van souve-
nirs, neemt hij dit graag aan en om de
wijze waarop het hem wordt aangebo-
den en om het geschenk zelf. Hij be-
dankt tevens de heeren voor de wijze
waarop zij met hem hebben samen ge-
werkt, waardoor hem zijn taak gemak-
kelijker gemaakt is. Mocht er wel een
enkelen keer iets geweest zijn, dat hij
anders gewenscht zou hebben, overal
elders ziet men hetzelfde gebeuren.

Stelde hij de belangen van den dienst
steeds op den voorgrond, toch heeft hij
in zijnen werkkring getracht die der
verschillende personen niet uit het oog
to verliezen en blijde is hij, en naar het-
geen hij van verschillende zijden heeft
mogen ervaren, en naar de meening
der Pers daarover, to mogen besluiten
dat dit hem is mogen gelukken. Spr.
wenscht de aanwezigen toe dat het
hen verder wel mogen gain.

Het huldeblijk bestond uit een kistje
hier vervaardigd uit ± 15 verschillende

inlandsche houtsoorten, in wel over-
legde wijze gerangschikt. In het kistje
beyond zich een plattegrond daarvan,
aangevende de namen der verschil-
lende houtsoorten, terwijl met het
kistje aangeboden is een door den heer
Koli calligrafisch bewerkt kaartje, ver-
meldende de namen der gevers. In een
hoekje van dit kaartje staat, in water-
letters: Goede reis en de diensttijd in Su-
riname van den beer Schummelketel.
Het kistje is vervaardigd door den

heer Eyman schrijnwerker alhier.

Intusschen is de beer Van der Veen
niet gekomen. Een dag voor zijn ver-

trek plotseling ernstig ziek geworden,
is hij, met longontsteking, naar het
gasthuis vervoerd.
Maar de beer Schummelketel vertrekt
toch, zonder dat het Bestuur een po-
ging gedaan heeft, om hem bier to
houden, in afwachting van verder be-
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Het gezin M.C. Schununelketel, met zzvager en schoonzuster (resp. geheel links en rechts). Op de voor-
grond de schenkster op 6-jarige leeftijd. De foto dateert uit 1907.
(reproductie foto Sijtse Ruitinga)

richt van den beer Van der Veen.
Toen de beer V.d. Veen met verlof
naar Holland ging werd de heer
Putscher gequalificeerd als Visiteur.
Misschien uit meening, dat dit baantje
niet door een Surinamer mag worden
waargenomen, hoe hetzij, zonder

eenige reden werd de qualificatie inge-
trokken en een ambtenaar, met groote
kosten natuurlijk, uit Holland, bier ge-
detacheerd.
In de kolonie was men zeer veront-
waardigd over zulk een daad en zelfs
heeft men in den boezem der Kolo-
niale Staten niet geschroomd luide zijn
afkeuring daarover to kennen to geven.
De beer S. is een voorbeeldig ambte-
naar geweest die, en van de zijde van
het publiek en van de zijde zijner amb-

tenaren, alle achting mocht verwerven.

Maar dat neemt niet weg, dat een an-
der bier, b.v. de beer Putscher, de be-

trekking even goed zou hebben kun-
nen waarnemen.
En wat zal nu gebeuren?
Waarschijnlijk zal de beer P. weer
gequalificeerd worden nu men den
beer S. laat vertrekken, en zal die
qualificatie lang kunnen duren.

Had men dan niet daarmee kunnen
beginnen en is het geen zonde van het
uitgegeven geld voor de detacheering
van den beer S.
Of mogen wij hopes dat het Bestuur,
wijs en eerlijk, zijn vroegere dwaling
heeft ingezien en die aldus goedmaken
wi1.
Dat zou mooi zijn!"
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Verkrijgbare pub licaties 1)

Bij het museum zijn de volgende publicaties to bestellen:

- Afgerekend moet worden met alle geld dat tijdens de bezetting op laakbare wijze is verdiend,
over de geldzuivering in de periode-Lieftinck; door werkgroep Lieftinck; 1991;
20 blz. (prijs f 12,50)

- Catalogus "Penningen voor de Hondenbelasting"; 1982; 88 b1z. (prijs f 5,-)
- Daer compt de Lotery met trommels en trompetten! Loterijen in de Nederlanden tot 1726; door

Anneke Huisman en Johan Koppenol; 1991; 125 b1z. (prijs f 20,-)
- Fiscaal-historische documentatie. Een selectie, bijeengebracht in trefwoorden en plaatsnamen;

door mr. J. Lamens; 1987; 344 blz. (prijs f 5,-)
- Fiscale cartoons en causerieen; door E.H.J. Volkmaars; 157 b1z. (prijs f 5,-)
- Fiscaliteit in Nederland. Vijftig jaar Belastingmuseum "Prof. dr. Van der Poel" onder redaktie

van een commissie onder voorzitterschap van I.Th. de Smidt; 1987; 182 b1z. (prijs f 19,95)
- Focus op Fiscus - Het reilen en zeilen van de belastingdienst in de jaren 1940-1985; door een

commissie onder voorzitterschap van J. de Koning; 1990; 560 b1z. (prijs f49,-)
- De grens bepaald; De Nederlandse grens en grenspaal in historisch perspectief; door J.W. Bieze;

1992; 64 b1z. (prijs f 5,-)
- 650 Jaar belastingen in Rotterdam; door A.E. Dekker, mr. J.G.E. Gieskes, drs. M.G.J. de Gunst,

mr. J.P. Kruimel, drs. W. de Leeuw, mr. J.A. Monsma; 1990; 158 b1z. (prijs f 47,50)
- Jaarboekje voor de ambtenaren der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnzen

1833; door P.L.H. Crasborn; 1983; 103 blz. (prijs f 1,-)
- De Nederlandse Platina-, Gouden- en Zilvermerken vanaf 1813; door J.B.F. v.d. Bossche; 1989;

23 blz. (prijs f 2,50)
- Over de drempel van..., brochure over het Belastingmuseum; 28 blz. (prijs f 2,50)
- De Pelgrimstocht naar het draagkrachtbeginsel; door Ferdinand H.M. Grapperhaus; 1993;

88 b1z. (prijs f 12,50)
- Plaatje met een gaatje; het Nederlandse Rijwielbelastingmerk 1924-1941; 2e druk 1991;

28 blz. (prijs f 2,50)
- Smokkelen in Brabant - Een grensgeschiedenis 1830-1870; door Paul Spapens en Anton van

Oirschot; 1988; 176 blz. (prijs f 39,50)
- Smokkelen langs de Nederlandse grens; door J.E. Vrouwenfelder; 1992; 35 b1z. (prijs f 2,50)
- De Speelkaarten collectie van het Belastingmuseum; door P.L.H. Crasborn en

J.E. Vrouwenfelder; 1993 (prijs f 5,-)
- Tappen uit een geheim vaatje; door Paul Spapens en Piet Horsten; 1990; 207 b1z. (prijs f 44,50)
- De wederzijdse beinvloeding van de heffing der accijnzen op alcoholische dranken en de natuur-

kunde; door Dr. In J. Mac Lean; 1980; 42 b1z. (prijs f 2,50)

- CD "Douane Harmonie Nederland" (prijs f 25,-)
- Prentbriefkaart "Betrapt bij het smokkelen van alcohol in darmen"; door C.F. Coene (1780-1841)

(prijs f 0,50)
- Prentbriefkaart "Halbank, Cornelis Tromp" (prijs f 0,50)
- Prentbriefkaart "Invoering rijwielbelasting"; tekening door Johan Braakensiek; 1924 (prijs f 0,50)
- Prentbriefkaart "Voldoening van de schatting in de Romeinse tijd"; door Jan de Braij (1627-1697)

(prijs f 0,50)
- Prentbriefkaart "Smokkelaars van lompen betrapt aan de grens bij Hulst, 1861"; door J.A.M.

Haak (1831-1903) (prijs f 0,50)

') De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten

22 IMPOST NR. 2 DECEMBER 1993



Aanmelding

Ik geef mij op als vriend van de "Stichting Vrienden Belastingmuseum

prof. dr. Van der Poel".

q Bijdrage van f 20,- per jaar

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

Naam

Straat

Postcode/ Woonplaats

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

q Ik wacht uw acceptgiro af.

Datum

Handtekening

Door bovenstaand formulier of een zelfgemaakte copie in to vullen kunt u Vriend wor-

den en meewerken het museum verder uit to bouwen.
U kunt het formulier zonder portokosten opsturen naar:

VRIENDEN BELASTINGMUSEUM PROF. DR. VAN DER POEL
Antwoordnummer 3634

3000 WB Rotterdam.
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