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Van de redactie
In dit nummer van IMPOST vindt U
de meeste gebruikelijke rubrieken
terug. Daarnaast wordt aandacht
besteed aan het financiele reilen en
zeilen van verbouwing en herinrichting, en aan enkele markante persoonlijkheden die waardevol waren en zijn
voor het Belastingmuseum. Ook de
Werkgroep Geschiedenis van de
Overheidsfinancien, die een bezoek
bracht aan het museum van's Rijks
Munt to Utrecht, is weer present.
Verspreid door dit nummer treft U
enkele impressies aan van sloop- en
verbouwwerkzaamheden in Parklaan
16.
De financiele zorgen van de redactie
over de mogelijkheid van het voortbestaan van IMPOST in de huidige uitvoering, lijken voorlopig opgelost.
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Wel zal dit jaar volstaan worden met
de verschijning van twee nummers
inplaats van drie. In het nummer dat
in het najaar verschijnt, hopen wij
verslag to doen van de feestelijke heropening van het museum.

Voormalige societeit "Atrium", 3e etage
(foto Geert Nieman)

Eerste
ontruimingshandeling
l

(foto' Belastingmnseum)
Vanwege de ingrijpende verbouwing
en herinrichting heeft het
Belastingmuseum op 16 november
een van haar belangrijkste objecten tijdelijk in bruikleen gegeven aan het
Nederlands Scheepvaartmuseum voor
de tentoonstelling: "Schatten van het
koningsschip Kronan, de Gouden
Eeuw in Zweden en Nederland."
Op doze dag vond het speciale transport plaats van de "Cornelis
Trompbank." Dit grote meubelstuk
draagt twee afbeeldingen: in het midden in het medaillon een portret van
admiraal Cornelis Tromp en op de
rugleuning de zeeslag tussen de
Hollands-Deense Alliantie en de
Zweedse vloot. De inzet van deze
oorlog was een vrije handelsvaart
door de Sont. Onder leiding van
Cornelis Tromp werd de zeeslag in
het voordeel van de Alliantie beslecht.
Als dank kreeg hij deze bank cadeau.
Van 19 november 1993 t / m 13 maart
1994 heeft in het Nederlands
Scheepvaartmuseum Amsterdam de
expositie "Schatten van het koningsschip Kronan, De Gouden Eeuw in
Zweden en Nederland" gelopen. De
tentoonstelling is geopend door
Koning Carl XVI Gustaf van Zweden.
Centraal stond het Zweedse oorlogsschip Kronan (De Kroon) dat
gebouwd werd in 1668-1672 en een
van de grootste schepen uit Naar tijd
was. Dit vlaggeschip van het Zweedse
Koninkrijk zonk in 1676, opgejaagd
door de Deens-Nederlandse vloot, als
gevolg van een verkeerde zeilmanoeuvre.
Het wrak van de Kronan werd in
1980 voor de Zweedse kust gevonden.

Om u een indruk to geven van de betrokkenheid van de
medewerkers van het Belastingmuseum bij de verbouwing,
wil ik u doze keer iets vertellen over hun bijzondere activiteiten in deze periode.
Regelmatig wordt door buitenstaanders de vraag gesteld
of er, nu het museum gesloten is, wel iets to doen valt. Daar
kan ik volmondig ja op zeggen!
Aileen de twee huismeesters, zo zou men kunnen denken,
kunnen hun normale toezichthoudende taak niet uitoefenen.
Toevalligerwijze heeft een van hen, Andre van Tiggelen,
eind vorig jaar in verband met het bereiken van de Vutgerechtigde leeftijd, het museum verlaten. Wij hopen hem
trouwens binnenkort terug to zien als vrijwilliger, maar dit
terzijde. Een opvolger wordt in een later stadium aangetrokken.
De andere huismeester, Jolanda Blom, heeft als tweede
taak ondersteuning van de afdeling voorlichting en publiciteit. Daarnaast verricht zij hand- en spandiensten voor verschillende afdelingen in de administratieve sfeer.
De overige 13 medewerkers zouden dus voor een belangrijk deel hun reguliere taken kunnen blijven voortzetten,
ware het niet dat zij zich bereid verklaard hebben om de
toekomstige kantoren en werkvertrekken, die zoals u zich
wellicht herinnert in het voormalige museumgebouw
Parklaan 14 worden gevestigd, to helpen opknappen. De
beperkte financiele armslag bood weinig ruimte voor het
door professionele krachten laten uitvoeren van schilder- en
andere opknapwerkzaamheden. Alle medewerkers toonden
zich bereid de eigen toekomstige werkplek een beurt to
geven. Met ingang van half februari is dus het 'kantoorpak'
verwisseld voor het 'klussenpak' en met vereende krachten
worden plafonds gewit, muren gesausd en deurposten en
deuren van een nieuwe laag verf voorzien.
Wij kunnen aan de gang in een geheel 'gestript' gebouw.
Dit werk werd uitgevoerd door de afdeling technische
dienst; to weten Goof Nieterau en Daan de Bruin. Tegen de
tijd dat u dit leest hopen wij de klus geklaard to hebben en
wanneer u ons nodig mocht hebben en daarmee bedoel ik
natuurlijk voor museale zaken, vindt u ons prinsheerlijk aan
de Parklaan.
Buiten de verbouwing worden alleen de meest noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd. De hoogste prioriteit krijgt
daarbij de voorbereiding van de herinrichting van de vaste
expositie in de nieuwe museumvertrekken. Met de opbouw
daarvan, welke ook voor een belangrijk deel in eigen beheer
wordt gerealiseerd, hopen wij Bind april to kunnen starten.
Maar daarover bericht ik u een volgende keer.
Loes A. Peeperkorn-van Donselaar
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(foto Geert Nieman)
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Geld
In deze tijden van belangrijke veranderingen wordt in het
Belastingmuseum een groot deel van
de tijd besteed aan het praten over
geld. Een afspiegeling hiervan vindt u
uiteraard terug in de nummers van
Impost.
Het is natuurlijk niet zo dat de immateriele waarden van het museumwerk
daarmee op de tweede plaats, of zelfs
maar in de schaduw zijn komen to
staan. Juist bij de herinrichting van de
bibliotheek, de expositiezalen en van
het professionele museum-depot spelen zij een belangrijke rol.
De mogelijkheden en de speelruimte
zijn echter in hoge mate afhankelijk
van de financiele middelen. Aandacht
daarvoor is dan ook van levensbelang
voor de toekomst van het museum.
Het informeren van onze Vrienden en
Donateurs over de ontwikkelingen is
niet alleen onze plicht, maar wij doen
dit ook met plezier, omdat wij weten
dat u zich betrokken voelt bij het wel
en wee van het Belastingmuseum.
Hieronder geven wij u daarom de
stand van zaken ten aanzien van de
extra inkomsten ten behoeve van de
herinrichting van museum, bibliotheek en depot (1 februari 1994):

(Hoofd)sponsors
U ziet dat onze sponsoractie tot op
heden een bedrag van f 75.000,-- heeft
opgebracht. Hiermee zijn bestuur en
medewerkers niet alleen erg blij
omdat hiermee een deel van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, is gefinancierd, maar vooral
ook omdat met het trekken van
belangstelling voor ons museum uit
deze hoek, het nationale draagvlak
ten behoeve van het Belastingmuseum is vergroot.
Dit laatste is bijna een logische stap
als wij kijken naar de historische ontwikkeling van het museum. Wat eens

Hoofdsponsor:
-Coopers & Lybrand Belastingadviseurs

f 50.000,--

Sponsor:
- Moret Ernst & Young Belastingadviseurs

f 25.000,--

- Vrienden en Donateurs Stichting
Belastingmuseum

f 28.563,--

- Vereniging voor Belastingwetenschap
(t.b.v. de bibliotheekinrichting)

f 10.000,--

- VSB fonds Utrecht

f 10.000,--

-Jurriaanse Stichting Rotterdam

f 10.000,--

Voormalige bibliotheek, 3e etage
(foto Geert Niennan)

begon als de persoonlijke liefhebberij
van een begaafde en enthousiaste
belastingambtenaar is inmiddels uitgegroeid tot een attractie voor een
breed publiek. Niet alleen (oud) belastingambtenaren, onder wie veel douanemensen, maar ook belangstellenden
buiten die wereld moeten de weg
naar het vernieuwde museum weten
to vinden.
Ons verzamelterrein, de geschiedenis
van de overheidsfinancien in het algemeen en van de belastingen in het bijzonder, raakt immers iedere
Nederlander, jong en oud, graag of
niet.
Het verhaal dat wij tonen, biedt
inzicht in de gang van zaken vroeger:
in een grijs verleden toen Nederland
dun bevolkt was en belastingen een
lokale aangelegenheid waren, maar
ook in recenter tijden waarin de
nadruk niet alleen steeds meer kwam
to liggen op directe belastingen, maar
ook op een nationale aanpak.
Het bieden van inzicht in dit facet
van de cultuurgeschiedenis kan verstrooiend zijn, maar ook educatief.
Het biedt de bezoeker in ieder geval
de gelegenheid tot ontspanning en
verdere ontwikkeling.

Fondsen

-Stichting Bevordering Volkskracht
Rotterdam
Totaal

f 10.000,-f 143.563,--
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Naast het verwerven van twee aanzienlijke sponsors ontvingen wij zoals
u ziet bedragen van een aantal fondsen. De Rotterdamse fondsen hebben
een nude band met het museum en
wij zijn er gelukkig mee dat zij ook

ditmaal ons verzoek om steun niet
onbeantwoord lieten. Nieuw is de
relatie met het VSB fonds. Wij hopen
dat deze in de toekomst een meer permanent karakter zal krijgen.

Nieuwe klimaatapparatuur
voor depot en presentatie

Vereniging voor
Belastingwetenschap
De Vereniging voor Belastingwetenschap treedt op als sponsor voor de
bibliotheek. Het bedrag zal gebruikt
worden voor de aanschaf van twee
leestafels met stoelen ten behoeve van
de bezoekers. U kunt er op rekenen
dat die goed zitten!

Donateurs en Vrienden
Vanaf deze plaats wil ik mede
namens bestuur en medewerkers mijn
waardering uitspreken voor de guile
hand waarmee Vrienden en
Donateurs van de Stichting Belastingmuseum hebben bijgedragen aan de
herinrichtingskosten. U hebt alle verwachtingen overtroffen. Tot op de
dag van vandaag wordt er geld
gestort ten behoeve van de herinrichting. Het is heel plezierig to mogen
vaststellen dat u ook in materiele zin
uitdrukking hebt gegeven aan uw
betrokkenheid bij het museum. Wij
hopen dat u in de toekomst regelmatig zult komen genieten van het nieuwe gezicht van museum en bibliotheek. Een speciaal voor u georganiseerd bezoek aan het museum-depot
mag daarbij niet ontbreken...

Tot slot
Er is nog veel geld nodig voordat de
financiering van de ingrijpende verbouwing geregeld is. In het voorjaar
starten wij met een nieuwe ronde bij
het werven van sponsors. Van de
hopelijk gunstige resultaten houden
wij u op de hoogte.
Loes A. Peeperkorn-van Donselaar

Een van de klimaatregelingsapparaten PH14 in het tijdelijk depot aan de Westzeedijk.
(foto Sijtse Ruitinga)

Voor een juist museumklimaat in de
presentatie-, tentoonstellings- en
depotruimten is een onafhankelijk
geregelde constante temperatuur en
relatieve vochtigheid noodzakelijk. De
buitentemperatuur varieert per seizoen en zelfs per dag. Hetzelfde geldt
voor de relatieve vochtigheid die op
mistige dagen tot bijna 100% kan
oplopen en op warme voorjaarsdagen
onder de 40% kan dalen. Het klimaat
in het museumgebouw wordt niet
alleen door het buitenklimaat beinvloed. De centrale verwarming zorgt
voor droge warme lucht. Deze temperatuurs- en vochtigheidsverschillen
veroorzaken bij de diverse objecten
krimp- en zwelverschijnselen. Hout
gaat werken en metalen kunnen bij to
hoge vochtigheid aangetast worden.
Bij to hoge temperatuur en vochtigheid kunnen schimmels uit de overal
aanwezige schimmelsporen actief
worden. Agressieve gassen, door
luchtvervuiling in de atmosfeer
gebracht, zijn ook een bedreiging voor
de museumobjecten.
Vandaar dat de lucht gefilterd, ontvochtigd of bevochtigd moet worden.
In het museum proberen wij een con-
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stante temperatuur van 18 a 20 °C en
een relatieve vochtigheid van 50 a
55% to bewerkstelligen. Door gebruik
to maken van be- en ontvochtigers die
ook nog de lucht filteren kan het
museumklimaat redelijk constant
gehouden worden. Bij uitzondering,
zoals een dag dat grote groepen
bezoekers met natte jassen binnenkomen, of bij een langdurige tropische
zomer, is er weliswaar sprake van
overschrijding van de ideale waarden,
maar een investering om deze pieken
of to vlakken is niet verantwoord.
Dankzij geldelijke steun van de
Erasmus Stichting to Rotterdam en de
Jurriaanse Stichting, eveneens to
Rotterdam, heeft het museum twee
klimaatregelings-apparaten kunnen
aanschaffen. In samenhang met de
bouwkundige voorzieningen kan
straks in het nieuwe gebouw een
goed museumklimaat gecreeerd worden. Tevens werd steun verkregen in
het kader van het Deltaplan van het
Ministerie van WVC, een subsidieregeling voor het verbeteren van de
bewaarcondities en het onderhoud
van museumcollecties.

Synopsis
fiscologica
Synopsis fiscologica; ...; door J. G.
Zeidler.
Lugduni.Bat. (Leiden), MDCCI (1701).
15,5 cm., XIV,74 blz., met 6 houtgravures in de tekst.
Vorig jaar heeft L'Art medical 'livres
anciens' to Amsterdam bovengenoemde publikatie aangeboden. Op basis
van de bijgeleverde beschrijving en
enige fotokopieen is tot aankoop
overgegaan.
Resultaat van een nadere verkenning:
*dit Iatijnse boekje is niet in
Nederland aanwezig;
*er (b)lijkt geen nederlandse vertaling
to bestaan;
*navraag bij de fa. Beijers to Utrecht
leert, dat het de laatste 50 jaar niet
verhandeld is;
*de Rotterdamse Openbare
Bibliotheek geeft in Deutscher
Biographischer Index, Teil 4,
(Munchen, Saur, 1986), blz. 2274 de
vermelding: "Zeidler, Johann
Gottfried (* - _ 1711)
Formschneider, Dichter, Theologe
(met de bronnen: Trinius, Jocher,
Nagler);
*Trinius, Johann Anton: Beytrag zu
einer Geschichte beruhmter and verdienter Gotteslehrten auf dem
Lande; 3 Bande; 1751-1756, is nog
niet getraceerd / geraadpleegd;
*de bibliotheek der Rijksuniversiteit
Limburg heeft:
Jocher, Christian Gottlieb:
"Allgemeines Gelehrten - Lexikon; 4
Bande; 1750 - 1751" in huis, en faxt
het betreffende lemma (blz. 2170)
door;
*de Koninklijke Bibliotheek levert
twee treffers: - Nagler, Georg Kasper:
Neues Allgemeines KiinstlerLexikon; 22 Bande, 1835 - 1852, geeft
een kleine vermelding van enkele
kunstprodukties van Zeidler; Larousse, Pierre M.:
"Grand dictionnaire universelle du
XIXe siecle, tome 15, 1876, blz. 1467"
geeft een kort lemma.

Volgens Jocher en Larousse: is Zeidler
leraar filosofie, erkend dichter en predikant in Feinstadt in (het)
Mansfelds(e), schrijver en duits dichter, gestorven to Halle in 1711; assisteert hij 20 jaar zijn vader (tot diens
dood) in het predikambt; verlaat dan
het geestelijk ambt, leeft als leek in
Halle; is een merkwaardig man en
groot autodidakt; heeft een bizarre en
rusteloze verbeelding; wijdt zich aan
poesie, filosofie en wetenschappen;
heeft diverse boeken geschreven, o.a.:
Theatrum virorum eruditorum minus,
een goed Ieesbaar biografisch werk;
een werk over gnostologie, over
natuur- en volkenrecht, over instituties van goddelijke jurisprudentie,
over de misdaad van de magic volgens st. Thomas etc. Zeidler blijkt
overigens na zijn vaders dood zijn erfdeel er snel doorgejaagd to hebben
met een verspillend en losbandig
leven. Hij had veel geld nodig en misschien is dat wel zijn inspiratie
geweest tot het schrijven van zijn
"Overzicht Bela sti nglogica". Te zijner

tijd volgt meer nieuws van de werkelijke inhoud van Synopsis Fiscologica.

1e etage
(foto Geert Nieirnan)

Recent verschenen
Ter gelegenheid van het 120-jarig
bestaan van de Koninklijke
Broederschap van Ontvangers van's
Rijks Belastingen verscheen onlangs
"IN NAAM VAN DE KONINGIN,
120 JAAR 1873-1993." Het (gebonden)
bock is samengesteld onder de hoofdredactie van J.G.M.N. Hoonings. De
redactiecommissie bestond uit een
achttal andere broeders en oud-broeders.
Het fors uitgevallen werk (260 blz.)
begint met een beschrijving van de
ontwikkeling van het ontvangerschap,
van de oudheid via de middeleeuwen
tot de nieuwe en nieuwste geschiedenis in de 16e, 17e, 18e en 19e eeuw.
Daarna volgt een overzicht van de tijd
waarin de Broederschap werd opgericht en van de 120 jaren daarna, tot
het jaar 1993 toe. Vele - door onder
meer het Belastingmuseum geleverde
- illustraties verlevendigen het geheel.
Aanbevolen lectuur voor (oud) belastingambtenaren, maar ook voor ande-
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re geInteresseerden. Het bock is opgenomen in de bibliotheek van het
Belastingmuseum en in een aantal
andere bibliotheken.

(foto Sijtse Riutinga)

Affiches
hondenbelasting

Van respectievelijk de Dienst
Gemeentebelastingen to Rotterdam en
Publex B.V. to Amsterdam ontving
het museum een tweetal affiches over
de hondenbelasting, die beide op verschillende wijze oproepen tot het op
tijd betalen van die belasting. De affiches zijn in beide steden op de openbare publikatieborden to zien.

Foto's uit
Zeeuws-Vlaanderen
Van mevrouw C.E. Fenijn uit
Middelburg, dochter van douaneambtenaar A. Fenijn (1886-1976), ontving het museum negen foto's met
betrekking tot de werkomgeving van
haar vader en grootvader, die eveneens douane-ambtenaar is geweest.
De hierbij geplaatste twee foto's zijn
gemaakt in 1947 to Eede (Zeeland).
Het kapot-geschoten douanebord en
de eenvoudige behuizing van het
grenskantoor zijn nog een duidelijke
herinnering aan de oorlogshandelingen in Zeeuws-Vlaanderen. Deze
schenking betekent een waardevolle
aanvulling voor het fotoarchief.

Douaneambtenaar
A. Fenijn met dochter
bij de douanepaal to Eede
september 1947
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Afscheid
A. van Tiggelen
Overdracht archief
Broederschap

Een collega uit het fotomateriaal bij Andre's afscheid.
(foto's Belastingmuseum)
Van rechts naar links: de heren Gohres, Van Oene, Mooyman en
Van Lunteren.

(foto Belastingmuseum)

Op 5 november 1993 is het archief van
de Koninklijke Broederschap van
Ontvangers van 's Rijks Belastingen
aan het Belastingmuseum overgedragen. De sinds 1873 bestaande vereniging is op 25 september 1993 opgeheven, na een fusie met de Vereniging
van Inspecteurs van 's Rijks Belastingen. De nieuwe vereniging gaat door
het leven onder de naam "Vereniging
van hoofdambtenaren bij het
Ministerie van Financien".
De foto toont de overdracht van het
archief door de secretaris NoordNederland van de Broederschap, de
beer Th.C.M. Mooyman, aan de nieuwe voorzitter van het museumbestuur, mr J.N. van Lunteren.

9 IMPOST NR. 3 APRIL 1994

Op 29 november 1993 heeft collega Andre van
Tiggelen zijn veertigjarige carriere bij de
Belastingdienst afgesloten door gebruik to maken
van de vut-regeling. Vanaf zijn vertrek bij de voormalige Directie der Rijksbelastingen Rotterdam in
1989 is hij als huismeester en financieel administrateur van de twee stichtingen aan het Belastingmuseum verbonden geweest.
De aan Andre aangeboden feestelijke bijeenkomst in
het Belastingmuseum werd bijgewoond door familieleden, vele (oud-) collega's en bestuursleden.
Vergezeld van veel humor werd teruggeblikt op
Andre's ambtelijke carriere. Zijn in Griekenland
wonende dochter Jacqueline had enkele herinneringen op een videoband laten zetten. Op deze wijze
kon ze toch bij Naar vaders afscheid aanwezig zijn.
De feestelijke sfeer werd 's avonds met alle collega's
voortgezet bij Andre thuis. Daar werd onder het
genot van veel lekkers een opmerkelijke door Andre
gemaakte videofilm over zijn dagelijkse gang naar
het museum en de sfeer in het museum vertoond.
Omdat de film een beeld geeft van de laatste maanden van het museum in Parklaan 14 is deze als
document aan het audio-visuele archief toegevoegd.
Het afscheid van Andre is mogelijk niet definitief.
Hij overweegt, in vrijwilligersverband een dag per
week terug to keren.

In Memoriam
Conservator Belastingmuseum Prof. dr Van der Poel 1973-1988

Pierre Crasborn (1924-1994).

De peer
Crasborn bij de
opening van de
Speelkaartententoonstelling
januari 1993

(foto Sijtse
Ruitinga)

rende toekomstige belastinginspecteurs. Aan deze collectie ontbrak tot
aan de indiensttreding van Crasborn
een echte beheers- en beleidslijn. Het
is Crasborn's verdienste dat hij deze
lijn heeft weten aan to brengen. Hij
richtte al zijn aandacht op het grote
publiek dat zonder enige voorkennis
van de belastinggeschiedenis het
museum bezoekt. Daartoe voerde hij
een totale herindeling van het museum uit. Het aantal tentoongestelde
voorwerpen werd drastisch teruggebracht en hij koos voor een thematisch-chronologische volgorde.
Daarnaast wist hij de deelcollecties
sterk uit to breiden.
Crasborn wist tijdens zijn conservatorschap het Ministerie van Financien
ervan to overtuigen, dat de registratie
van mogelijk historisch belangrijke
voorwerpen aanwezig op de verschillende belastingkantoren, wenselijk is.
Hiermee word in 1982 begonnen. Dat
Crasborn er duidelijk naar gestreefd
heeft om een groter publiek to bereiken, blijkt uit de ruim 100 tentoonstellingen die hij heeft georganiseerd of
waaraan hij een bijdrage heeft geleverd.

Op dinsdag 5 april bereikte ons het
droevige bericht dat op 4 april,
Tweede Paasdag, Pierre Crasborn op
69-jarige leeftijd in zijn geboorteplaats
Thorn was overleden.
Na een carriere bij de Belastingdienst,
met als standplaatsen Veghel, Budel,
's Gravenhage, Rotterdam en Rijswijk,
solliciteerde Pierre Crasborn in 1973
naar de functie van Conservator aan
het Belastingmuseum. Hij kende het
museum reeds uit de tijd dat hij
geschriften bestudeerde van P.H.B.
Motke, inspecteur-generaal der belastingen, die in 1826 in Thorn was gebo-

ren.
Op grond van zijn kennis van de fiscale geschiedenis, genealogie en heraldiek werd Crasborn uit de meer clan
70 kandidaten, als opvolger van P.A.
van de Kamp, gekozen.
De collectie die Crasborn in 1973
under zijn beheer kreeg kan in museale termen het best als studieverzameling omschreven worden. Als directeur van de Rijksbelastingacademie
had Professor Van der Poel een collectie van fiscaal-historische voorwerpen
verzameld als lesmateriaal voor de
aan de Rijksbelastingacademie stude-
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Met de aanstaande heropening van
het museum voor de boeg wordt een
belangrijke stap verder gezet naar de
publieksgerichte taak die het museum
zich onder zijn leiding als doel heeft
gesteld. Helaas kan hij die stap niet
meer meemaken. Een troost is dat hij
de aanzet hiertoe wel heeft kunnen
volgen.
Niet onvermeld mag blijven het vele
werk dat Crasborn heeft verricht als
penningmeester van de Nederlandse
Museumvereniging. In deze functie
was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van de
Museumjaarkaart.

Onze vrijwilligers

Zoals vele musea heeft ook het
Belastingmuseum een bestand aan
vrijwilligers, die een menigte van
werkzaamheden verrichten. Een van
deze vrijwilligers is mevrouw C.
Handels-Versteegden, die in September 1994 19 jaar lang voor het museum heeft gewerkt. Het hierna volgende is de neerslag van een gesprek dat
wij op 9 februari j.1. met mevrouw
Handels hadden.
Mevrouw Handels werd als
Catharina Versteegden geboren in
Eindhoven. Als dochter van de hoofdinspecteur C.H. Versteegden, tot zijn
overlijden Hoofd van de inspectie der
invoerrechten en accijnzen to
Eindhoven en gedurende vele jaren
hoofd van de Douaneschool (later: het
DOI), heeft zij gedurende de loopbaan
van haar vader een groot aantal
woonplaatsen afgewerkt. Na haar
diploma HBS-A (zij zat o.a. in de klas
met Wisse Dekker) wilde zij apothekers-assistente worden, maar door de
oorlog en door ziekte kwam daar
niets van.
"Pas na de oorlog bleek mij dat mijn
vader in het verzet had gezeten, en
o.a. had samengewerkt met Pater
Nivardus, een trappist uit de Achelse
Kluis die onder de schuilnaam "Ome
Faan" geallieerde vliegers en onderduikers heeft bijgestaan en over de
grens geholpen."
Daarna heb ik ruim drie jaar bij het
Tribunaal 1) in Eindhoven gewerkt,
waar ik mensen heb leren kennen als
Antoon Coolen die lid was van het
Tribunaal.
"Omdat mijn moeder al vroeg -in
1937- was overleden, fungeerde ik
vaak als gastvrouw bij officiele verplichtingen van mijn vader. Mede
daardoor heb ik heel veel mensen uit
de belastingdienst, vooral uit de douane, ontmoet. Omdat ik een goed
geheugen heb voor namen en gezichten was het bijna niet toevallig dat de
toenmalige conservator van het
Belastingmuseum, Pierre Crasborn,
mij in 1975 vroeg om waar mogelijk
de namen van een aantal mensen op
een stapel foto's van de douaneschool
to helpen achterhalen. Een gevolg
daarvan was weer, dat ik mij in sep-

tember 1975 met een belastingambtenaar van de directie -de heer J.
Goorden- in de bibliotheek van het
museum ging bezig houden met het
catalogiseren van het boekenbezit. In
1988 heb ik mij op de documentatie
van de fotocollectie geworpen, waarmee ik nog steeds bezig ben, want die
collectie breidt zich alsmaar uit."
"Na het Tribunaal heb ik bij de
Kinderbescherming gewerkt. Op een
dag kwam daar een briefkaart binnen,
bestemd voor de heer Versteegden,
belastinginspecteur to Eindhoven, hetgeen mij tegenover mijn vader deed
opmerken: "Ik ben bekender in
Eindhoven dan U!"
"Ter gelegenheid van de introductie
van een nieuw vliegtuigtype in 1948
mocht ik mee met een proefvlucht in
een DC-6. Mijn vader -voor wie de
uitnodiging was bestemd- wilde niet,
en hij was zeer nerveus toen het
geplande halfuur tot een heel uur was
uitgegroeid."
"Merkwaardig is dat zowel de grootvader van mijn man als mijn grootvader beide belastingambtenaar waren,
elkaar zelfs hebben gekend, en ook
nog tegelijk in hetzelfde huis hebben
gewoond (± 1898). Er zit dus wel een
fiscaal trekje in de familie. Ik gebruik
nog de vulpen die mijn vader bij zijn
afscheid in 1932 (in Tilburg) cadeau
kreeg. Een degelijke ouderwetse
Parker. Mijn vader overleed plotseling in 1955 op 57-jarige leeftijd."
"Mijn a.s. man studeerde toen nog en
in die tijd werd je geacht to wachten
met trouwen tot het artsendiploma
behaald was! Desondanks besloten
wij om onder de veranderde omstandigheden in september 1955 te trouwen. Een vriend van mijn vader, de
heer J. van Tilburg, toentertijd wethouder van Rotterdam en oud-belastinginspecteur, bemiddelde bij een
zeshoeksruil en in december verhuisden wij naar Rotterdam. Inmiddels
werkte mijn man in het Zuiderziekenhuis, waar hij tot zijn pensionering is
gebleven."
Mevrouw Handels verzamelt handtekeningen. Zij heeft vanaf 1939 een
boek bijgehouden dat vol staat met de
handtekeningen van belastingambte-
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naren (wij treffen o.a. de namen aan
van Smeets, Pouleijn, Monhemius,
Sinnighe Damste, Van der Poel, P.J.
van Kerkoerle, Postma, Paymans,
Sissingh, Harmes en L.W. van Os), en
van personen uit het openbare leven,
zoals Jo Vincent, Eduard van Beinum,
Theo Olof, Buziau en Karel Lotsy.
Wie in deze illustere reeks wil worden opgenomen heeft daartoe de
kans, want het boek is nog niet vol.
Van de douane is mevrouw Handels
altijd een "fan" geweest. Zij roemt het
onderlinge contact, vooral in de jaren
vlak na de oorlog. In het Belastingmuseum treft zij die sfeer ook thans
nog aan. Daarom is zij steeds enthousiast in het museum bezig. Wij hopen
dat zij dat nog geruime tijd zal kunnen en willen voortzetten.
1) De Tribunalen hielden zich bezig
met de berechting van mensen die
met de Duitse bezetter hadden
samengewerkt.

Mevrouw Handels met het handtekeningenboek

(foto Sijtse Ruitinga)

Raadgevingen

In het onlangs door de heer J.G.P.
Terlouw geschonken "Vakblad der
vereniging van ambtenaren der registratie en domeinen" nr. 45 van 1 januari 1938 treffen wij aan het artikel "De
ambtenaar, of raadgevingen van
eenen vader aan zijnen tot ambtenaar
benoemden zoon." Het is afkomstig
uit een in de Koninklijke bibliotheek
opgedolven boek uit 1847, waaruit wij
de volgende passages citeren.
"Zoo zijt gij dan, mijn Geliefde zoon!
tot die bestemming geraakt, waarnaar
gij reeds vroeg haaktet. Een Koninklijk besluit heeft U tot Ambtenaar van
den Staat verheven; een plegtige eed
heeft U in die betrekking bevestigd.
Van het gewigt dier beide handelingen zijt gij geheel doordrongen. Dat
zag ik vooral, toen gij, na het afleggen
van uwen eed, de eenzaamheid zocht,
om daar de gevoelens van uw hart in
stille overpeinzingen lucht to geven.
Wel hebt gij naauwelijks de eerste
schrede op eenen langen en dikwijls
moeijelijken weg gedaan, doch juist
naar die eerste stappen zult gij beoordeeld worden, en daarvan hangt het
lot van uw geheele amtenaarsleven af.
Gij zult het alzoo even natuurlijk als
aangenaam vinden, dat uw vader U
met zijne ondervinding voorlicht,
opdat gij op eene der gevaarlijkste
tweesprongen des levens niet onwetend then weg inslaat, die op een
gewis verderf uitloopt.
Ik kwijt mij daardoor van eenen pligt,
die zoveel to aangenamer voor mij is,
omdat het uw wensch was op deze
wijze door mij voorgelicht to worden.
Schenk mij dan uwe onverdeelde aandacht, en laat de ondervinding uws
vaders, die, onder verschillende regeringsvormen en in rustelooze tijden,
als ambtenaar zijn brood verdiende, U
leeren: Wat een ambtenaar tegen over
het publiek, Wat een ambtenaar onder
zijne ambtgenooten, Wat een ambtenaar als onderdaan, en Wat een ambtenaar als christen meet zijn."
"Niet minder dan van den Staat, is de
ambtenaar dienaar van het publiek,
dat hij echter zonder aanzien des persoons moet behandelen. Dat publiek
ziet reeds in den ambtenaar een
tegenvoeter, in den ambtenaar der
belastingen vooral een vijand; toch

kan men een plichtmatig ambtenaar,
en tevens een aangenaam medeburger
zijn.
Roept men u in de een of andere eerbetrekking, zoo neem die aan, al geeft
ze eenige drukte, doch laat zulk bijwerk niet van nadeeligen invloed zijn
op uwe ambtelijke bezigheden.

Wees in den gezelschappelijken
omgang oprecht als de duiven, maar
voorzichtig als de slangen.
"Societeiten en koffijhuizen" behoeven
geenszins to worden gemeden; integendeel, "het is daar (en in den
omgang met vrouwen) dat de bolster
van onhandigheid, bedeesdheid en
bedremmeldheid afgedaan wordt."
Echter niet overdrijven, anders
"behoudt men het waas dier oppervlakkigheid, welke in zulke zalen als
een verpestende damp ieder aansteekt."
En geen vat geven aan voorzichtige,
fijn berekenende "intriguanten", die u
tot werktuig hunner plarmen trachten
to maken. Voorts:
Op de nieuwe standplaats zult ge
ervaren, dat onbekend onbemind
maakt. Laat dat onbekende niet voortduren, dan zal het onbemind zijn vanzelve verdwijnen......Handel in alle
omstandigheden met het oog op de
spreuk: forciter in rex, su avis in
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modo; krachtig gehandeld, maar op
eene zachte wijze." 1)
"Ziedaar, mijn zoon! mij aan het einde
der taak, die ik mij voorgesteld had.
.....Ziet gij eens uwen zoon de moeijelijke en dikwijls ondankbare ambtenaarsreize door dit Leven aanvaarden,
Iaat hem dan deze weinige regelen
lezen, en zeg hem er bij, dat zijn
grootvader, bij het naleven dier
grondbeginselen, overal geacht was,
en voor zichzelve eene gemoedsrust
smaakte, die hem steeds met zelfvoldoening op zijne beginselen en handelingen deed terugzien.
Vaar dan wel mijn zoon! in die

Gecombineerd Belgisch-Nederlands
douanekantoor bij
Baarle-Nassau. Olieverf door Ahmad
Khaknegar, 1993.

wereld, die gij nu, op eigen krachten
steunende, van eene geheel andere
zijde zult leeren beschouwen, dan tot
nu toe het geval was. Nog eens, zijt
als medeburger, als medeambtenaar,
als onderdaan, als Christen opregt,
maar voorzichtig; ijverig, maar met
verstand; gehoorzaam, maar zonder
laagheid; en in alles vol van de eenige
en eeuwige liefde."
1) Uit dit citaat valt to deduceeren, dat
de goede vader de voordeelen van
een klassieke opvoeding moet hebben
gederfd. Ofschoon ik in hetzelfde
geval verkeer, meen ik dat meer
gebruikelijk is: fortiter in re, suaviter
in modo. - Ph.

Museummagazine
VI TRINE

Vrienden van het Belastingmuseum
kunnen gebruik maken van een aantrekkelijk aanbod voor een abonnement op museummagazine VITRINE.
Tegelijkertijd heeft de Stichting
Vrienden van het Belastingmuseum
daarvan financieel voordeel.
Als vriend ontvangt u een jaarabonnement op VITRINE met f 10,-- korting. U betaalt slechts f 67,50 in plaats
van f 77,50. Bovendien betaalt museummagazine VITRINE voor uw abonnement f 5,-- aan de Stichting
Vrienden.
Met een abonnement op VITRINE
steunt u dus zowel uzelf als het
Belastingmuseum. Gebruikt u daarvoor de hierna afgedrukte bon, of een
copie.
Museummagazine Vitrine:
een rijk geillustreerd, informatief
magazine. 8x Per jaar actuele suggesties voor museum- en tentoonstellingsbezoek. Wisselende artikelen,
jounalistieke bijdragen en interviews
met deskundigen. Inclusief de veilingen beursagende, de restauratierubriek 'Voor & Na' en een gratis
abonnement op de Nederlandse
Tentoonstellings-Agenda met meer
dan 1000 exposities in binnen- en buitenland.

Bon voor een vrienden-abonnement
Ja, ik profiteer van dit unieke aanbod. Ik neem een jaarabonnement op
museummagazine Vitrine voor de Vrienden-prijs van f 67,50 in plaats van
f 77,50.
Museummagazine Vitrine betaalt voor mijn abonnement f 5,-- aan de
Stichting Vrienden Belastingmuseum Prof. dr Van der Poel,
postbankrekening 5269909.

Voorletter(s) :..................... Naam:........................................................................................... m / v
Profiteer van dit unieke
Adres :..............................................................................................................................................................

aanbod. Vul nu de bon in!
Postcode: .............................................. Plaats:.......................................................................................
Datum: ................................................ Handtekening:.......................................................................

Stuur deze bon naar Stichting Belastingmuseum Prof. dr Van der Poel,
Parklaan 14-16, 3016 BB Rotterdam.
N.B.: de korting voor houders van een museumjaarkaart is bij deze actie niet
van toepassing.
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Werkgroep
Geschiedenis

Een klerk op het (belasting) kantoor.
Reproduktie naar een negentiende eemos schilderij, toegeschreven aan Johan Willem Martens (1839-1895),
naar waarschijnlijk niet van diens hand.

(foto Belastingniuseum)

van de
Overheidsfinancien
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Werkgroep 'Geschiedenis
van de Overheidsfinancien'

Algemene informatie
De Werkgroep 'Geschiedenis van de
Overheidsfinancien' functioneert
sinds 1979 en telt momenteel bijna 100
leden. De gelijknamige stichting werd
in 1991 opgericht. De halfjaarlijkse
vergaderingen van de werkgroep vormen een ontmoetingsplaats voor juristen, rechtshistorici, en historici van
verschillende universiteiten, archivarissen, historisch geinteresseerden
vanuit de Belastingdienst en het
Belastingmuseum, en historisch geinteresseerden vanuit het Ministerie van
Financien.
Minstens eenmaal per jaar wordt in
Impost verslag gedaan van werkgroep-activiteiten.

Donselaar (Belastingmuseum to
Rotterdam)

Boornstede 343, 3608 BA
Maarssenbroek.

erevoorzitter:
prof. dr. J.Th. de Smidt
(emeritus hoogleraar Rijksuniversiteit
to Leiden)

De najaarsvergadering van de werkgroep werd gehouden op donderdagmiddag 28 oktober in het Museum
van's Rijks Munt to Utrecht. De historicus drs. W. van der Pas hield een
lezing over Financiele organisatie en

Het postadres van het secretariaat is:

Het lidmaatschap van de werkgroep
staat open voor alle belangstellenden.
Men kan zich schriftelijk aanmelden
als lid bij de secretaris (zie hieronder).
Leden krijgen enkele weken tevoren
een schriftelijke uitnodiging voor de
werkgroep-vergaderingen. Een financiele bijdrage aan het werk van de
stichting van f 15,-- per jaar wordt op
prijs gesteld. De Stichting is in 1992
gestart met de uitgave van een jaarlijks 'Literatuurbericht Geschiedenis
Overheidsfinancien (tot 1945)', dat
wordt toegezonden aan betalende
leden.
De samenstelling van het bestuur van
de werkgroep en de stichting is
momenteel als volgt:
voorzitter:
mw. dr. J. Roelevink
(Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis to Den Haag)
secretaris:
mw. dr. W. Fritschy
(Vrije Universiteit to Amsterdam)
thesaurier:
dr. P. Brood (Rijksarchief to
Groningen)
leden:
drs. J.K.T. Postma (Ministerie van
Financien to Den Haag)
mw. drs. L. Peeperkorn-van

Opgang tussenetage 2-3
(foto Geert Nieman)
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huishouding van Gelre in de vroegmoderne tijd. Tevens werd een inleiding over het museum gehouden
door de conservator drs. A. Scheffers,
gevolgd door een filmpje over het
produktieproces in de Munt en een
bezichtiging van het museum.
Samenvattingen van de gehouden
lezingen treft u elders op deze pagina's. De voorjaarsvergadering van de
Werkgroep is gehouden als u dit leest
op donderdagmiddag 21 april van
14.00 tot 17.00 uur in het Ministerie
van Financien to Den Haag. Op het
programma stond een lezing van dr.
E. Janse de Jong over
"Het budgetrecht. Een historische vergelijking van de begrotingsbehandeling door het parlement in de
Verenigde Staten, Engeland en
Nederland"
op basis van de rechtsvergelijkende
studie waarop hij in 1993 promoveerde. De lezing is gevolgd door een
commentaar van drs. J.K.T. Postma.
Tevens bevatte het programma een
korte uiteenzetting van drs. F.P.
Wagenaar over zijn onderzoek naar
"De Societeit van 's Gravenhage
(1587-1802): een opmerkelijk belastinginningscollege"
waarop hij to zijnertijd hoopt to promoveren.

De financiele organisatie en
huishouding van
Gelre in de vroegmoderne
tijd (1543-1621)

Drs. W. van der Pas
De machtsovername door de
Habsburgers in 1543 betekende voor
Gelre het begin van een nieuwe periode in de geschiedenis, doordat er een
einde kwam aan een lang gekoesterde
zelfstandigheid. De Geldersen wisten
echter bij de aanvaarding van Karel V
als de nieuwe landsheer in het bekende Traktaat van Venlo een aantal toezeggingen to bedingen. Een van de
belangrijkste daarvan betrof de overheidsfinancien. Ze hield in dat de
nieuwe machthebbers van de onderdanen geen belastingen konden heffen zonder toestemming van de
Gelderse Staten. Hoewel dit aansloot
bij de middeleeuwse praktijk, was de
toezegging voor Gelre, voortaan
onderdeel van het grotere en veel
minder controleerbare complex der
Nederlanden, erg belangrijk. De
bescherming bleek bovendien zeer
effectief. Buiten een klein bedrag dat
de Staten ter verwelkoming van de
nieuwe hertog toestonden, stonden de
Geldersen aan de Habsburgers tot
1581 slechts driemaal een bede toe. In
tegenstelling tot elders konden daardoor de beden in Gelre onder de
Habsburgers geen vooraanstaande rol
spelen.

Domein
Er lag echter nog een schat verborgen
in het Gelderse. Dat waren de inkomsten uit het hertoglijk domein, het
complex van goederen en rechten dat
werd beschouwd als het eigen vermogen waaruit de landsheer traditioneel
geacht werd het landsbestuur geheel
to financieren. In een tijd dat die
inkomsten in veel West-Europese staten door de opkomst van de beden
aan betekenis inboetten, werd juist in
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Gelre de rol van het domein belangrijker. In tegenstelling tot de beden
hoefden hierover in het Traktaat geen
afspraken to worden gemaakt met de
Gelderse Staten. Zij stonden vrijwel
geheel ter beschikking van de nieuwe
Habsburgse machthebbers. Zij wisten
met succes de inkomsten daaruit to
vergroten. Deze gebruikten ze vooral
om daaruit de bestuurskosten in
Gelre to kunnen betalen. Dat waren
zowel de kosten die de financiele
organisatie zelf met zich meebracht,
als ook de kosten van de andere
belangrijke organisatiepoot, die van
bestuur en rechtspraak. Onder deze
kosten vielen naast personeelskosten,
zoals salarissen, reis- en verblijfskosten als ook allerlei materiele kosten,
varierend van schrijfgerei tot reparaties aan gebouwen.

Rekenkamer
Behalve voor de financiele huishouding had het Traktaat van 1543 ook
belangrijke gevolgen voor de financiele organisatie. Het zorgde uiteindelijk
ervoor dat die organisatie geheel in
het gewest werd geconcentreerd. Dit
kreeg zijn sublimatie met de oprichting van de Gelderse Rekenkamer in
1559, pas de vierde in de gehele
Nederlanden, maar wel de enige die
slechts in een gewest, Gelre, werkzaam was. De andere Rekenkamers
waren supra-provinciale instellingen
die hun financiele controlewerk in een
aantal gewesten moesten verrichten.
Ondanks die concentratie van de
organisatie in een gewest, werd het
financiele beleid, net als in de andere
gewesten, uitgestippeld door de centrale regering in Brussel. En ook werden de beslissingen omtrent huishouding en organisatie daar genomen, in
het bijzonder door de landvoogdes en

een van haar Collaterale Raden, de
Raad van Financien. De feitelijke
organisatie speelde zich echter, zowel
wat betreft beheer als controle, vrijwel
geheel in Gelre zelf af.

Zeggenschap
Ondanks de Opstand bleven de Iijnen
die door de Habsburgers ten aanzien
van de financiele huishouding en
organisatie waren uitgezet, grotendeels ook in het Gelre van de
Republiek bestaan. Ze werden alleen
aangepast aan de nieuwe staatkundige situatie, waarin de bovengewestelijke bestuurslaag in Brussel wegviel
en de Gelderse Staten van de
Habsburgse landsheren de rol overnamen van soeverein. Het betekende bijvoorbeeld dat er geen gelden meer
hoefden to worden afgedragen aan
een centrale ontvanger in Brussel. Het
betekende ook dat de Gelderse
Rekenkamer, na zuivering van de
leden, kon worden voortgezet. Een
belangrijk verschil was dat voortaan
de Gelderse Staten de zeggenschap
over de gehele Gelderse financien kregen, zowel over de inkomsten uit het
domein als uit de beden. Dit was
vooral nieuw voor het domein, waarvan de inkomsten voorheen ter
beschikking van de Habsburgse regering hadden gestaan. De inkomsten
behielden echter hun bestemming en
bleven dienen voor de betaling van de
Gelderse, nu gewestelijke bestuurskosten.

Eigen doeleinden
Over de beden hadden de Gelderse
Staten al de zeggenschap. Voortaan
konden zij echter zelf naar eigen
believen de heffing ervan opleggen en
deze gebruiken voor eigen doeleinden. Zo werden de beden tot belastingen en kregen zij een andere bestemming. Want omdat het domein de
kosten van het gewestelijk bestuur
kon dragen, gingen zij vooral dienen
ter bekostiging van het nieuwe
samenwerkingsverband dat met de
Unie van Utrecht ontstond. Terwijl de
beden financieel juist het centrale
Habsburgse gezag hadden gesteund,
o.a. tegen binnenlandse oproer, werd
de directe opvolger daarvan juist
gebruikt om zich tegen dat gezag to
keren. De Statenbelastingen werden
daarna de vaste bron waaruit Gelre
haar aandeel of quote betaalde in de
Generaliteitslasten van de Republiek.

Gedeputeerde Staten
De komst van de Statenbelastingen,
als opvolger van de beden, had echter
nog meer belangrijke gevolgen. Zo
werd het incidentele karakter van de
bede door de Staten veranderd in een
meer permanente belasting. Het
belangrijkste was echter dat de
Gelderse Staten, waarvan de vergadering eigenlijk een optelsom was van
drie regionale kwartiersvergaderingen, de verantwoordelijkheid over de
Statenbelastingen spoedig overdroegen op het bestuur van de afzonderlijke componenten, de Staten van de
kwartieren. Deze konden daardoor
een deel van het geld bestemmen
voor eigen doeleinden. Het werd aangewend om een interne organisatie op
poten to zetten, waarvan spoedig per
kwartier de kern gevormd zou worden door een college van
Gedeputeerde Staten. Naast de
bestaande gewestelijke organisatie,
gebaseerd op het domein, konden zo
ook de kwartieren een meer stevige
organisatie ontwikkelen, gegrondvest
op de belastingen.

Het vervoer
van de
Trompbank

Essentii le rol
Toch zijn daarmee niet alleen de
belastingen van invloed geweest op
de Gelderse staatsvorming. Al in het
begin van deze eeuw heeft A.H.
Martens van Sevenhoven, een voormalig Gelders rijksarchivaris, de stelling verdedigd dat het domein in
Gelre een essentiele rol heeft gespeeld
om de eenheid in Gelre to bewaren.
Immers door de toenemende macht
van de kwartieren, was het niet
ondenkbaar dat Gelre als gewest uiteen zou vallen. Dat dit niet is gebeurd
kan deels worden toegeschreven aan
het domein. Enerzijds doordat de
inkomsten uit het domein van oudsher gebruikt waren voor het bestuur
van het land als geheel. Anderzijds
omdat bepaalde bestanddelen daarvan overheidsfuncties waren geworden en meestal verliesgevend waren,
zoals de rechtspraak en het muntrecht. Een centraal-gewestelijke uitoefening van die rechten, betaald uit
het totale domein, was daarom voor
de kwartieren een gemeenschappelijk
belang. Vandaar dat kan worden verdedigd dat Gelre als gewest, en later
als provincie, door het domein is blijven bestaan.
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(foto's Belasting!nuseum)

Het voorinalig Rijks
Munt gebouw in vogelvlucht
(foto Rijks Munt)
De gevel van het nieuwe
niuntgebouw
(foto Rijks Munt)
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De werkgroep geschiedenis van de
overheidsfinaneien bezoekt het museum
van 's Rijks Munt.

Drs. A.A. Scheffers
De geschiedenis van de overheidsfinancien van de laatste 180 jaar ligt
voor het grootste deel opgeslagen in
het Algemeen Rijksarchief to Den
Haag. De Tweede Afdeling van dit
instituut bewaart de archieven van
het Ministerie van Financien over de
periode van 1813 tot ±1940 zorgvuldig." Deze rijke bron kan in ditzelfde
gebouw nog eens worden aangevuld
met gegevens uit bijvoorbeeld de
archieven van de diverse diensten en
commissies, die in enig verband hebben gestaan met het werk van het
departement. Ook persoonlijke archieven van bijvoorbeeld ministers en
topambtenaren zijn doorgaans to
gebruiken als waardevolle bron van
informatie bij specifieke onderzoeken.
Wie meer recent materiaal zoekt kan
voorlopig nog terecht aan de andere
kant van het Haagse Centraal Station:
het departementsgebouw aan het
Korte Voorhout. Daar wordt een
groot aantal dossiers bewaard met
gegevens omtrent zaken die op enigerlei wijze in relatie staan tot het inmiddels misschien historische - aandachtsgebied van het ministerie.
Toch is er in Utrecht nog een deel
financien-gesehiedenis bewaard
gebleven dat niet direct naar voren
komt in algemene archiefoverzichten
en dat - misschien wel daardoor maar zelden voor onderzoeken in dit
kader wordt gebruikt. Het Museum
van 's Rijks Munt herbergt een collectie materiaal voor de periode 7e eeuw
tot heden.
De bestudering van de monetaire
kant van de financien-geschiedenis

valt uiteen in een deel dat zich bezig
houdt met louter de economische
zijde van dit onderwerp en een deel
dat vanuit numismatisch oogpunt kan
worden benaderd.
Voor de benadering vanuit de economische wetenschappen kan - voor
zover mij bekend; ik geef direct toe op
dit terrein een leek to zijn - inderdaad
volstaan worden met grofmazige
overzichten. Benadering vanuit de
numismatiek vereist echter een zo
gedetailleerd mogelijke neerslag van
het gebeurde.
De numismatiek bestudeert de produkten van een monetaire economie
doorgaans op detail-niveau. Een
slechts zeer kleine groep onderzoekers tracht deze produkten ook in
grotere verbanden to bezien.
De numismatiek is niet meer slechts
een hulpwetenschap van de geschiedenis zoals het "Apparaat" van J.M.
Romein en J. Haak haar noemt.='
Numismatiek is een interdisciplinaire
wetenschap geworden, die tal van
wetenschappen kan aanvullen en op
gelijkwaardig niveau kan ondersteunen. Zelf wordt de numismatiek ook
ondersteund door een even zo groot
aantal wetenschappen. Traditionele
'partners' van de numismatiek als
wetenschap zijn de archeologie, de
kunstgeschiedenis en misschien minder bekend de metrologie. Vele jaren
worden er mede vanuit dit instituut
contacten onderhouden met onder
andere de traditionele chemie (wat
betreft de oude methodes van gehalte
analyse), de techniek (werktuigbouwkundige produktie-technieken en
natuurlijk de tak van wetenschap die
zich industriele archeologie noemt) en
de genealogie.
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Vooral onderzoekers die zich bezig
houden met de genealogie bestoken
ons nog al eens met vragen over
leden uit hun voorgeslacht.
Doorgaans gaat het om lieden die het
ambt van muntmeester zouden hebben uitgeoefend. Uit ervaring kan ik
inmiddels stellen dat het gros van
deze ongetwijfeld eerzame lieden het
niet verder heeft geschopt dan tot
meester-munter. Door het zorgvuldig
bewaren van goed geselecteerde stukken kunnen we soms na eeuwen nog
bijzonder gedetailleerde onderzoeken
doen. Denk bijvoorbeeld aan de ladingen van de VOC schepen van minimaal zo'n 200 jaar geleden (waaronder ook munten), die we via de zorgvuldig bewaard gebleven papieren
nauwgezet kunnen bestuderen.
In Utrecht zijn wij in staat geheel in
eigen huis een volledig beeld to voorschijn to halen over bijvoorbeeld de
perikelen rond de invoering van een
nieuwe stuiver in 1906, of de problemen met de gouden standaard rond
1875. Uit de gelukkig bewaard gebleven aantekeningen weten we precies
de invloed die 's Rijks Muntmeester
dr. C. Hoitsema in 1910 op de kunstenaar J.C. Wienecke uitoefende om zo
snel mogelijk een acceptabel ontwerp
to krijgen voor de muntreeks met het
nieuwe portret van H.M. de
Koningin. Ook de druk van de minister op de muntmeester en de mogelijk
primaire reactie van de laatste op
deze invloed - in potlood in de marge
geschreven - is na to gaan.
Dergelijke onderzoeken kunnen ook
geschieden voor ogenschijnlijk minder belangrijke produkties als bijvoorbeeld de rijwielbelastingplaatjes, het
speciale gevangenisgeld, de kantine-

en automaatpenningen of de gas- en
electriciteitspenningen. Numismatisch
gezien alle toch zeer aantrekkelijke
onderwerpen, die met regelmaat binnen en buiten het Museum van
's Rijks Munt aan de orde worden
gesteld.

De museumcollectie
De collectie van het Museum is volledig gericht op de activiteiten van het
nationale muntbedrijf 's Rijks Munt.
Aan de hand van collecties munten,
penningen, chemische toestellen, stan-

daard gewichten, stempels en gereedschappen, modellen, machines en instrumenten, schilderijen, tekeningen
en prenten kan bijna elk facet van het
nationale numismatische verleden
worden bestudeerd.
De basis voor de totale collectie van
het Museum werd gelegd in 1845. Al
eerder, in 1809, is een poging ondernomen to komen tot een collectie
Nederlandse munten, maar wat daarvan is geworden, is nog niet geheel
duidelijk. Bij Koninklijk Besluit van 21
mei 1845 no. 62 stemde Koning
Willem II in met het voorstel van het
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Interieur kabinet
(foto Rijks Munt)

College van Raden en Generaal
Meesteren om uit de op dat moment
bij de Munt binnenkomende partijen
oude Nederlandse zilveren munten
exemplaren to halen voor de vorming
van een collectie van "zoodanige
exemplaren der muntspecien welke
onder het gezag der voormalige
Generaliteits Muntkamer aan de
onderscheiden munten in Nederland

zijn vervaardigd (...), welker bewaring
voor de geschiedenis van het muntwezen van belang is. Mr. L.C. Hora
Siccama, adjunct-commies ter secretarie van het College van Raden en
Generaal Meesteren der Munt kreeg
toestemming uit de zakken muntspecie, bij de Commissie tot behandeling
van's Rijks muntmateriaal onder handen, stukken to zoeken die van betekenis konden zijn voor de verzameling.
In het eerste jaar werd voor een
bedrag van f 2483,95 aan munten uitgezocht. De jaren daarop volgden
aankopen voor f 4.804,-, f 1.200,- en f
862,-. In december 1850 werd een
staat opgemaakt van de specien welke
thans de collectie uitmaken. Hieruit
valt op to maken dat er op dat
moment 2.930 munten in de collectie
waren opgenomen, welke een bedrag
vertegenwoordigden van f 3.584,50.
Uit de boedel van de juist overleden
muntmeester P.C.G. Poelman was in
september 1846 reeds voor een bedrag
van f 250,- een 17-tal bijzondere munten uit de tijd van de Franse overheersing gekocht, die natuurlijk ook aan
de collectie werden toegevoegd.
Het aanleggen van een verzameling
munten was niet onopgemerkt gebleven voor de 'staatsraad, opzigter' van
het Koninklijk Kabinet van penningen
to Den Haag en de hoogleraar-directeur van het Penningkabinet der
'Leidsche Hogeschool'. Via de minister van Binnenlandse zaken vroegen
zij ook voorzien to worden van muntstukken uit de voorraden van de
Commissie tot behandeling van's
Rijks muntmateriaal als aanvulling op
de aldaar aanwezige collecties
Nederlandse munten. Door middel
van een bezoek aan beide verzamelingen wist Hora Siccama boven tafel to
krijgen dat het Haagse
Penningkabinet slechts 37 stukken
werkelijk nodig zou hebben, terwijl
het Kabinet van de Leidse Hogeschool
er 484 kon gebruiken, respectievelijk
een waarde.vertegenwoordigend van
f 58,525 en f 394,70.
In de jaren '80 van de vorige eeuw
werd ter uitbreiding van de collectie
een fraaie verzameling produktiestempels afkomstig van de Westfriese
Munt gekocht. In diezelfde periode is
de beheerder gestart met de eerste
publikatie van collectieonderdelen,
waarbij steeds een stuk geschiedenis
van de betreffende periode to boek
werd gesteld.
Het eind 1910 gereed gekomen nieuwe muntgebouw aan de Leidseweg

Museum
van 's Rij ks Munt
Leidseweg 90 - 3531 BG Utrecht
Tel: 030-910410

Geopend: werkdagen
10.00-16.00 uur

Bibliotheek en archief uitsluitend op afspraak
toegankelijk.

voorzag in een speciaal Kabinet voor
de expositie en opslag van de collectie
munten. Ten behoeve van dit Kabinet
werd in de eerste jaren van deze eeuw
bijzonder actief gezocht naar portretten van Muntmeesters van 's Rijks
Munt uit de periode van het
Koninkrijk. In deze ruimte wordt
heden ten dagen nog een overzicht
getoond van de in de Nederlanden
vanaf de 7e eeuw na Chr. tot heden
geslagen munten. De galerij van
muntmeestersportretten siert de
wand.

Bron van kennis
Vanaf 1850 werd to Utrecht verder
gewerkt aan de systematische uitbreiding van de collectie. Jaarlijks werd
met een beperkt budget gezorgd voor
aanvulling en zonodig kwaliteitsverbetering. Door de actieve opstelling
van de beheerders van de collectie
werd rond de verzameling al snel een
bron van kennis vergaard. Niet in de
laatste plaats vanwege de aankoop
van de technische en numismatische
bibliotheek van de familie Poelman.
Willem A.A. Poelman was van 1790
werkzaam geweest als tweede of
hulp-Essayeur-Generaal en van 1803
als Inspecteur en Essayeur-Generaal.
Zijn zoon Paulus C.G. Poelman was
in 1814 aangesteld als Eerste commies
ter secretarie van het Collegie van
Raden en Generaalmeester. In 1830
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volgde hij zijn vader op als Inspecteur
en Essayeur-Generaal. Van 1838 tot
1840 was hij waarnemendMuntmeester en tot aan zijn dood in
1845 actief als Muntmeester.
Daarbij kwam ook dat tot 1929 het
archief van de Generaliteits
Muntkamer (1594-1795) en dat van de
Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt
over de periode (1795-1813) bij 's Rijks
Munt zorgvuldig werd bewaard en
voor studiedoeleinden voor iedere
geinteresseerde beschikbaar was. Op
dit moment beheert het Museum de
archieven van 's Rijks Munt vanaf
1813 tot heden ." Hierin is op betrekkelijk eenvoudige wijze de relatie van
de overheid tot de monetaire uitgiften
to onderzoeken. De combinatie van
huisvesting van een dermate gespecialiseerd archief en collectie in een
pand maakt het mogelijk dat onderzoekers tegelijkertijd de resultaten
van de overheidsbemoeienis op dit
terrein kunnen onderzoeken.
1)

Inventaris van de archieven afkomstig van het
Ministerie van Financier, 1813-1830.
A.M. Tempelaars Inventaris van het dossierarchief van het Ministerie van Financien 1831-1918
Den Haag, 1989. Plaatsingslijst van het dossierarchief van het Ministerie van Financien 19191940 Den Haag, 1985

2)

Romein, J.M. / J. Haak Apparant veer de studie der
geschiedenis Groningen, 1979.

3)

De beide archieven zijn sinds die tijd opgeslagen
in het Algemeen Rijksarchief te's-Gravenhage
en to vinden onder de inventarisnummers
1.0.1.44 en 2.01.33

Verkrijgbare publicaties 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 blz. (prijs f 5,-)
- Daer compt de Lotery met trommels en trompetten! Loterijen in de Nederlanden tot 1726;
door Anneke Fluisman en Johan Koppenol; 1991; 125 blz. (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 blz. (prijs f 5,-)
- Fiscaliteit in Nederland. Vijftig jaar Belastingmuseum "Prof. dr. Van der Poe]" onder
redaktie van een commissie van I.Th. de Smidt (voorzitter) e.a.; 1987; 182 blz.
(prijs f 19,95)
- Focus op Fiscus - Het reilen en zeilen van de belastingdienst in de jaren 1940-1985; door
een commissie onder voorzitterschap van J. de Koning; 1990; 560 blz. (prijs f 49,-)
- De grens bepaald; De Nederlandse grens en grenspaal in historisch perspectief; door
J.W. Bieze; 1992; 64 blz. (prijs f 5,-)
- 650 Jaar belastingen in Rotterdam; door A.E. Dekker, mr. J.G.E. Gieskes, drs. M.G.J. de
Gunst, mr. J.P. Kruimel, drs. W. de Leeuw, mr. J.A. Monsma; 1990; 158 blz. (prijs f 47,50)
- Jaarboekje voor de ambtenaren der directe belastingen, in- en uitgaande regten en

accijnzen 1833; door P.L.H. Crasborn; 1983; 103 blz. (prijs f 1,-)
- 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 blz. (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 blz.
(prijs f 2,50)
- de Speelkaarten collectie van het Belastingmuseum; door P.L.H. Crasborn en
J.E. Vrouwenfelder; 1993 (prijs f 5,-)
- Tappen nit een geheim vaatje; door Paul Spapens en Piet Horsten; 1990; 207 blz.
(prijs f 44,50)
- De wederzijdse beinvloeding van de heffing der accijnzen op alcoholische dranken en de
natuurkunde; door Dr. Jr. J. Mac Lean; 1980; 42 blz. (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
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Aanmelding

Ik geef mij op als vriend van de "Stichting Vrienden Belastingmuseum
Prof. dr. Van der Poel".

❑ Bijdrage van f 20,- per jaar
❑ Bijdrage van f ....... per jaar

Naam

Straat

Postcode/ Woonplaats

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

Ik wacht uw accptgiro of

Datum

Handtekening

Door bovenstaand formulier of een zelfgemaakte copie in to vullen kunt u
Vriend worden en meewerken het museum verder uit to bouwen.
U kunt het formulier zonder portokosten opsturen naar:

VRIENDEN BELASTINGMUSEUM PROF. DR. VAN DER POEL
Antwoordnummer 3634
3000 WB Rotterdam
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