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Van de redactie

Dit jaar zijn maar twee nummers van
IMPOST verschenen, maar wij hebben
geprobeerd het gemis to vergoeden
door een gevarieerd exemplaar uit to
brengen. U vindt een uitgebreide
beschrijving van de herinrichting van
de hand van de conservator en haar
adjunct. U maakt met hen een rond-
wandeling door het vernieuwde
museum. Verder - met veel illustraties
- een verhaal over de restauratie van
een paneel uit de zestiende eeuw. De
schatten nit het depot zijn weer terug,
en diverse aanwinsten blijven de
beschikbare ruimte vullen. De biblio-
theek begint vorm to krijgen, en het
schilderijendepot hangt alweer vol.

Aandacht wordt geschonken aan het
recent opgerichte Kansspelmuseum
en de banden die tussen dat museum
en het Belastingmuseum bestaan, en
een van onze vrijwilligers wordt
geportretteerd.
De werkgroep Geschiedenis van de
Overheidsfinancien hield haar voor-
jaarsbijeenkomst in Den Haag, en
sprak o.a. over het budgetrecht van
de parlementen van Engeland,
Nederland en de Verenigde Staten.
Het museum wordt waarschijnlijk dit
jaar heropend. Een aantal nog lege
ruimten in Parklaan 16 werden vlak
na de oplevering gefotografeerd; de
resultaten treft u in dit nummer aan.
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Ofwel een lot uit de loterij

In het najaar van 1990 publiceerde het Ministerie
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur een
beleidsnota getiteld 'Kiezen voor Kwaliteit', die
zich vooral richtte op de verantwoordelijkheid
het museale erfgoed voor de toekomst to behou-
den. Daarmee werd de toon gezet voor een
beleidswijziging in de museumwereld om vooral
toch hun collecties goed to onderhouden en onder

optimale ornstandigheden to bewaren. Er werd
daarbij geadviseerd de samenstelling van de col-
lecties onder de loupe to nemen en een onderver-
deling naar A, B en C collecties to maken.
Hiermee wordt bedoeld een verdeling naar
belangrijkheid van de verschillende objecten in
relatie tot het verzarnelterrein van het betreffende
museum. De A-collectie, als belangrijkste onder-
deel, diende daarbij zo mogelijk to worden uitge-
breid, onder andere door middel van uitwisseling
van deelcollecties met andere musea, waar deze
slechts een B- of C-functie bekleedden.
Op deze wijze zou op den duur de 'Collectie
Nederland' ontstaan, waarbij bepaalde interessan-
te onderwerpen niet Langer her en der verspreid
op onvolledige wijze getoond worden, maar juist
volledig in een logisch samenhangend opge-
bouwde collectie. De winst zit daarbij niet alleen
in de presentatie aan het publiek, maar ook in de
mogelijkheid tot onderzoek en bewaren van de
collectie.

De collectie van het Belastingmuseurn, die voor
een belangrijk deel het product is van de per-
soonlijke verzamelwoede van oprichter Van der
Poel, is een goed voorbeeld van een niet altijd
logisch opgebouwde collectie. Deze draagt duide-
lijke sporen van toevallige vondsten en persoon-
lijke interessen van de oprichter. Het streven van
bestuur en medewerkers van het museum is er
voor de toekomst dan ook op gericht om to
komen tot een 'kern collectie' die duidelijk aan-
sluit bij het verzamelterrein van het
Belastingmuseum. Onvermijdelijk zullen hierdoor
deelcollecties, dus in de categoric B en C, afvallen
en mogelijk onderdak vinden bij andere musea.
Andersom zal echter ook gezocht worden naar
deelcollecties die bij andere instellingen niet
geheel op hun plaats zijn, en die juist wel in ooze
collectie thuis horen. Uiteraard is dit een gewich-
tige onderneming die over een reeks van jaren
wordt uitgevoerd en waar bij de vaststelling van
het beleid niet over een nacht ijs wordt gegaan.

Kort na verschijning van de beleidsnota van
WVC kwam het Belastingmuseum echter in de
gelegenheid om sneller dan verwacht en op
uiterst originele wijze, mee to kunnen werken aan
de creatie van een landelijke collectie en wel op
het terrein van de historic van de kansspelen.
De Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij

(SENS); dit is de verzelfstandigde Staatsloterij,
wilde de eigen rijke historic gebruiken als middel
in het promotiebeleid en besloot een eigen muse-
um op to richten. Aangezien het loterijwezen
behoort tot het verzamelterrein van het
Belastingmuseum, werd na de vruchtbare samen-
werking bij de tentoonsteling 'Elck vischt om
voordeel' in 1991, door SENS voorgesteld het

nieuwe museum gezarnenlijk gestalte to geven.
Het Belastingmuseurn greep deze kans, orn een
nationals collectie geschiedenis van de kansspe-
len to creeren, met beide handen aan. Niet alleen
werd de deelcollectie in bruikleen gegeven, maar
tevens nam het Belastingmuseum het beheer op
zich van het nieuwe museum, om op deze wijze
verzekerd to zijn van verantwoord museaal
beheer.
De samenwerking werd geformaliseerd door de
oprichting van de Stichting Nederlands
Kansspelmuseum, waarin beide partijen in gelijke
mate zijn vertegenwoordigd. Museaal gezien
betekent dit dat de deelcollectie van het
Belastingmuseum in een groter geheel getoond
kan worden doordat SENS de ruimte en financie-
le middelen beschikbaar stelt voor de opbouw
van een complete collectie geschiedenis van het
kansspel in Nederland en de voormalige
Nederlanden.
De expositie zoals deze sinds 25 april 1994
getoond wordt in de nieuwe behuizing van
SENS aan de Paleisstraat 5 in Den Haag bestaat
naast de deelcollectie van het Belastingmuseum
voornamelijk uit bruiklenen van andere musea en
particulieren. In de toekomst zal de gezamenlijke
collectie van de nieuwe Stichting kunnen uit-
groeien tot een collectie van nationaal niveau,
met een hoge kwaliteit.
Financieel gezien is deze vorm van samenwer-
king voor het Belastingmuseum eveneens aan-
trekkelijk omdat tegenover de museale diensten
een vergoeding staat.
Op een unieke locatie is een uniek museum verre-
zen, dat het Belastingmuseum door gebrek aan
middelen en ruimte, nooit had kunnen realiseren.
Door de krachten en uiteenlopende belangen op
elkaar of to stemmen en to bundelen is een nieu-
we loot ontsproten aan de Nederlandse museum-
boom, die er zijn mag. 1k beveel a een bezoek dan
ook van harte aan. Net zoals bij het
Belastingmuseum, is de toegang tot het
Nederlands Kansspelmuseum gratis! Wat u er
kunt gaan zien (en horen) leest u verderop in dit
nummer van Impost.

Loes A. Peeperkorn-van Donselaar
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Rondgang

Met de verbouwing en herinrichting
die het Belastingmuseum Bind 1994
hoopt to voltooien, is een mijlpaal
bereikt in de geschiedenis van het
museum, dat in de jaren 30 ontstond
uit de persoonlijke interesse van
belastingambtenaar Van der Poel.
In dit artikel maakt u een rondgang
door het museum, zoals dat mogelijk
is tijdens een 'Open Dag'. U begint
bij de entree van Parklaan 16, waar u
aan een modern vormgegeven balie
het gastenboek tekent. In dezelfde
ruimte bevindt zich het winkeltje,
waar u ansichtkaarten, boeken en der-
gelijke kunt kopen.
Vanuit de ruime hal kunt u vervol-
gens kiezen nit de trap of de lift om
uw weg naar boven to vervolgen.
Tijdens uw 'reis' naar de eerste ver-
dieping, waar de vaste expositie
begint, werpt u een blik in de 'tussen-
bouw'. Dit is de voormalige poort tus-
sen de panden Parklaan 14 en 16, die
door architect Van Iersel op subtiele

wijze werd onttrokken aan de buiten-
lucht. De lift, die zich hier bevindt, is
van glas en biedt een prachtig uitzicht
op het groen van de Parklaan en op
hetgeen is geexposeerd.
Rijkswapenborden sieren de voorma-
lige buitenmuren en de vier meter
hoge kolorn van een distilleerketel
steekt fier in de lucht. De bekende
smokkelfiets heeft bier een plekje
gekregen.

De vaste expositie: 1500 jaar belas-
tingen in Nederland!

Op de overloop van de eerste etage
neemt u de tijd voor de inleidende
videofilm die u vertrouwd maakt met
het fenomeen belastingen in het
(verre) verleden en de onvermijdelijk-
heid ervan toen en nu. In een speciaal
voor ons museum ontworpen vitrine,
van de hand van tentoonstellings-
vormgever Rob Schenk, wordt aan-
dacht besteed aan sporen uit de
Oudheid. Blikvanger is het 17de
eeuwse schilderij 'Voldoening van de
schatting in de Romeinse Tijd'.
Na de eerste kennismaking met het

grensoverschrijdende en tijdloze
karakter van belastingen stapt u de
nieuwe expositievertrekken binnen.
Wij noemen ze vanwege hun afmetin-
gen kabinetten. Er zijn er acht in

totaal die ieder een historische perio-
de bevatten, to beginnen bij de vroege
Middeleeuwen, eindigend in onze
tijd.

Vraag en antwoord T
In ieder kabinet vindt u telkens, voor
zover mogelijk, het antwoord op

zeven vragen: Wie heft de belasting
en om wat voor belastingen gaat het.
Wat is het doel van de heffing en wie
zorgt voor de uitvoering. Wie is de
belastingplichtige en hoe reageert
deze (fraude, oproer, smokkel, enzo-
voort). Tot slot wordt aandacht
besteed aan de sancties en de rechts-
bescherming. Aan de hand van voor-
werpen uit de collectie, zoals schilde-
rijen, prenten, munten, penningen en
foto's, worden de antwoorden in
beeld gebracht. Ter ondersteuning is
aan het begin van iedere periode een
tijdbalk geplaatst waarop aan de hand
van illustraties belangrijke historische
gebeurtenissen zijn weergegeven van
algemene en van fiscale card.

Het begin

Het verhaal begint met de periode 500
- 1300, toen het Frankische Rijk uit-
eenviel, de belastingheffing wegviel
en de oorlogsschattingen ervoor in de
plaats kwamen als belangrijkste
inkomstenbron van de vorst als eige-
naar van alles. Deze beschikte ook
over vorstelijke rechten, zoals tol- en
tiendrechten.
Kabinet 2 beslaat de periode 1300-
1579 en laat u zien hoe in die tijd de
macht verschoof van de vorst naar de
steden. In samenhang daarmee ont-
stonden onder meer de accijnzen, een
vorm van belastingen zoals wij die

ook nu nog kennen, en de hondenbe-
lasting. Aan het einde van kabinet 2 is
de strijd tegen de Spanjaarden to zien,
die in de lage Landen mode begonnen
werd vanwege Alva's Tiende
Penning. Blikvanger is de Waagscene,
in die tijd een belastingcentrum,
waarin op aantrekkelijke wijze meet-
en weegwerktuigen worden getoond.

Roerige tijden

Bijna ongemerkt bent u nu aangeland
in Kabinet 3, waar de periode 1579-
1795 in beeld is gebracht. Bij binnen-

komst wordt het oog getrokken naar
een scene waar zich een heus pach-
tersoproer afspeelt. Huisraad en ande-
re bezittingen van een gehate 18de
eeuwse belastingpachter worden uit
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de ramen van zijn huis gegooid.
Hijzelf wordt door woedende burgers
hardhandig to pakken genomen.
Hiermee wordt de aandacht gevestigd
op de talloze oproeren, zoals het
Aansprekersoproer en het
Costermansoproer (prachtig porse-
lein!), die aan de orde van de dag
waren.

Dit is de tijd van de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden, waar-
in de Nederlandse natie gestalte
kreeg. De convooien en licenten, die
als het begin van de douane worden
beschouwd, krijgen ruimschoots aan-
dacht, onder meer aan de hand van
schilderijen, documenten en niet to
vergeten een van onze topstukken, de
Trompbank.
Er was in die tijd een verscheidenheid
aan heffingen en de uniformiteit was
ver to zoeken, ook op belastinggebied.
Boeiend zijn de staatsinkomsten bui-
ten de belastingen, zoals de Liberale
Gifte uit 1747 en de Generaliteits-
loterij, de voorloper van de
Staatsloterij.

Onder invloed van de Fransen

Na deze turbulente tijd belandt u als

bezoeker in de Stijlkamer. Dit is het
enige vertrek dat nog herinnert aan
de oorspronkelijke functie van het
gebouw, namelijk die van woonhuis
van de familie job Mees. Oud-studen-
ten van de Rijksbelastingacademie
herkennen in dit Kabinet 4 echter een
deel van de Aula, waar Professor Van
der Poel college gaf en de eed afnam.
Nu is bier het tijdperk van de
Bataafse Republiek en de Franse Tijd
to zien (1795-1815). Op belastingge-
bied is dit een tijd die deze bijzondere
stijlkamer in het museum verdient,

omdat in deze periode de ling nage-
streefde eenheid in belastingen tot
stand kwam, met een verdeling van
de belastingdruk: het algemeen belas-
tingstelsel van Gogel uit 1805.
Belastingen verdwenen, andere wer-
den geintroduceerd. Dit alles als uit-
vloeisel van de verstrekkende interna-
tionale gebeurtenissen, zoals de
Franse Revolutie, de Industriele
Revolutie in Engeland en de
Amerikaanse Vrijheidsoorlog.
Opvallend zijn de schitterende gevel-
borden, authentieke uniformen en
schilderijen die bier goed tot hun

recht komen. Als blikvanger werd een
waarborgkantoor neergezet, ter illus-
tratie van deze oude dienst.



Nederland: een land apart

In Kabinet 5 worden de ontwikkelin-

gen na het ontstaan van het
Koninkrijk der Nederlanden in 1815

getoond. Onder leiding van koning-
koopman Willem I was er in
Nederland voor het eerst sprake van
belastingeenheid met een gecoordi-
neerde rijksbegroting. Opnieuw
kwam een belastingstelsel tot stand,
met grondslagen voor directe en indi-
recte belastingen. Er is ook aandacht
voor andere belangrijke momenten,
zoals de afscheiding met Belgie en de
Indische baten. Tolheffing wordt hier
nogmaals onder uw aandacht

gebracht omdat in de 19de eeuw de
tollen een bloeitijd beleefden.

U komt vanzelf terug op de
overloop, waar u de trap of de lift
neemt naar de tweede etage.

Smokkelstreken

Alvorens verder to gaan vermaakt u
zich op de overloop met het feno-
meen smokkelen, dat met name in de
19de en 20ste eeuw, sedert het ont-
staan van de Belgische staat, gouden
tijden beleefde. Afwisselend, al naar
gelang de wetgeving in de beide lan-
den, was het voor bewoners van de
grensstreek aantrekkelijk van en naar
het buurland to smokkelen.

Verbazingwekkend was de fantasie,
zowel van smokkelaars, als van dou-
aniers, waar het ging om het uitden-
ken en achterhalen van smokkelme-
thoden. Een aantal klassiekers vindt u
hier terug.
Kabinet 6 bestrijkt de periode 1848-
1914, waarin de uit de Middeleeuwen
daterende gemeentelijke accijnzen
verdwenen, terwijl belastingen naar
draagkracht terrein wonnen. De ver-
mogensaanwas-brievenbus vorrnt
hiervan een mooie illustratie. Uw blik
wordt echter tegelijkertijd getrokken
door een levensechte koe, die door
twee belastingambtenaren wordt
opgemeten. Het ging om het vaststel-

len van de hoogte van de accijns op
het vee, de zo genaamde geslachtsac-
cijns. Daarmee bent u inmiddels
ongemerkt de 20ste eeuw bnnen
gestapt. De snelle technologische ont-
wikkelingen missen hun effect op de
belastingheffing niet. Nieuwe uitvin-
dingen, zoals de fiets en de auto, die
snel terrein winnen, worden al spoe-
dig de melkkoe van de regering. Het
fietsplaatje roept vooral bij de oude-
ren onder u levendige herinneringen
op aan de crisistijd in de jaren 30.

Alnuad Khaknegar in zijn restauratie-atelier
(foto Sijtse Ruitinga)

De snelle 20ste eeuw

Tegelijkertijd wordt de eerste echte
Inkomstenbelastingwet aangenomen,
nadat deze door Pierson in het laatste
decennium van de 19de eeuw was
geintroduceerd.
Maar ook hier aandacht voor smok-
kel, ditmaal in beeld gebracht met een
timmerman die ogenschijnlijk een sta-
pel bout op zijn schouder mee de
grens over draagt. Bij nadere inspectie
bleek deze echter kostbare chocolade
to bevatten...
In de kantlijn komt de rechtspositie
van de ambtenaren aan de orde die
zich voor het eerst organiseerden.
Het sluitstuk van deze rondgang door
bijna 15 eeuwen belastinggeschiedenis
wordt gevormd door Kabinet 8. Het
beslaat de periode die aanvangt met
1941, het jaar waarin een inkomsten-
belasting met een stelsel van voorlopi-
ge aanslagen, een voorheffing als
loonbelasting en een dividendbelas-
ting het levenslicht aanschouwden. In
de jaren na de Tweede Wereldoorlog
heeft een andere visie op de taak van
de overheid gestalte gekregen. Onder
Minister Piet Lieftinck werd een begin
gemaakt met de wederopbouw. U
vindt zijn beroemde 'Derde dinsdag
in september-koffertje', maar ook zijn
hoofd in de vorm van een spaarpot.
Vervolgens ontstond er een toene-
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mende reeks van collectieve voorzie-
ningen, waarbij werkgelegenheid en
welvaart (later welzijn) van de bur-

ger hoog in het vaandel werden
geschreven. Wij zien dat de heffing
van belastingen, behalve een hulp-
middel om het bestuur to financieren,
een beleidsinstrument werd, dat een
rol speelt in de inkomenspolitiek en in
de sturing van de economie. Het aan-
tal belastingbetalers groeide en in het
kielzog daarvan de belastingdienst.
De kantoorautomatisering deed zijn
intrede en bracht grote veranderingen
in het werk teweeg.
Een grote auto van een Amerikaans
merk staat na een wilde achtervolging
door de douane met zijn neus tegen
de muur. De meest romantische ver-
halen doen en deden de ronde over
de botersmokkelaars in de jaren 40 en
50 die trachtten de douane to slim of
to zijn. Het treurige einde van sommi-
gen daarvan ziet u voor u. Deze klas-
sieke wijze van smokkelen hield met
de oprichting van de Europese
Gemeenschap op to bestaan. De admi-
nistratieve belastingfraude, het zwarte
geld, kwamen ervoor in de plaats.
Waarmee eons to meer is aangetoond
dat belastingen wel veranderen, maar
nooit zullen verdwijnen, terwijl som-
mige belastingplichtigen altijd zullen
proberen zich daaraan to onttrekken.
U besluit, net zoals u aan uw reis



door de tijd begonnen bent, met een
videofilm, die een beeld schetst van
de ontwikkeling van belastingen en
belastingdienst in de 20ste eeuw.
Aan de voorzijde van de tweede ver-
dieping bevindt zich de wissel-exposi-
tieruimte, waar regelmatig wisselende
tentoonstellingen worden georgani-
seerd, die aspecten belichten met
betrekking tot het verzamelterrein en
de collectie van het Belastingmuseum.
Een programma tot het jaar 2000 is
inmiddels in grote lijnen vastgesteld.
Aanleiding tot herhaald bezoek aan
het Belastingmuseum!

Tijd voor koffie

Na afloop van uw rondgang door het
museum gebruikt u een kopje koffie
of thee in de nieuwe koffieshop die
zich op de begane grond aan de tuin-
kant bevindt. Een zonnige ruimte
waar het goed toeven is. Ten behoeve
van diavoorstellingen voor groepsbe-
zoeken, maar ook voor de opening
van wisseltentoonstellingen, lezingen
en dergelijke is een afzonderlijke zaal
gemaakt aan de voorzijde van het
gebouw.
Omdat u het Belastingmuseum tijdens
een 'Open Dag' bezoekt, verlaat u ons
nog niet, maar steekt na de koffie een
van de verbindingsbruggetjes over, of
u neemt de lift, om naar het belenden-

de pand Parklaan 14 to gaan.
Dit voormalige museumgebouw heeft
thans een facilitaire functie en bevat
de bibliotheek, kantoren, restauratie-
atelier en kantine voor de medewer-
kers.

Bibliotheek

De Bibliotheek voor Fiscale
Geschiedenis is to vinden op de bel-
etage, de mooiste verdieping van dit
pand. Het oorspronkelijke karakter

van het vroegere woonhuis is hier
nog vrijwel intact, zonder dat afbreuk

wordt gedaan aan de nieuwe bestem-
ming. Er is ruimte voor twee mede-
werkers, en 10 bezoekers kunnen een
plaatsje vinden aan een van de studie-
tafels (deze werden trouwens
geschonken door de Vereniging voor
Belastingwetenschap). De ruimte is
verder gevuld met boeken en nog
eens boeken. In een afzonderlijk
depot zijn de meest kostbare werken
opgeborgen in speciaal daarvoor aan-
geschafte afsluitbare boekenkasten
(dankzij een subsidie van de

Mondriaan-Stichting).

Kleurrijk werk

Zoals u in een eerder nummer van
Impost reeds kon lezen, werd dit
gebouw door de medewerkers van
het Belastingmuseum zelf opgeknapt,
waarbij de bouwhistoricus van de
Rijksbouwmeester, E.J. Nusselder,
adviseerde bij de kleurkeuze van de
verf en dergelijke. De medewerkers
ervaren het als een verademing om na
vele jaren plaatsgebrek eindelijk vol-
doende werkruimte to hebben. Het
bezit van een echte kantine wordt als
een luxe ervaren; maar dan geen
overbodige. Opvallend is het nieuwe
kantoormeubilair dat beschikbaar
werd gesteld door het Projectbureau
Huisvesting en dat het geheel of
maakt.
In de toekomst, wanneer daarvoor
voldoende gelden beschikbaar zijn,
wordt een z.g. conserveringsruimte
ingericht. Hierin worden aanwinsten
onderzocht en schoongemaakt en zo
nodig verder behandeld, alvorens to
worden overgebracht naar het depot
dat zich op de zolderverdieping van
Parklaan 16 bevindt. Hiermee wordt
voorkomen dat mogelijke schimmels
en andere schadelijke elementen met
de collectie in aanraking komen.

Het depot; het klapstuk

Het museum-depot is de laatste ruim-
te die u als bezoeker tijdens deze
denkbeeldige 'Open Dag' bezoekt. En
het is dan ook we] een beetje het klap-
stuk. Normaal gesproken mogen bier
maar weinig mensen komen. Dat
gedeelte van de collectie dat niet in de
expositiezalen wordt getoond, wordt
hier bewaard. De gehele zolderverdie-
ping is hiervoor in gebruik genomen
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en word niet alleen goed geisoleerd,
maar ook klimaatgeregeld. Het is
namelijk van groot belang dat de kli-
maatomstandigheden zo min moge-
lijk wisselen. Een constants tempera-
tuur, maar vooral ook luchtvochtig-
heid, zijn belangrijk voor het creeren
van optimale bewaaromstandigheden.
De ruimte is verdeeld naar soorten
materialen, zoals schilderijen, papier,
metalen en textiel, omdat ieder zijn
eigen eisen aan de omgeving stelt.
Vooral in dit nieuwe depot is goed to
zien hoezeer het Belastingmuseum
zich heeft ontwikkeld tot een profes-
sionele instelling. Hing Van der Poel
in zijn tijd nog alles waar hij de hand
op wist to leggen aan de muur of
vond hij anderszins een plekje in het
museum om zijn schatten aan het
publiek to kunnen tonen; thans is naar
eer en geweten een selectie gemaakt
uit het bezit om op aantrekkelijke
wijze een logisch opgebouwd verhaal
to vertellen en to tonen, waardoor ook
de niet ingewijde bezoeker hij het ver-
laten van het museum niet alleen het
gevoel heeft veel mooie en interessan-
te zaken to hebben gezien, maar zich
bewust is geworden van de ontwikke-
ling van het fenomeen belastingen in
onze streken sedert de vroege
Middeleeuwen tot nu.
Bestuur en medewerkers van het
Belastingmuseum hopen dat u na
doze rondgang op papier zodanig
nieuwsgierig bent geworden, dat u
binnenkort daadwerkelijk een kijkje
komt nemen in het vernieuwde muse-
um. Wij ontvangen u graag!

John Vrouwenfelder
Loes A. Peeperkorn-van Donselaar

Het nog legs depot

(foto Sijtse
Ruitinga)



Ahmad Khaknegar en Marcel de Man
bezig met het vastzetten van dc verflaag.
Na deze besehermende hamleling lean de
houtrestauratie beginnen.
(foto Belastingmuseinn)

M. van Rijmersznale:
Dc roeping van

Matthews de
Tollenaar, ± 1550
(foto Robert J.
Tiemann)
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Restauratie zestiende eeuws paneel

In het jaarverslag 1951 / 1952 vermeldt
professor Van der Poel de aankoop in
1951 van het paneel (97 x 133 cm) "De
roeping van Mattheus de Tollenaar",
vervaardigd door Marinus van
Rymerswale (1497?-1567?). Centraal
in de voorstelling staat Christus met
een groep apostelen voor de balie van
een belastingontvanger. Dit oudste
schilderij in de collectie (ea. 1550) is
uit cultuurhistorisch oogpunt van
groot belang. De schilder heeft in
deze door de bijbel gefnspireerde
voorstelling drie fiscale onderwerpen
uit zijn tijd opgenomen: de belasting-
ontvanger in zijn kantoor; de wijn-
roeier bezig met het "roeien en peilen"
van wijnvaten; en op de achtergrond
een haven met bedrijvigheid en
opslag van slijpstenen bij een douane-
kantoor. Het geheel ademt een medi-
terrane steer zoals gebruikelijk bij bij-
belse voorstellingen.

Conditie

Het schilderij bestaat uit een beschil-
derd paneel, dat is opgebouwd uit
vier horizontaal liggende eikehouten
planken. De toestand van het schilde-

rij Bing met het jaar achteruit. Op
steeds meer plaatsen begon de schil-
dering los to laten en blaasjes to vor-
men. Op sommige plaatsen was de

verf eraf gesprongen. Deze constate-
ringen waren aanleiding voor het
maken van een conditie- en restaura-
tierapport.
In samenspraak met de museumlei-
ding en schilderijenrestaurator
Ahmad Khaknegar werd het onder-
zoek uitgevoerd door Marcel de Man,
schilderijenrestaurator van het Delftse
Museum Prinsenhof en Jan
Verhoeven, gepensioneerd meubelres-
taurator van voornoemd museum.
Hun eerste conclusies waren dat de
schildering niet overal authentiek is
en in ieder geval van verschillende

hand. Het eerste oordeel over de
houtrestauraties in het verleden was
vernietigend. De vier planken van het
paneel waren verschillend gaan wer-
ken als gevolg van hun verschillen in
kwaliteit. Voor de beste panelen zoch-
ten de schrijnwerkers in opdracht van
de schilder planken van een en
dezelfde boom en van gelijksoortige
kwaliteit uit. Ging het om een oefen-
stuk of een laagbetaalde opdracht dan
werd genoegen genomen met minde-

plank van boven vertoont zelts
dwarsbreuken.

Parkettering

Naar schatting een halve eeuw tot
driekwart-eeuw geleden is het paneel
volgens de mode en inzichten van die
tijd aan de achterzijde voorzien van
een houten raamwerk, een zogenaam-
de parkettering. Dat is een soort rug-
gesteun tegen het kromtrekken van
de planken. Daartoe is het paneel
opnieuw gelijmd, afgevlakt en zijn
enkele slechte plekken van nieuwe
stukjes eikehout voorzien. Nadat van
het paneel fragmentarisch rontgenfo-
to's waren gemaakt bleken de eerste
conclusies juist to zijn. De vroegere
restauraties waren zowel in schilder-
kunstig als houtrestauratief opzicht
ondeskundig uitgevoerd. Na die
bevestiging zijn verschillende restau-
ratie- / conserveringsplannen onder de
loupe genomen. Er is tevens advies
gevraagd aan de restauratieafdeling
van het Rijksmuseum to Amsterdam.
De heren Michel van de Laar en
Laurent Sozanni fungeerden daarbij
als klankbord. Bij veel panelen moet
de aanwezige parkettering worden
verwijderd en het paneel met een
zodanige marge in de lijst worden
bevestigd dat het kan uitzetten en
krimpen zonder dat er op andere
plaatsen nieuwe spanningen worden
veroorzaakt. De dwarslatten waren
van iepehout gemaakt, een houtsoort
die geliefd is bij houtwormen. Het
niet vrij kunnen werken van de

paneeldelen bij klimaatwisselingen is
mede de oorzaak van de blaasjesvor-
ming in de verflaag.
Waar wel eikehout was toegepast
bleek Amerikaans, inplaats van
zeventiende eeuws Europees
(Slavonisch!) eikehout to zijn gebruikt.

De uitvoering

Na ampel beraad werd besloten de
parkettering to handhaven.
Verwijdering zou teveel risico's met
zich meebrengen. De rontgenfoto's
tonen aan dat de paneeldelen aan de
voorzijde niet goed op elkaar aanslui-
ten. De niveauverschillen zijn met een
krijt/lijmmengsel opgevuld.
Hieroverheen was een nieuwe schil-
dering aangebracht. Het opheffen van
dergelijke verschillen is technisch wel
mogelijk maar is een zeer lastige en
kostbare operatie. Wel zijn de iepe-
houten dwarslatten vervangen door
meebewegende, holgefreesde eike-
houten latten. Enkele oude reparaties
met verkeerd bout zijn gecorrigeerd
door nieuwe stukjes oud eikehout aan
to brengen met dezelfde vochtigheids-
graad. De waarschijnlijk authentieke
lijst werd eveneens onderhanden
genomen. De uitvoering van al deze
werkzaamheden lag in handen van de
fijnhoutbewerker Martin Koene met
begeleiding van Jan Verhoeven.

De schildering

Uit het conditierapport over de schil-
dering blijkt dat het paneel vele over-

re kwaliteit. Kennelijk was dat met dit De achterzijde van het paneel met de parkettering

paneel het geval geweest. De tweede (foto Robert J. Ticmann)
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schilderingen heeft ondergaan, terwijl
er aanwijzingen zijn dat verschillende
personen aan de oorspronkelijke
schildering hebben meegewerkt. Dat
doet de vraag rijzen of we hier wel
met een Van Rymerswale to doen
hebben. Als daarover duidelijkheid is

zal de restauratie van de schildering
worden voltooid. Elke behandeling
wordt gedocumenteerd met tekst en
foto's van de toestand voor, tijdens en
na de behandeling. Een proefverwij-
dering van vorige restauraties heeft al
tot verrassende conclusies geleid.
Door onzorgvuldige verlijming van
de paneeldelen in het verleden sloot
de voorstelling niet goed meer aan,
doorlopende lijnen verspringen iets.
Om dat to verdoezelen werd over het
vulmateriaal een volkomen nieuwe
schildering aangebracht. Linksboven

Detail. De Witte plekken zijn vulmateriaal
dat laagjc voor laagje urordt verwijderd.

Eronder kornt de originele verf to voor-
schijn
(foto Belastingmuseum)

zijn eveneens land-, lucht- en zeepar-
tijen naar eigen fantasie veranderd.
Onder de later aangebrachte verf- en
vernislagen kwamen ragfijn gepen-
seelde torentjes en scheepjes to voor-
schijn, maar ook lacunes! De restaura-
tie belooft een spannend vervolg to
krijgen. Gedurende het vervolgonder-
zoek zal het schilderij in de huidige

toestand met een uitleg over de res-
tauratie in de nieuwe presentatie van
het klimaatgeregelde Belasting-
museum worden opgenomen. Na vol-
tooiing van de schilderkunstige res-
tauratie komen we op dit onderwerp
terug. We zullen dan ook op de per-
soon van de schilder nader ingaan.

Detail. Duidclijk zijn de plaatsen to zien znaar de verfdeeltjes eraf zijn gesprongen.

(foto Robert J. Tienlann)

Detail. Midden over het hoofd van een van de apostelen is een dzoarsbrerrk to zien.
(foto Robert J. Tiemann)
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Schatten uit het depot/de

collectie

Tegeltableau met delftsblauwe tegels,
12 stuks, voorstellende een stadspark,
op de voorgrond een weg en een

riviertje met schuit, op de achtergrond
een stadspoort naast een ophaalbrug;
vermoedelijk voorstelling van een tol.
Datering tussen 1700 en 1799 (inven-
taris nr. 01201)
(foto Sijtse Ruitinga)

Duitse

prenten

Aangekocht werden een tweetal inge-
kleurde Duitse prenten, respectieve-
lijk voorstellende het beleg van
Haarlem in 1573 (21,8 x 28 cm), en het
beleg van Slot Loevestein in 1571 (20,8
x 28,6 cm.). Beide prenten zijn - op
slechte wijze - geplakt op een papie-
ren drager. Getracht wordt daarin

verbetering aan to brengen.

Bureau

Door aankoop bij het Venduhuis der
Notarissen to den Haag kwam het
museum in het bezit van een eikehou-
ten klepbureau, daterende uit de eer-
ste helft van de 19e eeuw.

17e eeuws geelkoperen stoeltjesge-
schut atkomstig uit de dienst to water
der convoyen en licenten. Tot 1902 als
zodanig in dienst geweest, het laatste
op "het grote jacht", een vaartuig der

ambulante recherche to Hellevoetsluis
(inventaris nr 00060)
(foto Sijtse Ruitinga)

Afmetingen: hoog 89 cm., breed 102
cm., diep 55 cm.. Het bureau vertoont
gebruikssporen, de koperen knoppen
van twee van de laden zijn niet
authentiek, maar verkeert voor het
overige in goede staat. Het zal in de
vaste opstelling als kantoorbureau
worden gebruikt.

E

(foto Sijtse Ruitinga)

Foto's Goirle

De fotocollectie werd uitgebreid met
een zevental foto's die in 1948 werden
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C.L. Dake Jr., 1926, Het gebouw van
het (voormalig) Departement van
Financien, Waterlooplein to
Weltevreden; olievert, linnen, 130 x
100 cm. Dit schilderij werd bij zijn
vertrek uit het toenmalige Ned.Indie
na volbrachte dienst door de fiscale
gemeenschap aldaar als blijk van
erkentelijkheid,waardering en toege-
negenheid geschonken aan de
Directeur van Financien van Ned.
Indic C.W. Bodenhausen, overleden
28 april 1966, over wie men een uit-
voerige necrologie kan vinden in
W.F.R. 4798 (inventaris nr. 466)
(foto Sijtse Ruitinga)

gemaakt aan de grensovergang
Goirle. Op de foto's is onder meer to
zien een vrachtwagen van de toenma-
lige N.V. Algemeene Kunstzijde Unie
to Arnhem. Schenker was de beer F.C.
Mijnsbergen uit Vlissingen.

Belasting-

biljetten

Indonesia

De beer J. Mennen to Den Haag
schonk een dossier met belastingbil-
jetten uit het voormalige Nederlands-
Indie en het huidige Indonesia: jaren
1927 tot ca. 1955.



Verzoek aan

onze vrienden

en donateurs

Van degenen die het museum via de
Stichting Vrienden of rechtstreeks jaar-
lijks steunen met een bijdrage, betaalt
een aantal zeer plichtsgetrouwen reeds
vroeg in het jaar met hun eigen bank-
of giro-overschrijving. Omdat voor
geregistreerde betalers automatisch
acceptgiro's worden aangemaakt, die
u in de loop van het jaar worden toe-
gezonden, geeft een betaling vooraf
administratieve problemen voor het
museum, terwijl irritatie kan ontstaan
bij degenen die al betaald hebben en
die nogmaals - en overbodig - d.m.v.
de acceptgiro worden lastig gevallen.

Daarom een dringend verzoek aan alle
steungevers: betaal pas als u in de

loop van het jaar (meestal in het voor-
jaar) de acceptgiro heeft ontvangen, en
gebruik geen andere betalingswijze. U
bewijst het museum en uzelf daarmee
een dienst. Wilt u voorts adreswijzi-
gingen schriftelijk melden? Anders
kunnen wij u niet meer terugvinden!

Belastingophaaldienst

Eind 1927 was het voor veel bedrijven met de coffeeshops van vandaag),

moeilijk om geld to reserveren voor Restaurateurs en Slijters werden bena-

de Personele Belasting. De Bank voor derd, drukken wij hierna in zijn

Maatschappelijk Hulpbetoon riep geheel af.

daarom een belastingophaaldienst in
het leven. De brief waarmee de
Koffiehuishouders (niet to verwarren

6atek veer,

Giaatschappelij's I Iulpbctoon

A'J. BE_A; TINCOFI IAALDIEr1ST

Jill. t.11. P. A. G pE fAILLV

Kostelooze Belastingophealdienst.

ROTTERDAM. 27 Dv--dm

'.vicll,l.ek A - Tel. G.1-.2

19Li

H. H. Koffiehuishouders, Reslauranlhouders en Slijlers,

in ROTTERDAM

Mijne Heeren,

Bij dozen hebben wij de eer U to berichten, dat wij hebben ingesteld ten kostelooze

belastingophaaldienst, die klaarblijkelijk in Bent behoefte voorziet, door rich dagelijks nieuwe

leden melden.

Wij weten, dat meer in her bijzonder op Uw bedrijf de penoneele belaeting zeer drukkend

is, an velen jaarlijks met moeite de hiervoor noodige bedragen opbrengen. En tech, men behoefde

rich over belaeting betalen geen zorgen to waken, wanneer men de hoofdsom maar in kleine

bedragen kon voldoen. Wit ook zoo nauwgezet is, om wekelijke can bedrag op zij to leggen

ziet Loch vaak de vmchten van dit eparen to loor gaan w er extra uitgaven, can hooge

wissel oorzaak zijn dot men de bespaarde gelden goat aansprek n, an zich voorloopig om zijn

belaeting niet bekommert.

Daarom no stelden wij dozen diarist in: wekelijke halen wij kosteloos de 6ela3tinggelden

bij gedeelten op an zorgen to zijner tijd voor regelmatige Storting.

Door nsluiring bij dezen dienst voorkomt U derhalve zorgen, kosten van aanmaning,

dwangbevel of 6eslag an tijdverlies door her wachten aan de belastingkantoren.

Op I Januari .k. vangt voor de Personeele Belasting her nieuwe belastingjaar aan.

War heeft U thane to doen?

Zendt one nog heden in bijgaande veloppe Uw aanslagbiljer, of uwkeurig Uw

voomamen, naam an adres met opgave van her bedrag. waarvoor U in her afgeloopen jaa in

de personeele belaeting waart aangeslagen. Wij rekenen do uit, war U ongeveer wekelijks

meet betalen, an laten dan vanaf de Berate week in het nieuwe jaar bij U disponeeren. De nieuwe

biljetten zien wij dan na ontvngst tegemoet, omdat wij andere geen kohiemummere kenr.en, an

andere 6ijzonderheden voor can tijdige betaling noodig.

Wij incasseeren alit belastingen: Grondbelastingen, Schoolgelden, Inkomstenbelasting, enz.

zoodat U eventueel nog loopende biijetten kunt insluiten.

DOET UWE OPGAVE NOG HEDENI HET KOST U NIETS an levers U slechts
VOORDEEL op I

In afwachting Uwer berichten,
Hoogachtend.

BANK VOOR MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON.

Ondergeleekende

concede..........

wenscht zich aan le sluilen bij den Belaslingophaaldienst.

Zijn aanslag in de Personeele Belasting over 1927 bedroeg f

Parklaan 16, hal begane grond (pas geboend)

(foto Sijtse Ruitinga)
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Nederlands Kansspelmuseum

biedt onderdak aan deelcol-

lectie van het belastingmu-

seum

Trekkingsscene nit 1909
(foto Ned. Kansspelmuseum)

Tot de verzelfstandiging ressorteerde
de Staatsloterij onder het Ministerie
van Financien en loterijen vormden
zo een deel van het verzamelgebied
van het Belastingmuseum. De voorbe-

reidingen tot samenwerking waren al
ruim een jaar eerder van start gegaan
toen er een Historische Werkgroep
werd opgericht. Naast medewerkers
van de SENS en het Belastingmuseum
zijn hierin ook de universiteiten van
Leiden en Groningen vertegenwoor-
digd.
Het doel van het Kansspelmuseum is
om de geschiedenis van de loterijen
en andere kansspelen in de
Nederlanden to onderzoeken en to
presenteren. Het feit dat spelen en

deelnemen aan loterijen al eeuwen-

lang in allerlei vormen zijn weerslag
vindt in onze cultuur, staat bijna
garant voor een afwisselend en uniek
museum.
Wim van Es, medewerker van het

Bela stingmuseum, werd op part-time
basis uitgeleend aan de SENS, om als
coordinator van het Kansspelmuseum
de inrichting to realiseren. Als basis
voor het Kansspelnuseum dienden de

eigen collectie van de voormalige
Staatsloterij en de loterijcollectie van
het Belastingmuseum. Deze collecties
werden aangevuld met diverse
bruiklenen van particulieren en uit de
museumwereld.

Alhoewel bij de eerste inrichting van
het Nederlands Kanssspelmuseum het
accent ]igt op de geschiedenis van de
loterijen in de Nederlanden, is dit
slechts een tijdelijke zaak. In de toe-
komst zullen ook andere kansspelen

aan bod komen.

Het Nederlands Kansspelmuseurn
toont de bezoeker in vogelvlucht de
geschiedenis van de loterijen in twee
periodes. Vanaf de oudste stedelijke

loterijen in het midden van de 15e
eeuw tot 1726, het jaar van oprichting
vn de Generaliteits Loterij (de voorlo-
per van de Staatsloterij), en de periode
van 1726 tot heden waarbij de lande-
lijke en rationale loterij, de Staats-
loterij, centraal staat.
Uitgangspunt voor de eerste opstel-
ling van het Nederlands
Kansspelmuseum waren vijf thema's:
- de doelstellingen van de diverse

loterijen;
- de lotenverkoop;
- de prijzen;
- de loterijtrekkingen en
- de politick en loterijen.

De expositie van het Nederlands
Kansspelmuseum heeft momenteel
drie blikvangers. Speciaal voor de
inrichting van het museum werd een
historische maquette van de Leidse
binnenstad anno 1596 gebouwd. Aan
de hand van deze maquette en het bij-
behorende diaklankbeeld- en belich-
tingsprogramma wordt het verhaal
verteld van een stedelijke Ioterij vanaf
de bekendmaking in 1595 tot en met
de trekking in augustus 1596, ander-
half jaar later! Een met 17e eeuws zil-
veren en gouden voorwerpen gevulde
prijzenkast toont de bezoeker hoe de
organisatoren van stedelijke loterijen
vroeger probeerden het publiek to
verleiden tot het kopen van een lot.
Een op ware grootte nagebouwde
trekkingsscene uit 1909 geeft de
bezoeker een indruk van de ambach-
telijke en tijdrovende cerernonie van
een trekking van de Staatsloterij. De
originele trekkingstrommels, die
vanaf het eind van de vorige eeuw tot
1964 zijn gebruikt, vormen de basis
voor deze scene.
Op de wanden treft u vele afbeeldin-
gen, prenten, foto's en originele schil-

derijen aan die betrekking hebben op

Ronde hal; Links van het midden loterij-
trarmnel
(foto Ned. Kansspelmuseum)

13 IMPOST NR. 4 NOVEMBER 1994



aspecten van de loterij. Ook zijn er
tientallen 'prosen' (deviezen of mot-
to's), die vroeger aan de lootbriefjes
werden toegevoegd. ledere speler gaf
daartoe een eigen proosbriefje of aan

de lootmeester. Zo'n proos zei iets
over de motieven waarmee een
bepaalde speler aaan de loterij mee-
deed. Later komt u bij twee driekante
vitrine's waarin diverse kunstvoor-
werpen to zien zijn die betrekking
hebben op loterijen. Gravures, schil-
derijen, affiches, prenten, en zaken
zoals spaarpotten, loterijpenningen en
een glazer trommel voor een militie-
loterij.
Bijna aan het eind van het museum

zijn trekkingstrommels to bezichtigen.

Ook zijn trekkingsapparaten to zien
die gebruikt werden na 1970. Vanaf

dat moment werd gewerkt met elec-
tronische uitslagborden.
Het onderwerp: 'politick en loterij' is
niet vergeten. Op een tijdbalk wordt
de wetgeving rond het loterijwezen
toegelicht. Statistieken tonen welke
inkomsten de Staatsloterij heeft, welk
deel daarvan aan de staat wordt afge-
dragen en welk deel aan de spelers.
Spotprenten accentueren op satirische
wijze de vaak bevoogdende rol van

de overheid als het om het organise-
ren van loterijen gaat.

Het Nederlands Kansspelmuseum is
ondergebracht in het nieuw gebouw-
de kantoorpand van de SENS in de
Paleisstraat 5 to Den Haag. Geopend
van maandag tot en met vrijdag
09.00-16.00 uur. Telefoon: 070-
3021500. TOEGANG GRATIS.

Onze

vrijwilligers

(foto Sijtse Ruitinga)

Op 1 januari van dit jaar was het 11
jaar geleden dat de beer J. Huisman
als vrijwilliger voor het
Belastingmuseum ging werken, daar-
toe uitgenodigd door de toenmalige
voorzitter van het Dagelijks Bestuur,
de beer J. de Koning. De beer

Huisman werkte tot zijn VUT in 1982
op de toenmalige Directie Rotterdam,
daarvoor korte tijd op de Inspectie
Invoerrechten & Accijnzen, en lang-
durig op diverse douanesecties in het
Rotterdamse havengebied. Wij had-
den onlangs een gesprek met hem en
laten hem zelf aan het woord.

"Ik ben geboren in 1921 in Tjalleberd
(nu gemeente Heerenveen). Na de
MULO heb ik o.a. bij een brand-
stoffenhandel gewerkt en daarna bij
het plaatselijke Rijkskolenbureau (dat
bureau verzorgde de distributie van
vaste brandstoffen). Later kwam ik bij
de Prijsbeheersing, waar ik overtre-
dingen van de destijds geldende prijs-
voorschriften moest opsporen. Toen
die dienst langzamerhand werd inge-
krompen, kwam er een sollicitatiemo-
gelijkheid voor een baan bij de doua-
nerecherche (DRD) in Amsterdam,
een toen gedecentraliseerde dienst. De
DRD was ook destijds al onderdeel
van de FIOD, waarvan in de 50-er
jaren de beer Sissingh hoofd was.
Hoofd DRD was toen de beer
Volkmaars. Verder herinner ik mij
namen als Vogel (later hoofd inspectie
I & A Zwolle) en Mooren (naderhand
werkzaam op de OB in Amsterdam".
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"Begonnen als buitengewoon ambte-
naar, doorliep ik de gewone douane-

rangen van grenskommies tot assis-
tent. Een assistent verdiende toen
maximaal driehonderd gulden! Bij de

DRD ben ik jaren bezig geweest met
de controle op de naleving van het
Deviezenbesluit. Als in briefpost naar
het buitenland geld werd aangetrof-
fen, moest de afzender worden ach-
terhaald, wat niet altijd eenvoudig
was".
"In 1958 werd ik tot de
Verificateurscursus toegelaten, des-
tijds een hele eer! Na 3,5 jaar oplei-
ding kwam ik in Rotterdam "op de
sectie" terecht, waar ik op verschillen-

de plaatsen, veelal bij de invoerverifi-

catie, heb gewerkt. Wat nu opvalt, is
dat toentertijd de verhouding tussen
de personeelsleden van de expedi-
teurs en de douanemensen zo gemoe-
delijk was (is dat nog zo?? - redactie).
In mijn Rotterdamse tijd ben ik nog
even terug geweest naar de DRD,
maar daarna werd het toch weer
Rotterdam waar ik in 1975 chef werd
van sectie 18 (Spoorweghaven). Via
een korte tijd op de Inspectie I & A
heb ik mijn loopbaan afgesloten in de
interne controle op de Directie".

"Ik ben getrouwd en heb vier kinde-
ren. Een dag per week (altijd donder-
dag) work ik op het museum. In de

loop der jaren heb ik mij bezig gehou-
den met het ordenen van noodgeld
(veel daarvan is uitgegeven door de
Duitse gemeenten voor de inflatie
begin 20-er jaren), het nalopen van
ambtelijke brievenboeken uit de vori-
ge eeuw waaruit ik interessante Bin-
gen kopieer, het ordenen van allerlei
dossiers,') en het registreren van stuk-
ken nit de collectie van het museum.
Daarbuiten heb ik mij bekwaamd in
het Spaans. Verder begeleid ik
demente bejaarden bij uitstapjes met
een rolstoelbusje. Het is goed om wat
to doen to hebben; men moot niet Al to
vroeg met werken ophouden, en
actief blijven zolang het kan. De steer
op het museum bevalt mij wel. Ik
hoop nog geruime tijd bier bezig to
kunnen blijven".

`) De lezer weet nu wie verantwoor-
delijk is voor het opsporen van merk-
waardige geschriften uit vroeger tij-
den, die of en toe in Impost worden
gepubliceerd.



Dagtocht "Douane toen en nu"

Dit douanegroepsarrangement is ontwikkeld door Carolien Wielinga als afstu-
deerproject van de HBO Vrijetijdskunde to Rotterdam.

Het arrangement is opgenomen in de brochure "Groepsdagtochten Delta
Rotterdam" uitgegeven door de VVV.
Te boeken bij de VVV; kosten per persoon f 47,50, minimale groepsgrootee 25
personen.

Het doel van deze dagtocht is om groepen kennis to laten maken met het
Belastingmuseum, de geschiedenis van de douane, en het huidige work en
werkterrein van de douane in de wereldhaven Rotterdam.

• Ontvangst met koffie en cake in het museum.

Rondgang door het museum.

• Ontvangst aan boord van Rederij Waterstad

kennismaking met rondleider (oud douane-ambtenaar).

Rondvaart door het havengebied met uitleg over de

douanewerkzaamheden uit heden en verleden.

Lunch aan boord.

• Aanmeren Hotel New York en bezoek aan het informatie-

centrum Kop van Zuid.

Aan de hand van een levende maquette wordt de geschiedenis

van de Kop van Zuid en het Vrij-entrepot in beeld gebracht.

• Koffie in de "Ballentent".

Dit gebouw was vroeger het onderkomen van de douane-

ambtenaren van sectie 7.

Gedurende de vaartocht geeft de rondleider uitvoerige informatie over de doua-
newerkzaamheden zoals die vroeger en nu plaatsvinden. Menigeen zal opkijken
van het verhaal van de rondleider waarin hij uitlegt dat de deelnemers zich op

"grenzeloos gebied" bevinden.

Het Vrij-entrepot to Rotterdnrn
(foto Robert 1. Tiernann)

Carolien Wielinga overhandigt haar werk-

stuk can vertegenwooridgers Ivan het

Belastingmuseum. Van links uaar rcchts:

A. van Tig'\elen, C. Wielinga, A. van

Opdorp, W. van Es en 1. Blenk.

(foto Belastingnniseum)
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Werkgroep

Geschiedenis

Een klerk op het (belasting) kantoor. Reproduktie naar eon negentiende eeuws schilderij, toegeschreven aan Johan Willem Martens
(1839-1895), maar zoaarschijnlijk niet van diens hand.

(foto Belastingmuseum)

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 word
in 1991 opgericht. De halfjaarlijkse
vergaderingen van de werkgroep vor-
men een ontmoetingsplaats voor juris-
ten, rechtshistorici, historici van ver-
schillende universiteiten en archiva-
rissen; voorts historisch geInteresseer-
den vanuit de Belastingdienst en het
Belastingmuseum, en historisch gefn-
teresseerden vanuit het Ministerie van
Financien. Minstens eenmaal per jaar
wordt in Impost verslag gedaan van
werkgroep-a c ti v i tei to n.

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 finan-
ciele 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 jaar-
lijks '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.A. Peeperkorn-van
Donselaar (Belastingmuseum to
Rotterdam)

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

Het postadres van het secretariaat is:
Boomstede 343, 3608 BA
Maarssenbroek.

Trap met doorgang naar Parklaan 14
(fote Sijtse Ruitinga)

De voorjaarsvergadering van de
werkgroep werd gehouden op don-
derdag 21 april in het Ministerie van
Financien to Den Haag. De historicus
drs P. Wagenaar uit Leiden hield een
lezing over 'De Societeit van

's Gravenhage', een opmerkelijk belas-
tinginningscollege dat van 1587 tot

1795 heeft bestaan. Op dit onderwerp
hoopt hij tezijnertijd ook to promo-
veren. Dr. E.J. Janse de Jonge hield
een lezing over de historische gedeel-
ten van zijn in 1993 verschenen proef-
schrift over het budgetrecht in drie
landen. Drs J.K.T. Postma verzorgde
een commentaar op deze lezing. Er

ontspon zich een levendige gedach-
tenwisseling tussen de sprekers en
andere leden van de werkgroep.
Samenvattingen van de beide lezin-
gen en enkele grepen uit het commen-
taar van Postma op de lezing van
Janse de Jonge treft u elders op deze
pagina's aan.
De Najaarsvergadering van de werk-

groep zal, op het moment dat u deze
Impost leest, al hebben plaats gevon-
den, ongeveer Bind oktober/begin
november to Den Bosch. Het is de
bedoeling deze bijeenkomst to wijden
aan domeinen en domeinrekeningen
van de 15e tot en met de 19e eeuw in

de Noordelijke en de Zuidelijke
Nederlanden. Wij hopen u daarvan in
een volgend nummer van Impost ver-
slag to doen.
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De societeit van

's Gravenhage

Oorlog, fiscaliteit en bureaucratise-
ring

Liftkoker vanaf 2e tnssenetage
(foto Sijtse Ruuitinga)

P.Wagenaar

De 'Societeit van 's Gravenhage' was
een fiscaal samenwerkingsorgaan van
de Hoge Raad, het Hof van Holland,
de Rekenkamer der Grafelijkheids-
domeinen en de Magistraat van Den
Haag. Ze werd in 1587 opgericht om
in Den Haag de gewestelijke belastin-
gen to kunnen innen, die nodig waren

voor de militaire inspanningen die de

Republiek zich moest getroosten. Een
dergelijk samenwerkingsorgaan
moest worden ingesteld, omdat in het
bestuurlijk merkwaardig georgani-
seerde Den Haag de jurisdicties van
de vier eerder genoemde colleges
elkaar overlapten. Geen van die vier
colleges was dan ook in staat zelfstan-
dig belasting to innen over alle
Hagenaars, zonder de rechtsmacht
van de andere to schenden. Een
gewestelijke lening in 1584, ten behoe-
ve van het ontzet van Antwerpen en

Mechelen, had het precedent gescha-
pen, dat de oprichting van de
Societeit mogelijk maakte.
Rechtsonderhorigen van alle vier de
colleges hadden toen namelijk meebe-
taald.

De Societeit bleef gedurende de
Republiek bestaan en belastinginning
bleef haar kerntaak. Daarnaast ver-
wierf ze a] snel oneigenlijke taken.
Eind achttiende eeuw had de Societeit
dan ook het beheer over een eigen

kerk, over de Haagse straatlantaarns,
de brandweer en een sproeiwagen. Ze
had in het verleden waardgelders

aangenomen, had een aantal hoogle-
raren in dienst, bemoeide zich met de
nachtwacht, subsidieerde dominees
en lectors en had meebetaald aan het
gebouw van het tuchthuis, het pest-
huis en een schermschool / manege.
Verder waren er forse bedragen aan
liefdadigheid besteed, waren er artsen
en vroedvrouwen aangesteld, alsme-
de krankbezoekers en catechiseer-
meesters.

De Societeit was het enige orgaan,

waarbinnen de vier colleges samen
konden werken zonder aan jurisdictie
in to boeten. Wilde men het over-
heidsingrijpen in heel Den Haag uit-
breiden, dan moest men nieuwe taken
wel onderbrengen bij de Societeit. Die

18 IMPOST NR. 4 NOVEMBER 1994

onderging daardoor een voortduren-
de taakuitbreiding.

Juist haar taakuitbreiding maakt de
Societeit mijns inziens interessant. In
hun artikel "Das Heft in der Hand
and Geld im Kasten", beschrijven D.J.
Roorda en A.H. Huussen jr. een ver-
band tussen oorlog, fiscaliteit en
bureaucratisering: in de vroeg-moder-
ne tijd onderging de wijze van oorlog-
voering ingrijpende veranderingen.
De daardoor toegenomen overheids-
uitgaven zouden fiscale innovaties

noodzakelijk hebben gemaakt. Op
hun beurt zouden die weer de oor-
zaak van verdere taakuitbreiding van
de overheid zijn geweest. Van dat
proces is de Societeit misschien een
goede illustratie: in Den Haag leidden
de kosten van de oorlog immers tot
fiscale samenwerking. Daarmee werd
samenwerking, en dus ook taakuit-
breiding, op andere gebieden moge-
lijk. Oorlog was in Den Haag niet de
directe oorzaak van toegenomen over-
heidsingrijpen, maar schiep er wel de
ruimte voor.

Literatuur
- A.A., 'Oud Den Haag. De Societeit'

in De Hofstad, 2e jaargang, nr. 34
(1900);
Bosch, A.G., 'Bestuur en bestuurs-
conflicten to 's Gravenhage. 'Verslag
van een lezing' in Tijdschrift voor
Geschiedenis (TvG) 77 (1964), 194-
196;
Mensonides, H.M., 'De Haagse
kohieren van de vrijwillige bijdrage
tot het ontzet van Antwerpen in

1585' in Jaarboek 'Die Haghe' (JDH)
(1955), 107-162;

- Riemer, J. de, Beschrijving van 's
Graven-Hage (Delft 1730-1739), II,
234-284;

- Roorda, D.J. en A.H. Huussen jr.,
"Das Heft in der Hand and Geld im
Kasten. Historische beschouwingen
over vroeg-moderne overheidsbu-
reaucratie in Europa' in TvG 90
(1977) 303-327;
Schueren, J.B.J.N. de Ridder van
der, 'De jurisdictieverschillen tussen
het Hof van Holland en den
Magistraat van Den Haag i-iv' in

JDH 1902, 183-206; 1903,
80-124; 1906, 272-348 en 1907, 1-72.

Tegenwoordige staat der
Vereenigde Nederlanden, 4e deel
behelzende eenen aanvang der
beschryvinge van Holland
(Amsterdam 1742).



Een Historische vergelijking

van de begrotingsbehande-

ling door het parlement in

de Verenigde Staten,

Engeland en Nederland

(n.a.v. Het budgetrecht, rechtsverge-
lijkende studie naar de begrotingsbe-
handeling door het parlement in de
VS, Engeland en Nederland, diss.

KUB, Zwolle 1993).

Dr. E.J. Janse de Jonge.

Het onderzoek van dit boek richtte
zich niet primair op de historische
ontwikkeling van het budgetrecht,
maar de geschiedenis vormt wet een

belangrijk onderdeel. In essentie ging
het om de vraag in welke mate en

omvang het parlement in de drie
onderzochte landen invloed uitoefent
op de vaststelling van de jaarlijkse
begroting. De benadering van deze
vraag vertrok vanuit de vaststelling
van de beginselen van de democrati-
sche rechtsstaat en de daaraan gerela-
teerde betekenis van het parlement in
het begrotingsproces.

Meer greep

In Holland dateren de Staten-
Generaal van 1464 en ontstond al snel

een systeem van beden. De gewesten
bleken oppermachtig bij de vaststel-

ling van de hoogte van de inkomsten.
Een algemeen belastingstelsel bleek
niet mogelijk, waardoor het parle-
ment op zijn beurt ook niet in staat
bleek greep to krijgen op de staatsfi-
nancien. Uiteindelijk ging de
Republiek aan de chaotische staat van
de overheidsfinancien ten onder. Pas
in de loop van de 19e eeuw lukte het
de Tweede Kamer meer greep to krij-

gen op de begrotingsvoorstellen van

de regering. De aanzet hiertoe werd
gedaan door de invoering van een
uniform belastingstelsel. Pas na 1848
is er sprake van een jaarlijks budget-

recht van het parlement en is er een
verband to leggen tussen de begroting

en de beginselen van de rechtsstaat.
Magna Charta

In Engeland zien we een soortgelijke
ontwikkeling, al vinden in dit land-
hoe kan het ook anders- de ontwikke-
lingen rond parlement en begroting
veel eerder in de tijd plaats. Engeland
kent een zeer lange traditie, in feite
vanaf de Magna Charta van 1215, ten
aanzien van de ontwikkeling van het
parlementaire stelsel en de staatsfi-
nancien. De geleidelijke toeneming
van de macht van met name het
Lagerhuis is een proces van eeuwen
geweest en werd gekenmerkt door de
strijd tussen het parlement en despoti-
sche koningen. Het hoogtepunt van
de parlementaire suprematie werd
bereikt onder de grote liberate staats-
man Gladstone in de tweede helft van
de 19e eeuw. Aan het begin van de
20e eeuw werd een fundamenteel
conflict beslecht tussen Lager- en
Hogerhuis over de uiteindelijke zeg-
genschap van het parlement over de

begroting: het Lagerhuis won het
gevecht en het Hogerhuis is sindsdien

niet meer bevoegd de jaarlijkse begro-
ting van de regering to wijzigen of to

verwerpen.

Supreme Court

In de Verenigde Staten wordt al snel
duidelijkheid verschaft over de zeg-
genschap van het Congres over de
power of the purse: de beroemde
Grondwet van 1787 was volstrekt hel-

der over dit vraagstuk en legde de
begrotingsmacht bij het Congres. Het
Congres domineerde dan ook in de

gehele 19e eeuw de overheidsfinan-
cien, de President had zeer weinig in
to brengen. Het ingewikkelde com-
missiestelsel van Senaat en Huis van
Afgevaardigden bemoeilijkte echter

een effectieve wijze van besluitvor-
ming. Vanwege de versnippering van
de begrotingsmacht over deze com-
missies bleek het Congres niet in staat
de begrotingsahnacht in eigen hand to
houden.Vandaar dat aan het begin
van de 20e eeuw de President de kans
kreeg iets van de zeggenschap over
de begroting naar zich toe to trekken.
Geleidelijk zien we vervolgens dat de
President met zijn uitvoerende instan-
ties, zoals een eigen begrotingsbu-
reau, meer greep gaat krijgen op de
vaststelling van de jaarlijkse begro-
ting. Deze ontwikkeling culmineert
onder Nixon echter in puur machts-
misbruik en chantage van het
Congres door deze ornstreden
President. Uiteindelijk neemt het
Congres in 1974 een wet aan waarin
deze staatsinstelling zijn begrotings-
macht "terugverovert" op de uitvoe-
rende macht. In deze periode van
meer dan tweehonderd jaar wordt de
rechtsontwikkeling rond de begroting
ook beinvloed door de jurisprudentie
van het Supreme Court. Deze hoogste
rechter ziet streng toe op de klassieke
scheidslijnen tussen de wetgevende
en de uitvocrende macht.

Overeenkomsten

Alhoewel men op het eerste oog aan-
neernt dat de drie bier besproken lan-
den sterk van elkaar verschillen zijn
de overeenkomsten opvallend. Elk
land blijkt met hetzelfde probleem to
worstelen en dat probleem Iuidt: Hoe
de regering de ruimte geven to rege-
ren, en dus kredieten to verstrekken
en tevens als parlement een effectieve

controle uit to oefenen op de begrotin-
gen? Op deze vraag wordt een ant-
woord gezocht in deze studie.

Doorgang tussenetage 2-3 Parklaan 16-14

(foto Siftsc Ruitinga)
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'Het budgetrecht van
janse de jonge'

Enkele grepen uit het commentaar
van drs J.K.T. Postma

Door de juridische benadering van
Janse de Jonge krijgt men de indruk
dat de invloed van het parlement kan
worden afgelezen door naar het bud-
getrecht to kijken en dat fangs deze

weg kan worden vastgesteld dat de
invloed van het parlement in de loop
van de tijd sterk is afgenomen. Ik zal
dit juridische betoog vanuit meer
algemeen-historisch oogpunt bezien
en van enig kritisch commentaar
voorzien.

In de eerste plaats stel ik vast dat het
budgetrecht slechts een onderdeel van
het totale parlementaire gebeuren is.
Het parlement kent een aantal andere
instrumenten. Het budgetrecht is in
betekenis verminderd, maar het
belang van andere instrumenten,

zoals de algemene wetgeving, is toe-
genomen. Er blijft dan ook ruimte
voor aanvullende studies om na to
gaan hoe de positie van het parlement
zich in de loop van de tijd heeft ont-
wikkeld.

In de tweede plaats constateer ik dat
het budgetrecht van het parlement
weliswaar een belangrijk element is in
het totaal van de voorbereiding en
uitvoering van de begroting, maar dat
het toch slechts een van de vele ele-
menten is. Vele andere instituties zijn
direct of indirect bij het begrotings-
proces betrokken. Ik noem de belang-
rijkste: belangengroepen, de minister-
raad, het ambtelijk apparaat en de

Rekenkamer. Ook in dit opzicht is er
nog ruimte voor aanvullende studies,
namelijk voor studies die de relatie
tussen het parlementaire budgetrecht
en deze instituties belichten. Ook van-
nit deze invalshoek kunnen wij de
ontwikkeling van de positie van het
parlement nog beter belichten.

Ten tijde van de Republiek vielen het
"belastingrecht" en het budgetrecht als
het ware samen. Door de invoering
van de algemene belastingen is het
recht tot parlementaire zeggenschap
met betrekking tot de staatsuitgaven
ontkoppeld. In de Staatsregeling van

1798 (en later in de Grondwet van
1814) kreeg de volksvertegenwoordi-
ging niet alleen het direct uit het
bedenstelsel voortspruitende belas-
tingrecht toegekend, maar ook het
budgetrecht nieuwe stijl, to weten de
zeggenschap over de staatsuitgaven.
(H.G. Warmelink, Parlement en

begroting, Groningen 1993, pp. 50-
51).

Ook toen was er trouwens al oog voor
het belang van de algemene wetge-
ving. Gogel, de financiele man bij uit-
stek, heeft ook deelgenomen aan de
constitutionele debatten. Toen hij
daarbij de relatie tussen uitvoerend
bewind en parlement kenschetste,
verwees hij naar het belang van de
algemene wetgeving, en niet naar de

betekenis van het budgetrecht.
(C.H.E. de Wit, De strijd tussen aris-
tocratie en democratie in Nederland
1780-1848, Heerlen 1965, p. 184).

In de periode 1848-1868 wordt het
budgetrecht gehanteerd om het poli-
tieke primaat van het parlement to
bevechten. Van een middel tot
inspraak in de regeling van 's lands
financien is het begrotingsrecht gee-
volueerd tot het belangrijkste pressie-
middel in de algemene politieke ver-
houdingen in de negentiende eeuw.
Vervolgens raken mijns inzienst de
betekenis van het budgetrecht en van
de begroting over hun hoogtepunt
heen. Maar dat kunnen wij zeker niet
zonder meer zeggen over de invloed
van het parlement. Om maar een fac-

tor to noemen: de algemene wetge-
ving waarover ik al gesproken heb is
in de loop van de tijd steeds belangrij-
ker geworden. Vooral Drees, bekend
publicist over de openbare financien,
heeft er op gewezen, dat in de loop
van de tijd de relatieve betekenis van
de begroting als beleidsbepalend ele-
ment is afgenomen. (W. Drees,
"Van Zijlstra-kader naar 1%norm" in
A. Knoester (red), Lessen uit het ver-
leden, Leiden/Antwerpen, pp. 199-
211). Maar dat behoeft natuurlijk niet
to betekenen dat ook de invloed van
het parlement is afgenomen, zoals

Janse de Jonge op verschillende plaat-
sen laat doorklinken. Hij heeft er to
weinig oog voor dat steeds meer de
algemene wetten, de zgn. basiswetten
de plaats van begrotingswetten zijn
gaan innemen.

Al vanaf 1963 valt een forse groei van
de overheidsuitgaven waar to nemen.
Steeds meer uitgaven werden in
basiswetten vastgelegd. Dat gaf met

name in de jaren zeventig problemen,
omdat toen de economic ging stagne-
ren. Daardoor groeide de basis min-
der, terwijl het beroep op de basiswet-
ten aanzienlijk groeide door de econo-
mische stagnatie (bijstandsuitgaven,
huursubsidies, etc.).

Als de basiswetten budgettair uit de
hand lopen, zullen er door regering
en parlement maatregelen monten
worden genomen, zodat ze weer bin-
nen het budgettaire kader passen. Dit
is de essentie van het zgn. dicht-

schroeien van open-einde regelingen,
waarover in de jaren tachtig zoveel to
doen is geweest.

Terwijl in de negentiende eeuw het
parlement het budgetrecht hanteerde
om de uitgaven in bedwang to hou-
den - in lijn met het traditionele
bedenstelsel -, werd het geleidelijk
een wapen om de regering to bewe-
gen uitgaven tot stand to brengen. Dit
is de belangrijkste verandering in de
twintigste eeuw, met gevolgen voor
bij voorbeeld de relatie tussen parle-
ment en regering en met gevolgen
voor de positie van de minister van
financien binnen het kabinet. Een en

ander hangt samen met de overgang
van het census-kiesrecht naar alge-
meen kiesrecht (1919). Het parlement
wisselt ten aanzien van de overheids-
uitgaven geleidelijk zijn bewakings-
functie in voor een stimuleringsfunc-
tie. De vraag waar het omslagpunt
ligt is een studie waard. Omdat gelei-
delijk het parlement de uitgaven niet
meer bewaakte, maar daarentegen sti-
muleerde, moesten binnen het rege-
ringsapparaat voorzieningen tot stand
komen om de uitgaven to bewaken.
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die het Iaatste decennium zijn opge-
steld. (Voor het eerst is dat gebeurd
door Colijn in 1923.) In elk geval
vanaf 1983 hebben kabinet en parle-
ment elkaar gebonden via een strak
regeeraccoord.
Het toppunt van de invloed van de
regeringsfracties ligt juist bij het
opstellen van het regeeraccoord. Het
parlement levert zijn invloed als het
ware aan het begin van de periode in
door dan zelf een regeeraccoord in
detail to dicteren.

Kamer conservator 1c etage
(foto Sijtse Ruitinga)

Er is de bekende circulaire van 1919
waarin de vakministers wordt voor-
geschreven om over nieuwe uitgaven
overleg to plegen met de minister van
financien, er is de oprichting van de
inspectie der rijksfinancien, en uitein-
delijk is er de comptabiliteitswet van
1927, waarin de bewakingsfunctie van
de minister van financien wettelijk
werd vastgelegd. (J.K.T. Postma, "De
positie van de Minister van Financien:
van gewoonterecht naar
Comptabiliteitswet, in W.J. van
Braband e.a. (red.), Openbare finan-
cien in drievoud, Zutphen, pp. 216-
228).
Deze ontwikkeling zette zich steeds
meer door. Zij werd nog versterkt
doordat na de Tweede Wereldoorlog
het aantal leden van de Tweede
Kamer is vergroot en doordat het
gespecialiseerde commissiestelsel
werd ingevoerd. De Commissie

Deetman heeft onlangs nog verband

gelegd tussen deze factoren en de ver-
mindering van de stuurbaarheid van
de overheidsuitgaven. Wat de positie
van de Kamer betreft, kun je zeggen
dat de verkokering is toegenomen en
dat daardoor de integrerende kracht
van de Kamer is afgenomen. Maar
nogmaals: het gaat niet om de alge-
mene invloed van de Kamer, het gaat
om de afwegingsfunctie die van de
Kamer naar de regering is verlegd. Er

zijn wel pogingen gedaan de afwe-
gingsfunctie to herstellen, bij voor-
beeld door een Algemene begrotings-

commissie in to stellen. Daar had ik
graag wat meer over gelezen bij Janse
de Jonge.
Daarmee hen ik volledig terecht geko-

men bij de tweede invalshoek van
mijn commentaar. Deze tweede

invalshoek betreft de relatie met
andere instituties. Wat het begrotings-

proces betreft is de relatie met de
regering in de praktijk natuurlijk van
groot belang. Dat blijft toch wat
onderbelicht. De invloed van het par-
lenient doet zich tegenwoordig vooral
gelden via het overleg tussen rege-
ringsfracties en kabinet. Er is continu
overleg over honderd-en-66n zaken.
En bij de opstelling van een nieuwe
begroting, waarmee men al aan de
slag gaat als de oude begroting net is
aangenomen, houden de ministers
terdege rekening met de standpunten
van de Kamer. Dit is ook de voor-
naamste stelling, resulterend uit het

toch wel klassieke onderzoek van
Daalder en Hubee-Boonzaaijer (1974).
(H. Daalder and S. Hubee-
Boonzaaijer, "Parliament and the
Budget: Procedures and Politics in the
Netherlands" in Openbare Uitgaven,
vol. 6, nr 3 (september 1974), pp. 103 -
106; later opgenomen in D.Coombes,
ed., The Power of the Purse, Londen,
1976, pp. 268-312).

In dezelfde lijn merk ik op dat de
onderzoeker onvoldoende aandacht

besteedt aan het fenomeen van de
zeer gedetaillleerde regeeraccoorden

Conclusie

Ik vind het werk van Janse de Jonge
een prima prestatie. Wel heb ik de
nodige kanttekeningen. Er blijft
behoefte aan historische studies,
waarbij niet een aspect wordt bezien,
maar het geheel van instituties dat
zich op de begrotingspolitiek richt.
Vanuit algemeen historisch oogpunt
zijn niet alleen juridische voorzienin-
gen van belang, maar ook procedures
en instituties.
Parlementariers hebben op de wat
langere termijn belangrijke invloed op
de besluitvorming - misschien meer
dan zij zelf denken. Er is zeker nog
ruimte voor onderzoek op dit terrein.
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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 b1z. (prijs 12,50)

Catalogus "Penningen voor de Hondenbelasting"; 1982; 88 blz. (prijs 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 20,-)
Fiscaal-historische documentatie. Een selectie, bijeengebracht in trefwoorden en plaatsna-
men; door mr. J. Lamens; 1987; 344 b1z. (prijs 5,-)
Fiscale cartoons en causerieen; door E.H.J. Volkmaars; 157 blz. (prijs 5,-)
Fiscaliteit in Nederland. Vijftig jaar Belastingmuseum "Prof. dr. Van der Poel" onder
redaktie van een commissie van I.Th. de Smidt (voorzitter) e.a.; 1987; 182 blz. (prijs 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 49,-)

De grens bepaald; De Nederlandse grens en grenspaal in historisch perspectief; door
J.W. Bieze; 1992; 64 b1z. (prijs 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 47,50)

Jaarboekje voor de ambtenaren der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijn-
zen 1833; door P.L.H. Crasborn; 1983; 103 b1z. (prijs 1,-)
De Nederlandse Platina-, Gouden- en Zilvermerken vanaf 1813; door J.B.F. v.d. Bossche;
1989; 23 blz. (prijs 2,50)

Over de drempel van ..., brochure over het Belastingmuseum; 28 blz. (prijs 2,50)
De Pelgrimstocht naar het draagkrachtbeginsel; door Ferdinand H.M. Grapperhaus; 1993;
88 b1z. (prijs 12,50)

Plaatje met een gaatje; het Nederlandse Rijwielbelastingmerk 1924-1941; 2e druk 1991;
28 blz. (prijs 2,50)

Smokkelen in Brabant - Een grensgeschiedenis 1830-1870; door Paul Spapens en Anton
van Oirschot; 1988; 176 blz. (prijs 39,50)

Smokkelen langs de Nederlandse grens; door J.E. Vrouwenfelder; 1992; 35 blz. (prijs 2,50)
De Speelkaarten collectie van het Belastingmuseum; door P.L.H. Crasborn en
J.E. Vrouwenfelder; 1993; 88 blz. (prijs 5,-)
Tappen uit een geheim vaatje; door Paul Spapens en Piet Horsten; 1990; 207 blz.
(prijs 44,50)

De wederzijdse beinvloeding van de heffing der accijnzen op alcoholische dranken en de
natuurkunde; door Dr. In J. Mac Lean; 1980; 42 blz. (prijs 2,50)
CD "Douane Harmonie Nederland" (prijs 25,-)
Prentbriefkaart "Betrapt bij het smokkelen van alcohol in darmen"; door C.F. Coene
(1780-1841) (prijs 0,50)
Prentbriefkaart "Halbank, Cornelis Tromp" (prijs 0,50)
Prentbriefkaart "Invoering rijwielbelasting"; tekening door Johan Braakensiek; 1924
(prijs 0,50)

Prentbriefkaart "Voldoening van de schatting in de Romeinse tijd"; door Jan de Braij
(1627-1697) (prijs 0,50)

Prentbriefkaart "Smokkelaars van lompen betrapt aan de grens bij Hulst, 1861"; door
J.A.M. Haak (1831-1903) (prijs 0,50)

1) 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 wacht uw acceptgiro of

Datum

Handtekening

Door bovenstaand formulier of een zelfgernaakte 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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