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Het jachtinstinct en de verzameldrift' van prof. dr. Van der Poe[ gaven meer dan
zeventig jaar geleden de aanzet tot de oprichting in 1937 van de instelling die nu
bekend staat als het Belasting & Douane Museum. Dit heuglijke felt vierden we dit
jaar o.a. op 7 november jI. met een concert door het orkest van de Nederlandse

Ook de feestelijke toespraken van staatssecretaris Jan Kees de Jager en Frans Fox
op die avond zijn in dit nummer opgenomen.
In zeventig jaar kan veel gebeuren. Dat blijkt wel uit de herinneringen van erelid
Rinus van Schendelen en die van Ko Bieze die in 1936 op zijn 15e jaar zijn carriere
begon bij het derde ontvangkantoor der directe belastingen in Rotterdam. U leest
erover in dit blad.
De zeventigjarige geschiedenis van het museum zelf heeft Hannie Besselink in een
artikel in dit nummer samengevat. De geschiedenis van de overheidsfinancien
bestrijkt natuurlijk een veel langere periode zoals elke bezoeker van dit museum kan
ervaren, of zoals de lezer van dit blad kan vernemen

In een ander artikel wordt de ontwikkeling en de filosofie van het verzamelen door
het museum, onder de titel Een schatkist aan herinneringen. Kort gememoreerd.
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In ons museum zijn in zeventig jaar duizenden voorwerpen, foto's, boeken en andere
dragers van herinneringen bijeengebracht. Uiteraard betreft het niet alleen zaken die
in die laatste zeventig jaar aan de orde waren, maar meer nog aangelegenheden uit
een verder verleden.
Zo bracht recente jacht- en verzameldrift een fraaie oude prent in ons bezit. John
Vrouwenfelder vertelt over deze Ploos van Amstel. Hij roept herinneringen op aan de
wijze waarop De Overheid in vroeger eeuwen met de burgerij communiceerde.
Wie veel verzamelt, vergeet wel eens wat hij allemaal bezit. Denk maar aan het artikel
Een vergeten register van Geert Nieman en Anne-Marieke van Schaik in ons vorige
nummer. Nu bespreken zij in deel twee van dit artikel de bijzondere typografie
van enkele stempels ontworpen door Andre van der Vossen (1893-1963).

tel.: 010-4400200 fax.: 010-4361254
gfo@bdmuseum.nl www.bdmuseum.nl
gstijden museum:
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Ooit waren we jagers en verzamelaars, naar men zegt: in de oertijd. Hoewel er sindsdien veel veranderd is, zijn we nog altijd jagers en verzamelaars. Nu jagen we niet
meer met pijl en boog of knots en ons eten halen we meestal in een winkel. Maar we
jagen en verzamelen nog steeds. Velen zijn daarbij in het groen gekleed en zorgen
voor wild op tafel; andere groenen grijpen smokkelaars en weer anderen (meestal
niet in het groen) jagen op voorwerpen en verzamelen die voor onze moderne holen:
huizen, paleizen of musea.

Douane. De herinnering daaraan is onder meer vastgelegd in dit nummer.
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Zeventig jaar geleden?

In de bibliotheek van het museum vond onze bibliothecaris nog een oude
tekst uit 1959 waarin een dame vertelt hoe ze zich bekeert. Als ik haar goed
begrijp is ze na haar bekering niet meer totaal antifiscaal, maar antifiscaal
N met begrip voor eenvoudige ambtenaren. Als dat geen museumschat is!

zondag: 11.00 - 17.00 uur
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Zonder pijl en boog of knots wens ik u veel leesgenot.
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Het feest
De viering van 70 jaar museum ligt achter ons. Voor degene die niet aanwezig konden zijn, treft u hierbij het
welkomstwoord van de avond aan. Het vormde de inleiding
op de feestelijke avond, een avond die een 70-jarige waardig was.

Namens het bestuur van het Belasting & Douane Museum,
officieel de Stichting Belastingmuseum Prof Dr Van der Poel,
heet ik u allen hier welkom in het Theater Zuidplein om
samen to genieten van de klanken van de Douane Harmonie
Nederland. Een bijzonder welkom aan de staatssecretaris van
Financien Jan Kees de Jager. Hij zal straks de feestelijke
openingsrede uitspreken.
Vandaag vieren we 70 jaar Stichting Belastingmuseum Prof Dr
Van der Poel. Het was Van der Poel die in 1937 een museum
aan de Boompjes in Rotterdam opende om belastingambtenaren iets over de veelzijdigheid van de Nederlandse belastinggeschiedenis to kunnen tonen. Als gewezen leraar aan de
HBS to Enschede Gets wat hij uit ideele overwegingen deed
naast zijn beroep als belasting inspecteur) en later hoogleraar-directeur van de door hem opgerichte
Rijksbelastingacademie, stond educatie bij hem hoog in het
vaandel. Bevlogen als hij was, is het aan hem to danken dat,
na het zo vernietigende bombardement op Rotterdam en de
verwoesting van zijn hele museumcollectie, in snel tempo
een nieuwe collectie is opgebouwd. Dat lukte door zijn grote
passie voor de belastinggeschiedenis en een breed netwerk.
Het idee van Van der Poel om mensen in contact to brengen
met de Nederlandse belastinggeschiedenis, is nog steeds de
basis van het huidige museum.

Van een klein museum, of zoals oud bestuurslid en erelid
Rinus van Schendelen zei 'van een verrassingszolder' naar
een professionele organisatie. Met oud-directeuren die de
basis van Van der Poel wisten to waarborgen en uit to bouwen: Pierre Crasborn die het museum een nieuwe tijd binnenleidde en Loes Peeperkorn die het museum verbouwde en
inpaste in de moderne museumwereld waarbij het museum
won aan maatschappelijke betrokkenheid en draagvlak.
Ik noem deze twee oud directeuren met name, wetende dat

achter hen een groep mensen staat die niet vergeten mag
worden: bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers en collega's van de Belastingdienst/Douane. Samen met hen is het
museum groot geworden. Maar we gaan verder, de toekomst
tegemoet waarin digitalisering van onze collecties, de herinrichting van de vaste presentatie en nieuwe samenwerkingsverbanden met culturele - en onderwijsinstellingen het
museum nog leuker zullen maken.
Maar vandaag, vandaag keren we terug naar 70 jaar museum,
genieten van de muziek van de Douane Harmonie Nederland
en luisteren naar de sprekers van vanavond. Zo meteen onze
staatssecretaris, na de pauze onze bijzonder hoogleraar in de
geschiedenis van het belastingrecht Prof Mr Onno Ydema.
Tijdens de pauze kunt u in de foyer de nieuwe promotiefilm
over het museum zien. Het woord is nu aan de staatssecretaris van Financien Jan Kees de Jager.

Frans Fox
directeur

ing uescnieaenis van ae
cien (SGvdO)
Op donderdag 29 november was de
halfjaarlijkse bijeenkomst van de Stichting
Geschiedenis van de Overheidsfinancien
in het Belasting & Douane Museum.
De heren Jord Hanus en Jacco Zuijderduijn
presenteerden daar hun werk rond middeleeuwse financien.
(voorzitter SGvdO).
De middag begon met de voordracht van Jord Hanus.
Hij schilderde in zijn lezing de bijzondere impact van de
opeenvolgende Bourgondische en Habsburgse landsheren
op de stadsfinancien van het laatmiddeleeuwse en zestiende-eeuwse 's-Hertogenbosch, en bij uitbreiding de
Nederlandse steden in het algemeen. De Brabantse stad
had niet alleen met geldhongerige vorsten of to rekenen,
ook de niet aflatende strijd met de Gelderse buren zorgde
voor financiele zorgen. Dankzij de verkoop van publieke
renten, aan de man gebracht op de goed functionerende
en welvarende stedelijke kapitaalmarkt, wisten de stadsbestuurders evenwel de ergste financiele noden to ledigen. Deze lezing putte voor een belangrijk deel uit het
onlangs bij Aksant verschenen boek 'Tussen stad en eigen
gewin. Stadsfinancien, renteniers en kredietmarkten in
's-Hertogenbosch (begin zestiende eeuw)' door Jord Hanus.
Jord Hanus is sinds oktober 2006 assistent in opleiding
aan de Universiteit Antwerpen, en tevens verbonden
aan het N.W. Posthumus Instituut, de onderzoeksschool

formation and private investment in Holland (1300-1550)'. Hij
zette uiteen hoe steden en dorpen al in de late middeleeuwen
door middel van renteverkoop een omvangrijke publieke
schuld creeerden. Ook liet hij zien hoe collectieven van
steden al in de veertiende eeuw de landsheer van fondsen
voorzagen door gezamenlijk renten to verkopen. Zuijderduijn
nuanceerde aan de hand van dit gegeven de 'financiele
revolutie', die Holland in de zestiende eeuw doorgemaakt
zou hebben, en waardoor het vermogen publieke schuld to
creeren enorm toegenomen zou zijn.
Jacco Zuijderduijn studeerde middeleeuwse geschiedenis in
Leiden en promoveerde in 2007 aan de Universiteit Utrecht
op het proefschrift 'Medieval capital markets. Markets for
renten between state formation and private investment
(1300-1550)'. Per 1 december is hij als post-doc verbonden
aan de Universiteit Utrecht en gaat daar onderzoek doen in
het kader van het project 'Economic growth and stagnation
in the pre-industrial era: Iraq, Italy and the Low Countries,
600-1700'.

voor Sociale en Economische Geschiedenis. Zijn docto-

diezelfde periode.

Voor het komende jaar staan wederom twee bijeenkomsten
op het programma. Bijzondere bijeenkomsten die de geschiedenis van de overheidsfinancien in een breed perspectief
plaatsen. Kijk voor actuele informatie op www.sgvdo.nl en/of
www.bdmuseum.nl.

In de tweede voordracht presenteerde Jacco Zuijderduijn
de voornaamste conclusies uit zijn proefschrift 'Medieval
capital markets. Markets for "renten" between state

Frans Fox
Secretaris SGvdO

raatsstudie naar de sociale structuren van het zestiendeeeuwse 's-Hertogenbosch, met een sterke nadruk op
sociale ongelijkheden en mobiliteit, vormt een verlengstuk
van eerder onderzoek naar de Bossche stadsfinancien uit

Tolhuis aan de Merwede, door Jan van Goyen,
7645, (inv or. 43900, BDMJ

Dat de Douane meer doet dan het controleren van goederen
en het werken met drugshonden wil het museum in een

In het voorjaar van 2008 zal de zeer succesvolle tentoonstelling Douane to water afgesloten worden. Het museum
blijft nog even bij de Douane. De nieuwe tentoonstelling
zal zich bezighouden met de taken die de Douane zich
stelt. De zogenaamde VGEM-taken, (veiligheid, gezondheid, economie en milieu) zullen daarbij centraal staan.

eigentijdse tentoonstelling laten zien. De flora en faunawet,
met onder andere de controle op de invoer van beschermde
diersoorten, of de opiumwet met controle op drugssmokkel
zullen bij het publiek wel bekend zijn. In het museum worden
ze op een andere manier voor het voetlicht gebracht.
Maar de tentoonstelling toont meer. Het licht ook andere
onderwerpen toe, zoals gevaarlijke stoffen, vuurwerk, wapens,
etc. Bovendien zal de huidige problematiek met merkvervalsing, piraterij en cultuurgoederen ook to zien zijn. Met de
morele dilemma's die dat met zich mee brengt. De bezoeker
wordt gewezen op de keuzes die hij of zij maakt. Bewust of
onbewust maar ook welke consequenties die keuze met zich
mee brengt.
Het wordt een tentoonstelling die ook de onbekende aspecten
van het werk van de Douane op een aantrekkelijke manier
voor het voetlicht brengt. Vooral de jongeren en gezinnen zal
deze tentoonstelling zeker aanspreken.
Hannie Besselink-Janssen
Educator

Tweede kerstdag

Rotterdamse Museumnacht

Speciaal op tweede kerstdag is het museum voor haar bezoekers geopend. Met kerstballades op de achtergrond
worden de bezoekers in het museum, dat in kerstsfeer gedecoreerd is, ontvangen. Ook zullen er op 28 december, 2 en
4 januari gratis rondleidingen warden gegeven. Aanmelding
verplicht omdat per rondleiding maar een beperkt aantal
mensen kan worden rondgeleid. Traditioneel zal er weer
gluhwein en lekkere warme chocomel geserveerd worden.
Toegang gratis.

Zaterdag 1 op zondag 2 maart 2008

Tijdens de tentoonstelling "Douane to water" is er een
aangepaste speurtocht. Niet uitdagend genoeg? Zoek de
smokkelwaar op de tentoonstelling. Niet spannend genoeg?
Leid dan het schip interactief de haven in of uit...
Op 30 december wordt er een demonstratie scheepjes in
flessen bouwen gegeven. Modelscheepjes worden op een
speciale manier in de flessen "gebouwd". Verder zullen er
diverse scheepsmodellen in flesjes worden getoond.
In de kerstboom hangen geen kerstballen, maar flessen.
Kinderen kunnen een brief schrijven en in een fles stoppen.
Daarnaast kan iedereen tijdens de tentoonstelling "Douane
to water" het knopen leggen oefenen. Er hangen regelmatig
andere knopen... En natuurlijk sluit je of met de spannende
Smokkeltrip!

Op zaterdag 1 maart 2008 openen de Rotterdamse musea en
galeries weer hun deuren. Deze keer staat alles in het teken
van 'Set a light', een ruimtelijk thema dat boven alles uitstijgt.
Van 20.00-02.00 uur zijn er naast de vaste collecties en exposities vele speciale rondleidingen, workshops, performances,
kleine events en andere prikkelende activiteiten in een ander
licht in een van de 36 deelnemende culturele instellingen in
Rotterdam to bekijken.
www.rotterdamsemuseumnacht.nl

Nationaal Museumweekend
Zaterdag 5 t/m zondag 6 april 2008
Met het succes van de voorgaande jaren, komt het Belasting
& Douane Museum tijdens het Nationaal Museumweekend
weer met een speciaal programma. Onder het motto 'de
kunst van de waarheid' zullen er bijzondere onderwerpen
aan het licht komen. Kijk voor meer informatie op
www.museumweekend.nl of op www.bdmuseum.nl.

IN HET VORIGE NUMMER VAN IMPOST HEEFT Co BIEZE ZIJN LAATSTE BIJDRAGE AAN IMPOST GELEVERD. HIJ NEEMT MET GRATIE AFSCHEID.
DAAROM EEN INTERVIEW MET DE VERWOEDE JAGER OP GRENSPAALTJES.

Een jubileum van meer dan zeventig jaar
'Ik ben zeventig jaar geleden bij
de Belastingdienst begonnen,
vertelde Co Bieze enkele maanden geleden, toen ter sprake
kwam dat het museum zeventig jaar geleden is opgericht.
Een mooie aanleiding voor een gesprek met deze vrijwilliger
die vele opstellen over grenspalen in 'Impost' verzorgde.
Nu hij om prive redenen moet stoppen met zijn bijdragen,
is er des to meer aanleiding voor een gesprek.

Een telefoon
Intussen is het al meer dan zeventig jaar geleden sinds Co
Bieze op 24 juni 1936, op 15-jarige leeftijd begon bij het
3e ontvangkantoor der directe belastingen to Rotterdam
aan de Allard Piersonstraat 43d. Sinds die tijd is er veel veranderd. Het kantoor had een telefoon. En hij weet nu nog
precies het nummer: 32904. Maar er kwam al gauw een
tweede telefoon met het nummer 37904. Dat kwam er niet
zomaar. Niet alleen was de afstand tussen het loket en de
enige telefoon to groot maar ook de ambtenaar Moerland,
kreeg het steeds drukker. Hij was een vakman op het gebied
'Wegenbelasting'. Hij werd steeds vaker door collega's van
andere ontvangkantoren in de havenstad over de wegenbelasting geraadpleegd.
In die tijd werden er nog veel contante betalingen gedaan.
Alleen grondbelasting, personele belasting, inkomstenbelasting en vermogensbelasting werden per giro of bank betaald.
Ook op het postkantoor kon men belasting betalen.
Oorspronkelijk waren er volgens Co Bieze in Rotterdam vijf
ontvangkantoren. Het derde en vijfde ontvangstkantoor werden samengevoegd. Het eerste en het tweede kantoor werd
het eerste kantoor aan de Boompjes. Het vierde kantoor
werd kantoor Rotterdam-Zuid, gevestigd aan de Dordtselaan
nummer 167.

waar tegen 1940 een aanvang mee werd gemaakt. Pas in
1947 is het ontvangkantoor naar de Puntegaalstraat gegaan.
In het pand aan de Allard Piersonstraat kwam een dameshoedenfabriek.
Controle
Direct na zijn examens'Schrijver le klas' en Adjunct-commies'
ging hij in 1947 naar de controleurs cursus. Dit was een
spoedopleiding die maar anderhalf jaar duurde in plaats van
de gebruikelijke twee a drie jaar. Daarna moest hij zich op
3 augustus 1948 melden op de inspectie Waalwijk. Hij was
toen de jongste controleur. Na een interessante loopbaan
waarin hij ten slotte administrateur werd, ging hij in 1981
met pensioen.
De Waalwijkse tijd was een fantastische tijd. Hoofd was toen
de heer Van Bijsterveld. In Waalwijk was veel fraude.
Vermoedelijk Wilde daarom bijna niemand naar de inspectie
Waalwijk. Maar de heer Van Bijsterveld Wilde wel. Hij was
toen 28 jaar en deed in Waalwijk al gauw veel aan fraudebestrijding. Hij was een bijzonder mens. Later is hij nog
directeur-generaal geworden'
Op 1 april 1960 vertrok Co Bieze naar de Inspectie Hilversum
DB 1 aan het Noordse Bosje waar hij in de controle van de
directe belastingen werkzaam was. Maar hij heeft ook veel
es gegeven. Op 1 november 1970 vertrok hij naar Eindhoven
waar hij tot zijn pensioen hoofd van de afdeling controle was.
Aangezien de herstructurering van de Belastingdienst van
een 'middelgerichte' organisatie naar een 'doelgroepgerichte'
organisatie na 1981 werd ingezet, heeft hij die fase niet meer
meegemaakt. En terwijl het nu heel gewoon is dat iedere
medewerker in een geautomatiseerde omgeving werkt, was
de personal computer bij zijn pensioen nog ver weg. Maar de
computer heeft ook in huize Bieze zijn intrede gedaan. De
vaardigheden om het apparaat to bedienen heeft hij zich zelf

In de oorlog is trouwens veel geld van het ontvangkantoor
via het hoofd van de inspectie Rotterdam, Van Tilburg, aan
het verzet afgedragen. Dat is volgens Co Bieze overigens
keurig verantwoord.

eigen gemaakt. Voor zijn hobby is er zelfs een website met
foto's van grenspalen die regelmatig door hobbyisten wordt

Diezelfde oorlog vertraagde natuurlijk de bouw van het nieuw
geplande Centraal Belastinggebouw aan de Puntegaalstraat

Na het pensioen

gefrequenteerd.

Ik was in de buurt van Luyksgestel een grenspaal tegenge-

komen met het nummer 194. Veertig a vijftig meter verderop
zag ik er een met het nummer 195.
Pas verderop na 600 meter, bij een rijwielpad op de Belgische
grens ben ik de volgende tegengekomen. Rechts van dat pad
loopt de grens. En daar stonden de palen verder uit elkaar. Ik
wilde weten waarom die afstanden verschilden. Ik werd
nieuwsgierig en heb het een en ander eens nagekeken en
daarmee was ik "verkocht". Ik had een nieuwe hobby. Ik ben
grenspalen gaan fotograferen. Zo heb ik alle Brabantse palen
gefotografeerd. Daarna verder weg: grenspalen door het hele
land. Ik heb ook een hele map met grenspalen van provincies
en gemeenten. Mijn hobby resulteerde in de tentoonstelling
"Van Paal tot Paal 369 maal" die op 7 december 1985 in het
museum werd geopend door directeur Bakker van de directie
Douane van het ministerie. Die expositie betrof uitsluitend de
landelijke grenspalen, niet die van gemeenten of provincies'.

kennis zo ophoesten en ben nu een vraagbaak voor velen.
Veel communicatie gaat via de computer. Dagelijks komen er
berichten binnen.
Overigens weten journalisten mij ook wel to vinden. Een bijzonder voorval was de brief van een jongetje die als adres
droeg: Aan die man die alles van grenspalen weet. Die brief
is echt aangekomen.
Maar er is weinig bestuurlijke belangstelling. En de palen
worden niet onderhouden. Ze verdwijnen zelfs. Zo is er een
paal uit Schoonebeek geplaatst in het jaar 1784 die in een
museum in Duitsland terechtgekomen is. Deze paal draagt
aan de ene kant drie letters: RBF voor Res Publicum Belgii
Federatum (Verenigde Nederlanden) en aan de andere kant
EPM dit staat voor Episcopatum Monasteriensis, ofwel
Bisdom Munster.'

Een bijvangst
Verhalen
'Elke paal heeft zijn verhaal', zegt hij. 'Maar de grenspalen
dragen bijna allemaal het jaartal 1843. (In 1843 werd de
grens tussen Nederland en Belgie vastgesteld.)
Niettemin is er nu ook een paal met het jaartal 2000 voor de
nieuwe Tractaatweg richting Gent. In Zeeuws Vlaanderen zag
ik nog Oostenrijkse palen uit het jaar 1780. Prachtige palen,
maar ik trof er ook z.g. tiendpalen aan en palen van de linie.
Die "pikte ik mee", verder hield ik me bij de grenspalen. Er
zijn palen die zijn voorzien van de "vuurslag" van het Gulden
Vlies en er zijn exemplaren waarop het Bourgondische kruis
is afgebeeld. In de Dollard heb ik in buitendijks gebied een
liggende paal aangetroffen en bij Losser vond ik bij het z.g.
drielandenpunt een paal met mooie wapens, n.l. die van:
Bentheim, Munster en Overijssel. Nu is dat het drielandenpunt van Nederland, Niedersachsen en Westfalen.

Op grond van het verdrag van 1816 tussen het toenmalige
koninkrijk Pruisen en het voormalig Verenigd Koninkrijk zijn
de palen genummerd 1 t/m 862 geplaatst. Nr. 1 staat bij het
drielandenpunt met Frankrijk en Pruisen en de laatste met
nr. 862 staat bij Losser. Van Losser tot aan de Dollard staan
de grenspalen met het voormalige koninkrijk Hannover en
die zijn weer geplaatst op grond van het verdrag van 1824.
Daarbij is een stenen exemplaar, gedateerd 1659. Dat is nu
nummer 1 voor de serie met Hannover.
Ik heb nu een compleet overzicht. Alle palen heb ik gefotografeerd. Ik heb veertien briefordners met foto's. Die beslaan
drie afdelingen. Belgid-Nederland, Nederland-Koninkrijk
Pruisen en Nederland-Koninkrijk Hannover. Ik kan mijn

Tijdens zijn speurtocht naar grenspalen ontdekte hij in de
omgeving van Arcen iets bijzonders in het landschap. Hij
zag er diepe sleuven in de grond die kennelijk door mensenhanden waren uitgegraven. Het leek er op of er een kanaal
gelegen zou hebben. Maar dit was wel een legpuzzel. En die
loste hij stukje bij stukje op. 'Ik kwam er achter dat de
Spanjaarden in het jaar 1626 in de tachtigjarige oorlog het
Maas-Rijnkanaal wilden aanleggen. Langs dat kanaal waren
26 forten aangelegd ter verdediging tegen de Staatse troepen. Die forten zijn na voltooiing door brand verloren
gegaan.(Ze waren van hout.) Maar het kanaal is nog to volgen. Het is nooit bevaarbaar geworden want het liep niet vol.
De soldaten groeven het in hun vrije tijd, kennelijk als bijverdienste. Het kanaal is met reden maar 1.30 m diep. De
soldaten waren niet groter dan 1.50 meter. Als het kanaal
per ongeluk vol zou lopen, dan konden ze dus net hun hoofd
boven water houden. Aangezien het kanaal de helling volgde
kon het niet vollopen. Dit kanaal werd naar de toenmalige
landvoogdes Fossa Eugeniana genoemd'.

Het verleden bewaard
Na meer dan zeventig jaar is nu dus een einde gekomen aan
de loopbaan van Co Bieze, eerst bij de Belastingdienst en
later als vrijwilliger voor het blad Impost. We zullen zijn bijdragen missen. Maar ik heb wel begrepen dat hij er voor wil
zorgen dat zijn documentatiemateriaal voor de toekomst
bewaard blijft.
Henk Duym

OP 11 APRIL 2007 TRAD PROF RINUS VAN SCHENDELEN (ERASMUS
UNIVERSITEIT) AF ALS LID VAN HET BESTUUR VAN DE STICKING
BELASTINGMUSEUM PROF. DR. VAN DER POEL, WAARVAN HIJ SINDS
SEPTEMBER 1985 ONAFGEBROKEN LID WAS, EN WERD HU TOT ERELID VAN HET BESTUUR BENOEMD. OP ZIJN LANGE BESTUURSPERIO-

Van verrassingszolder
uit to nodigen tot toetreding, wat ik een enorme eer vond!
Sindsdien was ik niet weg to krijgen en kennelijk zat ik ook
niet in de weg. Die voorgeschiedenis verloste het huidige
bestuur wel van een probleem, want het erelidmaatschap
vergt een zilveren glans en gerekend vanaf 1982 past dat
precies!

OP G noir'mh(-'/ l1. onh5/)y Pones I'm Schendelen ui
lid Jan Lunneker de oorkoi
j het el
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r Poets

Hoe kwam u ooit in contact met het museum?
Dat was in voorjaar 1982. Het Algemeen Dagblad interviewde
mij toen over mijn verzamelhobby 'politiek papiergeld', dat
eigenlijk een pleonasme is, want vrijwel alle papiergeld heeft
een politieke betekenis. Ik pochte over de omvang van mijn
collectie Duits papiergeld van rond de Eerste Wereldoorlog.
Spoedig daarna kwam er een telefoontje van de conservator
van het Belastingmuseum (wijlen) Pierre Crasborn, die met
mij wedde dat zijn collectie groter was. Dat viel mee en
tegen. Het museum had heel veel op enkele beperkte gebieden en alles was nog ongeordend. Tussen Crasborn, een
gemoedelijke Limburger, en mij, een drukke Randstedeling,
klikte het prima. Voor de museumcollectie tikte ik catalogi
op de kop en ontbrekende biljetten, zoals de 'tientjes van
Lieftinck' en het geld van kamp Westerbork.

Mooi, maar hoe werd u van een soort
vrijwilliger uiteindelijk bestuurslid?
Al snel regelde ik in de bibliotheek van onze universiteit de
eerste dependance van het museum, met gratis vitrines. Zij
werd in 1985 geopend door de toenmalige staatssecretaris
van Financien mr. Henk Koning. De eerste expositie ging
(uiteraard) over politiek geld. In de bestuursvergadering van
11 september 1985, de laatste onder leiding van de Directeur
Generaal Belastingdienst Cor Sleddering, werd besloten mij

Welke grote veranderingen maakte u mee?
Uiteraard vooral de behuizing en inrichting van het museum.
Begin jaren tachtig zat het museum op Parklaan 14 met wat
ruimte op nummer 16. Nu zit het in beide gebouwen, die ook
nog eens zijn uitgebreid. Toen ging het om een veredeld
woonhuis met allerlei gangetjes en deuren, nu is het een
gestroomlijnd modern gebouw. De staf was een soort kleine
familie, waarin iedereen alles tegelijk deed. Die familiaire
sfeer is er gelukkig nog steeds, maar wel met professionele
functies en protocollen. De inrichting van het museum leek
toen vooral op een spannende verrassingszolder, terwijl zij
nu meer weg heeft van een glanzende showroom. Ik herinner
me nog de voorbereiding van een expositie over oorlogsdistributie, ook een hobby van mij. Volgens Crasborn had hij
nog ergens materiaal. Vanonder een trapkast kwamen dozen
vol, nou ja eerst vol stofwolken! Soms vind ik het jammer dat
die oude sfeer van rommelzolder, dozen en verrassingen
voorbij is. Misschien moet er alsnog een verrassingsruimte
komen, waar bezoekers uit liefst stoffige dozen zelf een
expositie maken! Het trefwoord voor alle moderniseringen is
eigenlijk een persoonsnaam: Loes Peeperkorn-van Donselaar,
de voorgangster van de huidige directeur Frans Fox. Met
steun van het bestuur heeft zij prachtige sporen nagelaten.
De sterke toename van het aantal bezoekers is stellig mede
aan haar to danken.

Is ook het bestuur veranderd?
Nou en of! Op mijn eerste vergadering, met Cor Boersma als
nieuwe voorzitter, trot ik in de prachtige benedenzaal van
Parklaan 14 een respectabel gezelschap aan: Henk Gohres,
Herman Baron van Lawick, Jaap de Koning, Jan van Oene en
Koos Reugenbrink plus Pierre Crasborn. Helaas zijn vrijwel
allen niet meer onder ons. De tafelschikking had een vaste
orde, dus met voor mij als nieuweling een stoel achteraan.
En wat voor nieuweling! De eerste niet-Poeliaan (d.w.z. niet
opgeleid door de oprichter prof. Van der Poel), de eerste
van buiten de Belastingdienst en ook de eerste van nietprotestantse huize. De betekenis van deze laatste kwaliteit

tot showroom
werd mij spoedig duidelijk: vroeger meende men dat
"belastinggeld alleen in protestantse handen veilig was".
Wellicht is dit oude credo iets voor een fiscale canon of
nieuwe expositie? Nu, zoveel jaren later, is Henk Koning
de laatste Poeliaan, en zijn de bestuursleden van allerlei
herkomst, we missen vermoedelijk alleen nog een islamiet.

Had u ook binnen het bestuur nog
bepaalde hobby's?
Niet op inhoud, want de staf heeft dienaangaande ruime
expertise. Ik pleitte vooral voor versteviging van het
indertijd nogal kwetsbare museum, met als ankers:
professionalisering, buffering en bestuursverbreding.

rossen cos !
Bootje varen in de herfstvakantie
In de herfstvakantie was het een drukte van belong in het
museum. En waardoor? Wel, er stond in de tuin een grote
bak met water waarin verschillende bootjes ronddobberden. Het weer was niet echt stralend maar dot bleek onze
bezoekers niet tegen to houden.
De "Modelboten Vereniging Hoogvliet" had voor de bootjes gezorgd. Van klein tot groot, vooral de spuitende boot
had succes. Maar niet alleen in de tuin werd.uitgelegd wat
men met radiografisch bestuurbare bootjes en boten kon
doen, ook in de Sarre werd vakkundig uitleg gegeven
over de verschillende vaartuigen. Modelbootjes: van bouw
tot drijvend vaartuig, de modelbotenbouwers konden er
honderduit over vertellen. Menig ouder met kinderen had
geen kind meer aan zijn kind.
Behalve demonstraties van de verschillende boten, mochten de kinderen Qong an oud) ook zeif de bootjes laten
varen. De kinderen konden zelfs met de bootjes een ballon
proberen Iek to prikken. Daar kregen ze iJan een leuk
prijsje voor. Het was een succes!
Volgend jaar weer?
Hannie Besselink-Janssen educator

e

L.

Een b/iye Rinus van Schendelen met de bestuursleden Els van Eyck van
Heslinga en Jan Lunneker
Dat is prima gelukt. Het bestuursbeleid heeft nu, meer
professioneel, een langere termijn horizon, die wel noodzaakt tot ook meer geheugen. Vaak fungeerde ik als
levend bestuursarchief. Bovendien mocht ik lessen,
geleerd van eerdere bestuurlijke initiatieven, doorgeven.
Rond het museum kwamen meer buffers, zoals extra
dependances en de stichtingen Vrienden van het
Museum, Bibliotheek en Leerstoel. Het maatschappelijke
draagvlak voor het museum werd verbreed met bestuursleden uit onder meer het bedrijfsleven en de advieswereld.

r,

Door de voordeur verlaat ik nu het museum met een
gerust hart, maar door de zijdeur zal ik graag nog vaak
binnenkomen.
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Op 19 december 1931 werden er voor het eerst objecten
die met de belasting to maken hadden in een kleine tentoonstelling aan het publiek getoond. Het publiek was
zeer select: leden van de vereniging voor Belastingwetenschap. Ook de duur van de bezichtiging was aan
banden gelegd: slechts een uur. De objecten waren van
de Nederlandse Handelshogeschool uit Rotterdam.
Inspecteur Van der Poel maakte er toen slechts aantekeningen van, maar wellicht is hij toes geinteresseerd geraakt in fiscale objecten.
Van een zakenreis naar Irak nam Van der Poel een kleitablet en een Irakees douane-uniform mee. Het begin van
zijn collectie.
De instelling van de opleiding voor surnumerairs der invoerrechten en accijnzen is de directe aanleiding voor
het oprichten van een belastingmuseum. Mr. J. van der
Poel werd de leider van de cursus. Hij was al in de jaren
twintig van de vorige eeuw begonnen met het verzamelen van materiaal om de belastinggeschiedenis to illustreren. Hij gebruikte het materiaal ter ondersteuning van
zijn lessen aan belastingambtenaren en avondschoolleerlingen. Hij bracht zijn collectie onder in het schoolgebouw aan de Boompjes 16 in Rotterdam.

1939

Douanemuseum of belastingmuseum
Het museum startte op de zolderetage van het belastinggebouw aan de Boompjes.
In 1935 doet hij een oproep om douaneobjecten aan hem
to schenken. Daar komt weinig respons op. Pas na het
publiceren van een hoofdartikel in "Het Weekblad" onder
de titel "Een douanemuseum" in 1936, krijgt Van der Poel
een heleboel objecten die met de Douane en smokkelpraktijken to maken hebben. Hij schrijft daarop een artikel
met de titel "Belastingmuseum" omdat de reacties zo veelvuldig waren dat er geen sprake meer kon zijn van een
douanemuseum maar van het belastingmuseum. Dat had
een nieuwe uitbreiding van zijn collectie tot gevolg.

Van der Poel bouwde niet alleen een archief op, maar ook
een bibliotheek, een collectie schilderijen, tekeningen en
prenten, daarnaast nog munten, penningen, uniformen
en andere aan de belasting geparenteerde voorwerpen.

In 1937 besloot hij zijn verzameling in een stichting onder to
brengen, "Het Nederlandsch Belastingmuseum".
Museum
Aan de Boompjes had men al snel ruimtegebrek om alle
objecten, boeken, prenten, etc. onder to kunnen brengen.
Ook had men geen beheerder in dienst. De collectie stond
door het gehele gebouw verspreid en kon dus ook niet door
individuele bezoekers bekeken worden. Men mocht de lessen
toch niet verstoren?
Pas na de aanschaf van een grote collectie fiscaalzegel werden twee beheerders, verzorgers, aangesteld, echter alleen
voor de zegelcollectie.
In 1937 werd per notarisakte "het eerste Nederlandse
Belastingmuseum" opgericht.

Om de collectie uit to breiden en op peil to houden was een
goed contact binnen de Belastingdienst nodig. Van der Poel
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kon dat realiseren door een instituut van correspondenten in
to stellen.

benoemde) lukte het hem al snel weer een behoorlijke collectie op to bouwen. Dat gebeurt door een gestencilde brief
naar alle diensteenheden to sturen met daarin het verzoek
om alle relevante objecten waarmee de collectie weer opgebouwd zou kunnen worden aan het museum of to staan.
De respons overtrof de verwachtingen.

Verlies en opbouw collectie
In de meidagen van 1940 werd het museum bij het bombardement van Rotterdam door de Duitsers verwoest. Van der Poel
had de collectie over drie kantoorpanden van de
Belastingdienst verdeeld en de kostbare zegelverzameling in
stalen Lipskasten met asbestvulling ondergebracht. Maar de
brand woedde zo hevig dat van de verzameling slechts enkele ijzeren objecten restten.

Van der Poel was inmiddels directeur der Rijksbelastingen in
Zuid-Holland en hoogleraar-directeur van de
Rijksbelastingacademie in Rotterdam. Hij had zijn handen
vol aan het herhuisvesten van belastingeenheden en de academie. Toch begon hij al snel met het heroprichten van het
museum. Door zijn vele relaties (die hij tot "correspondenten"

Het Besluit Materiele Oorlogsschade zorgde ervoor dat particulieren een bepaalde som geld kregen uitgekeerd voor
geleden oorlogsschade. Echter alleen particulieren! Maar
Van der Poel wist het voor elkaar to krijgen dat ook het
museum een bedrag ontving.

In de eerste oorlogsjaren werden veel objecten tegen redelijke prijzen op de veilingen aangeboden. Daar maakte Van der
Poel dankbaar gebruik van.
Huisvestinq
Tijdens de oorlogsjaren was er geen ruimte om de collectie
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ten toon to stellen. Van der Poel verdeelde de collectie over
diverse panden in Rotterdam en sloot kostbare voorwerpen
op in een kluis.

verouderde opstelling, etc. lets waar Van der Poel zich geen
voorstelling van kon maken.

Direct na het einde van de oorlog werd een pand aan de
Waldeck Pyrmontlaan betrokken. In juli 1945 werd het
museum feestelijk geopend.

Collectie
Zoals bij vele musea in Nederland heeft ook het Belasting &

Het museum kreeg (net als de Belastingacademie) in 1949
eindelijk vaste voet aan de Parklaan. Het museum op nummer 14, de Belastingacademie op nummer 16. De officiele
heropening en openstelling voor het publiek vond plaats op
3 maart 1951. Het publiek kon echter alleen op afspraak
binnen. Na de sluiting van de Rijksbelastingacademie veranderde het karakter van het museum: het werd langzaamaan
een echt museum.
In 1991 komt het gehele pand op nummer 16 tot de beschikking van het museum. Dat resulteert in een wisseling van
functies: het museum verhuist naar nummer 16 het kantoorgedeelte naar nummer 14. De verbouwing die hiermee

tie die niet (meer) past in de daarvoor bestemde ruimte.
Oplossingen kunnen gezocht worden in het afstoten van
onderdelen van de collectie, verhuizen, etc. Het afstoten van
delen van de collectie moet met veel beleid worden uitgevoerd. Daarbij zijn het niet de financien die een rol spelen, lets
waarbij je bij het woord belasting direct aan denkt, maar zijn
het de esthetische regels waaraan men zich moet houden.
Een deel van de collectie bestond uit een verzameling douane-uniformen uit de hele wereld. Omdat deze deelverzameling niet bij de vaste collectie van het museum paste, is
besloten het aan het Nationaal Museum en Archief Douane
en Accijnzen in Antwerpen to schenken.

Douane Museum to maken met een alsmaar groeiende collec-

gepaard gaat zorgt voor een geheel nieuwe doorstart in
1995.

Personele bezetting
Begon het museum als een hobby van een man, nu werken
er zestien mensen. De diverse directeuren hebben hun Stempel op de collectie en de presentatie daarvan gezet. Zoals
Van der Poel die alles wat hij bezat wilde tentoonstellen;
Pierre Crasborn, die met thema's werkte en het begrip wisseltentoonstelling invoerde, daarna Loes Peeperkorn-Van
Donselaar, zij koos voor een geheel chronologische opstelling. Nu staat Frans Fox aan het roer. Er is nu een veelheid
van veranderingen waaraan het hoofd moet worden geboden.
Automatisering, digitalisering, opnieuw ruimtegebrek, een

Internationalisering
Met dat laatste blijkt ook direct de volgende stap in het
museale veld. Het Belasting & Douane Museum is lid van
het internationale verbond van douanemusea, de IACM,
International Association of Customs Museums. Het uitwisselen van ervaring en kennis wordt ook in het museale veld
steeds belangrijker.
Daarmee is de cirkel rond: het begon in Irak en eindigt in
een Europees samenwerkingsverband.
Hannie Besselink-Janssen Educator
Geraadpleegde literatuur. Diversen, Fiscaliteit in Nederland, 1987
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Mag ik u even
voorstellen aan...

Vaste bezoekers van het museum kennen onze baliemedewerkers veelal van gezicht. Van onze vaste
bezoekers weten we soms meer dan alleen naam
en adres. Het geeft ons museum dan ook net dat
beetje extra. Omdat in de loop der jaren verschillende personeelsleden zijn gegaan en gekomen,
zal bij u niet ieder gezicht bekend zijn. Om daar
verandering in to brengen zullen in de komende
"Impost'-nummers verschillende personeelsleden
aan u voorgesteld worden. Zij zullen u ook hun
favoriete voorwerp laten zien.

Het favoriete voorwerp van Joke van der
Griend
Joke van der Griend zullen velen van u kennen van de reserveringen. Maar daarnaast verzorgt zij ook taken aan de balie
en voor de afdeling communicatie.
Joke van der Griend heeft gekozen voor een schilderij met
Isaac Jan Alexander Gogel (1765-1821), omdat ze hem
bewondert om zijn vindingrijkheid, durf en schranderheid om
geld in het laatje van de overheid to laten vloeien, eigenlijk
als een Robin Hood!

Hij was degene die het algemene belastingstelsel heeft ontworpen. Alexander Gogel kwam op het idee geld to halen
waar het gehaald kon worden namelijk bij de rijken. Dit
deed hij door belasting to heffen op grond, dienstbodes,
rijpaarden, waardevol meubilair etc. Voor die tijd was het
een heel gewaagd plan en je kunt je voorstellen dat hij door
deze belastingheffingen geen vrienden maakte, vooral niet
bij de aristocratie! Mede omdat hij zo zijn eigen lijn volgde
en daarin geloofde maakt hem voor Joke heel bijzonder.

Portret van minister van Financien I.J.A. Gogel door W Stad, olieverf op
linnen, 1940-1950. (lnv nr 00545, BDM)

Toelichting op het schilderij
Het portret van Isaac Jan Alexander Gogel is geschilderd
door W. Stad.
Isaac Gogel zit in zijn ambtskostuum met blauwe sjerp van
Staatsraad to Parijs. Op de borst heeft hij de onderscheiding
van de Orde van Unie van Lodewijk Napoleon en van het
Legioen van Eer. In 1805 slaagde Gogel als de secretaris
van Staat (minister) voor Financien erin een nieuw centraal
stelsel van belastingen voor de Bataafse Republiek to maken
en het to laten uitvoeren (in 1806). lets wat zelfs Alva niet
was gelukt.
Hij was minister van Financien onder koning Lodewijk
Napoleon, van 1806 tot 1809. Daarna onder keizer Napoleon
Bonaparte van 1810 tot 1813 Staatsraad en IntendantGeneraal van Financien. Eind 1813 ging hij persoonlijk naar
Parijs om uit Franse dienst ontslagen to worden. Dat werd
hem pas mei 1814 verleend. Onder koning Willem I is hij de
voornaamste adviseur bij het tot stand brengen van het
belastingstelsel van 1821.

In de vorige Impost van augustus 2007
beloofden wij een vervolg op Ten vergeten
register'. In het register, een handgeschreven boek uit het museumdepot, staan vele
voorbeelden van natte en droge stempels

Een 'vergeten'
register

en enkele belastingzegels. In Ten vergeten
register, deel 1 is daar meer over to lezen.
Alle belastingkantoren en douaneposten
hadden hun eigen merktekens om aan to
geven dat de verschuldigde Wasting was
betaald. In het besproken `Register' zijn
deze belastingmerken verzameld.
Tussen de vele afdrukken vallen twee stempels op door
de bijzondere typografie. In een rond vlak met gestileerde
golven staat de Nederlandse leeuw, geflankeerd door twee
schepen met voile zeilen. De bovenste helft bestaat uit
een tekstvak met de waarde van het stempel en daarboven
de provincie-aanduiding, in het ene geval Noord-Holland,
in het andere Zeeland. (zie afb.) De machine waarmee

Andre van der Vossen werd op 26 februari 1893 geboren to
Haarlem, waar hij op 18-jarige leeftijd aan de School voor
Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten begon.
. In 1917 trad hij aan als grafisch ontwerper bij de Haarlemse
firma Joh. Enschede en Zonen en maakte dat jaar zegels
voor de beursbelasting. Deze zijn nog traditioneel vormgegeven. In 1926 ontwierp Van der Vossen een houtsnedeletter, die zeer modern was, maar een jaar later waren de
kadasterzegels weer in de ouderwetse stijl, to vergelijken met
de stempels in 'Een vergeten register deel 1'. In 1929 begon
Van der Vossen to schilderen. Met succes, tien jaar later had
hij zijn eerste solotentoonstelling. Hij volgde de ontwikkelingen op het gebied van de moderne kunst op de voet en
bezocht in 1947 en 1948 de tentoonstellingen van Wassily
Kandinsky en Paul Klee in het Amsterdamse Stedelijk
Museum. Rond deze tijd ging hij zelf ook abstract schilderen.

de afdrukken worden gemaakt, kon afdrukken maken

Vanaf 1950 bracht de kunstenaar ieder jaar zes weken in
Parijs door, waar hij helemaal onder invloed stond van de

varierend van f 0,10 tot f 9,50. De Zegelwet schreef voor
dat formulieren in het midden moesten worden gestempeld, maar met deze machine was dat niet mogelijk.
Het stempel is in art deco ontworpen, de stijl die begin
jaren '30 veel werd toegepast in de grafische kunst. Het
stempel dateert van 1932. Het opvallende is dat daarvoor
en daarna steeds traditionele ontwerpen werden gebruikt
voor de fiscale zegels en - stempels. Daardoor is het art
deco-stempel uniek en verdient het een nader onderzoek.

nieuwste kunstontwikkelingen. In 1950 werd Van der Vossen
uitgenodigd het affiche to maken van de tentoonstelling
'Nieuwe stromingen in de beeldende kunst' in het Stedelijk.
Hij stond zelf ook op dit affiche vermeld tussen de belangrijkste kunstenaars van dat moment. Een jaar later was hij
een van de initiatiefnemers voor 'Creatie, een 'Vereniging tot
bevordering van Absolute Kunst'. Vrij plotseling ging hij in
1957 weer figuratief schilderen. Tot zijn dood in 1963 schilderde hij vooral landschappen.

Er blijken fiscale zegels to bestaan met een identieke
Nederlandse leeuw in art deco-stijl. (zie afb.). Van deze
zegels is bekend dat ze werden ontworpen door Andre van
der Vossen. Mogen we concluderen dat het Stempel ook
door hem werd ontworpen? Het is in ieder geval aannemelijk. De kunstenaar was van 1917 tot 1933 verbonden aan
Joh. Enschede en Zonen, de vaste drukker van officiele
overheidspapieren. Bovendien staat vast dat hij de zegels
voor de beursbelasting, het Kadaster en de omzetbelasting
ontwierp (zie afb.).

Art decostempel,
ontwerp Andre van der Vossen
(toegeschreven)

Etuopa/eyp/s. ontwerp Andre van det Vossen. 1958
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Boven. Zegel voor de couponbelasting,
ontwerp Andre van der Vossen, 1934
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In 1930 had Van der Vossen een serie kinderpostzegels ontworpen. In zijn werkkring bij Enschede was hij ook al betrokken geweest bij het ontwerpen van zegels. In 1933 nam hij
ontslag uit zijn vaste betrekking om zich volledig aan de
kunst to wijden. Naast zijn vrije werk maakte hij postzegelontwerpen. (zie afb.) In 1948 ontwierp hij opnieuw een set
kinderpostzegels en in 1953 werd hij gevraagd een 'water-
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snood'-postzegel to tekenen. Deze activiteiten leidden ertoe
dat hij (ook in 1953) het docentschap bij de Dienst
Aestetische Vormgeving der PTT accepteerde. In 1958 kreeg
hij een prijs voor zijn 'Europazegel', waarop een 'E' met een
duif is samengebracht. Een jaar voor zijn dood maakte hij
een ontwerp met de koeltorens van de Staatsmijnen voor de
postzegel van vier cent.
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Zoals vaak gebeurt, is de waardering voor het werk van
Andre van der Vossen na zijn dood alleen maar toegenomen.
In 1992 was er een grote solotentoonstelling van zijn werk in
het Stedelijk Museum Schiedam, een toonaangevend museum
op het gebied van Nederlandse naoorlogse kunst. Het
Belasting & Douane Museum hoopt op termijn een expositie
over het toegepaste grafische werk van Andre van der

Zegels voor de beursbelasting, ontwerp Andre van der Vossen, 1917
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Vossen to kunnen organiseren, zodat u als bezoeker ook kunt
kennismaken met zijn werk op klein formaat. Voor de meesten van u zal dit een uitgestelde kennismaking zijn, omdat u
in het verleden vast al zegels van Van der Vossen op uw correspondentie hebt geplakt zonder er al to veel aandacht aan
to besteden.

Geert Nieman & Anne-Marieke van Schaik
conservatoren
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Kadasterzegel, ontwerp Andre van der Vossen, 1927

Uteratuur:
- Afdrukken van de zegelstempels uit het Register, Den Haag, 1866
- Prof.dr. J. van der Poel, De geschiedenis van het Nederlands Fiscaal Zegel, Deventer, 1954
- Jonneke Fritz-Jobse an Frans van Burkom, Een nieuwe synthese. Geometrisch-abstracte kunst in Nederland, 1945-1960, Den Haag 1988
- Marietta Niemeyer, AD. Bloemsma, Pieter Wetselaar, Andre van der Vossen (1893-1963): degboek in lijnen an kleuren, Schiedam,
Stedelijk Museum Schiedam, tent cat 1992
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AFGELOPEN SEPTEMBER IS OP EEN VEILING TE "S-HERTOGENBOSCH
EEN ETS (20 x 15,4 CM) GENAAMD "DE OMROEPER" GEKOCHT. DE
PRENT IS IN 1777 VERVAARDIGD DOOR CORNELIS PLOOS VAN AMSTEL
NAAR EEN ONGEVEER HONDERD JAAR DAARVOOR GEMAAKTE TEKENING VAN CORNELIS DUSART.

Cornelis Ploos van Amstel
De maker van de prent is Cornelis Ploos van Amstel
(1726-1798). Hij verwierf een vermogen met de handel in
hout en als scheepsmakelaar. Daardoor was hij in staat
een belangrijke kunstverzameling bijeen to brengen.
Met name zijn collectie tekeningen trok internationaal de
aandacht. De door hem als voorbeeld voor zijn prent
gebruikte tekening van Cornelis Dusart maakte zeer waarschijnlijk hiervan deel uit. Naast kunstverzamelaar was
Ploos van Amstel ook een talentvol tekenaar, etser,
zwartekunstgraveur en prentuitgever. Hij heeft de aangekochte prent "De omroeper" zelf getekend en daarna
gedrukt in een door hem ontwikkelde etstechniek, aangeduid als procede Ploos van Amstel. Bij deze techniek
lijkt het of de voorstelling met pen en gewassen inkt is
gemaakt. Zijn prenten werden daardoor direct herkenbaar
als een Ploos van Amstel. Vervolgens gaf hij de prent zelf
uit. Waarschijnlijk in een oplage van een honderdtal exemplaren. Het museum bezit van hem een soortgelijke prenttekening getiteld "De belastingontvanger". Deze is vervaardigd naar een tekening van Jan Steen uit 1672.
Communicatie
De omroeper op de aangekochte prent vraagt, met slagen
op zijn koperen bekken en geklingel van de bel die aan
zijn mantel hangt, aandacht voor de onderwerpen die hij
wereldkundig wil maken. Op de boom die hij passeert, is
een plakkaat bevestigd. De prent illustreert hierdoor twee
methoden van communicatie met de burgerij.
Overheidsmededelingen, waaronder die over belastingzaken, werden eeuwenlang onder meer op deze manieren
onder de aandacht van de burgers gebracht. Tot het begin
van de negentiende eeuw heeft de burger in hoofdzaak
met de stedelijke belastingautoriteiten to maken. Die dragen
doorgaans de verantwoordelijkheid voor het opleggen, het
heffen en invorderen van zowel de stedelijke, provinciale

De omroeper, ets door Cornelis Ploos van Amste/. 7 777 naar een
tekening door Cornelis Dusart (invnr 45086, BDM)

als landelijke belastingen. Dit komt onder meer tot uiting in
de teksten op de aanslagbiljetten die door klerken, bodes of
deurwaarders worden uitgereikt. Op de biljetten wordt vermeld welke overheden bij de aanslag betrokken zijn en welk
deel van de totaalsom zij opeisen. De steden vervullen, veelal
met behulp van belastingpachters, als het ware een kassierstaak voor alle overheden. Als gevolg van deze centrale rol
neemt het stadsbestuur ook de communicatie met de burgers
voor haar rekening.

Voorlezen
De belangrijke (belasting-)besluiten werden "na klokkenslag
van de Puye van den Raadhuise gepubliceerd en den Volke
voorgelezen, ten overstaan en in praesentie van de Edele
Mog, Heeren commissarissen bovengemeld". Deze slotzin van
een in 1748 to Haarlem afgekondigde publicatie is een voorbeeld voor de wijze van bekendmaken in de 16e Um de 18e
eeuw in de grote steden. In steden met een eeuwenoud stadhuis, bijvoorbeeld Leiden, is het bordes nog aanwezig waarop
de omroeper of bode stond tijdens het oplezen van berichten.
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Een aans/agbt jet wjnaccins 1741 t.l. v de Amsterdamse koopman in tabak
H.P van Beek, aan hem uitgereikt door de bode G. Nederhoff; het bedrag
van 26 gu/den, 6 stuivers en 14 penningen is deels bestemd voor de kas
van de Republiek en deels voor de stadskas (invnr. 30315, BDM)

Zitdag van een belastingontvanger op het platteland, omstreeks 1900;
olieverf door W Stad (ca. 1945) naar Frans Hecker (invnr 00973, BDM)

De belastingontvanger, ets door Cornelis Ploos van Amstel, naar een

Al in de Oudheid is het gebruik om bekendmakingen of to
lezen, op muren to plakken of to schrijven, of om to roepen,
zowel voor particuliere als overheidsdoeleinden. De hiervoor
aangehaalde wijze van openbaarmaking in Haarlem werd in
de meeste plaatsen gevolgd door het aanplakken van publicaties op muren en in poorten. Voor doorgifte aan personen
die niet konden lezen en schrijven eindigde de mededeling
soms met het verzoek "D'een segghet den anderen voorts".
Ook werden wel bekendmakingen gedaan aan huis of op
bijeenkomsten in het stadhuis, doelengebouw of herberg.
Soms werd de kansel in de kerk benut voor het doen van
overheidsmededelingen. Dat was een praktische oplossing:
het yolk zat daar immers toch al bij elkaar.

platteland is het eeuwenlang gebruik geweest dat de belastingontvanger periodiek "zitdag" hield. De burger kon dan
zijn aanslag of een termijn ervan betalen, maar ook voorlichting krijgen. Dat systeem werd zelfs tot medio vorige
eeuw nog toegepast. Tot die tijd was het zelfs gebruikelijk
dat ambulante ambtenaren beschrijvingswerkzaamheden
aan huis verrichtten om bijvoorbeeld aanslagen personele
belasting of grondbelasting to kunnen opleggen en voorlichting to geven. Er is een wereld van verschil ontstaan
tussen het tijdperk van de omroeper die eindigt met de
slottekst "En op dat niemand hier van onwetend blyve zal
deeze ter Puye van het Raadhuis worden gepubliceerd, en
aangeplakt waar zulks gebruikelyk is" en onze tijd waarin
bekendmakingen over fiscale onderwerpen via elektronische
media tot ons komen. We worden zelfs digitaal voorgelicht
en we kunnen digitaal aangifte doen.

Voorlichters
In de steden speelden omroepers - met hun bekken, bel of
ratel -, aanplakkers, boden en deurwaarders een belangrijke
rol in het voorlichtingsproces van de overheid. In de kleine
plaatsen zijn die functies dikwijls in een persoon verenigd.
Soms zelfs gecombineerd met die van veldwachter. Op het

tekening uit 1672 door Jan Steen (invnr. 09683, BDM)

John Vrouwenfelder
conservator

Het feest ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van het
Belasting & Douane Museum was voor alle aanwezigen een
groot succes. Het programma van de Douane Harmonie
sprankelde, de gebakjes waren uniek, de toespraken waren
niet to lang, en het nieuwe filmpje over het museum was
flitsend. Kortom het was een feest om van to smullen.
Hiernaast vindt u de toespraak van staatssecretaris De
Jager.

Toespraak gehouden door de staatssecretaris van
Financien de heer Mr. Drs. J.C. de Jager ter gelegenheid
van het 70-jarig bestaan van het Belasting & Douane
Museum op 7 november 2007 to Rotterdam.

ven irrco^aeGiru^eurn
Wie zijn verleden kent kan het heden beter op waarde schatten. Vandaag de dag heffen we belastingen op mobiliteit, bijvoorbeeld auto's. Wie denkt dat het belasten van mobiliteit
een recent verschijnsel is, heeft het mis.
Aan het begin van de negentiende eeuw hadden we al een
paardenbelasting. Een paard kostte jaarlijks 25 gulden aan
belasting. Hoe meer paarden, hoe hoger dit tarief. Deze
belasting werd ingevoerd door Gogel, de eerste minister van
Financien die Nederland kende. Met zijn algemeen belastingstelsel uit 1805 liet hij rijken voor het eerst meer belasting
betalen dan armen. Rijkdom werd gemeten aan het aantal
ramen, open haarden en dienstbodes. Belastingambtenaren
kwamen persoonlijk bij mensen langs om die to tellen.

Dat mensen iets weten van de geschiedenis van belastingen,
is belangrijk. Een bezoek aan het Belasting & Douane
Museum leert, dat belastingheffing tijdgebonden is. Het verandert mee met de maatschappij.

Ons belastingstelsel kan alleen bestaan als er voldoende
draagvlak voor is, als mensen vinden dat het gerechtvaardigd
is. Er is legitimiteit nodig. Daarvoor is een zekere betrokkenheid nodig bij het belastingstelsel. Dat begint allemaal bij
kennis. Als je iets weet van hoe het belastingstelsel werkt,
hoe dat is ontstaan, dan begrijp je ook waarom we het op
deze manier doen. Voor draagvlak is dat enorm belangrijk.

70 Jaar Belasting & Douane Museum: een bijzonder jubileum
voor een bijzonder museum. Het Belasting & Douane
Museum is het enige museum in Nederland waar je de
Nederlandse belastinggeschiedenis kunt bekijken. Ik vind
het heel belangrijk dat het museum er is.
Als je erin bent geslaagd om gedurende zoveel jaren met
succes aan zoveel Nederlanders kennis over dat verleden
en belangstelling ervoor over to dragen, zoals het Belasting &
Douane Museum heeft gedaan, dan is duidelijk dat het
museum niet meer weg to denken is.
Je kunt haast zeggen, dat het museum dankzij die functie
langzamerhand ook zelf een element is geworden in het verhaal van de Nederlandse belastingen. Het museum weet dat
verhaal op een mooie manier to vertellen. Uitgaande van de
unieke collectie. Maar het gaat ook op een steeds eigentijdsere interactieve manier.

Ik ben al eerder in het museum op bezoek geweest, dat was
in mei, bij de opening van de tentoonstelling 'Douane to
water, varen door de jaren'. Bij dat bezoek heb ik voor het
eerst kennis gemaakt met die fietsplaatjes. Er is een mooie
collectie van verschillende jaargangen. Geen plaatje op je
fiets en je kreeg een boete. Je had er ook met een gat erin,
dat was voor de 'minima' van toen. Je was gelijk gebrandmerkt als iemand die geen geld had om de fietsbelasting to
betalen.
Het Belasting & Douane Museum bestaat nu 70 jaar. Het
heeft een niet meer weg to denken positie. En het is een
museum met ambities. Een verbouwing. Doorgroeien naar
25.000 bezoekers per jaar in 2010. Die op een eigentijdse
en interactieve manier het museum zullen bezoeken. In een
thematische presentatie.
Het museum geeft ons een blik op het verleden van de
belastingheffing, maar richt de eigen blik op de toekomst.
Om met Brusselmans to spreken: "Als er iets is dat het
verleden leert is het dit: ga door. Ga door en maak van de
toekomst nog meer verleden." Het museum straalt het zelfvertrouwen uit dat daarvoor nodig is. Terecht.
Ik feliciteer de directie en de medewerkers van het Belasting
& Douane Museum daarom van harte met dit 70-jarig jubileum!

Het bezoek aan het museum wordt een 'beleving'. Dat vind ik
zelf een prachtige en overtuigende manier om je verhaal over
het voetlicht to brengen. Je houdt er als bezoeker een gevoel
en een indruk aan over. Ik vind dat een ontwikkeling, die ook
echt past bij het onderwerp belastingen. Want belasting en
gevoel hebben veel met elkaar to maken.
ledereen kent de lichte spanning wel die je kunt voelen bij
het openmaken van de blauwe envelop. En dan valt het
natuurlijk allemaal erg mee als die envelop eenmaal open is!
De 'Smokkeltrip' is daarvan een mooi voorbeeld. Jeugdige
bezoekers die willen weten hoe het voelt om to smokkelen en
niet betrapt to worden, kunnen door een doolhof een poging
wagen.

Ferdinand Grapperhaus, een verre voorganger van mij, (aan
wie we trouwens de BTW to danken hebben), heeft een leuk
boekje geschreven over de meest gehate belasting: de fietsbelasting. Bij een kennismakingsgesprek dat ik met hem had,
heeft hij mij dat boekje gegeven, met een replica fietsplaatje
erbij.

Dank u wel.

Varia
Van een van onze vrijwilligers

Bij het Belasting & Douane Museum werken
meerdere vrijwilligers. Zij verrichten voor
het museum hand- en spandiensten.
Een van hen, Loes Meijer, attendeerde
ons op een boek waar een van de vaste
medewerkers, John Vrouwenfelder, aan had
meegewerkt. Het boek bevat (speciale)
volksverhalen uit Dordrecht. Hier het verhaal

waaraan hij heeft meegewerkt.

Er staat sinds jaar en dag een villa voor de panden op de
voormalige buitenplaats Rozenhof, die oorspronkelijk in bezit
was van graaf van Rechteren Limpurg. In de tuin liet de graaf
ooit een nieuwe rufne bouwen, die hij bij zijn familie liet
doorgaan voor zijn familiekasteel.
In de tuin van de villa zou volgens de overlevering een verborgen schat zijn begraven, die dieven zouden hebben
achtergelaten.
Nadat de graaf de villa had verlaten, stond er zelfs in de
veilingvoorwaarden: "Indien to eeniger tijd hetzij door toeval
mocht blijken dat de zilveren voorwerpen die in den nacht
van vijf en twintig op zes en twintig December achttien
honderd drie en negentig uit de eetzaal door inbraak zijn
ontvreemd geworden, in den tuin van de buitenplaats mochten worden weergevonden, dan zullen deze voorwerpen niet
beschouwd worden als een verborgen schat, maar als het
eigendom van de verkooper den Heer Graaf van Rechteren
Limpurg en aan die eigenaar kosteloos teruggegeven worden". Van deze schat is nimmer iets teruggevonden en de
kostbaarheden zouden zich nog steeds in de grond bevinden.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw dook het spook van
villa Rozenhof op. Het gebouw had toen al de geheimzinnige
spookachtige naam 'het gebouw der Zuchten'. Jan Verschoor,
belastingdienstmedewerker, vertelde: "Elke avond, voor hij
zich ter ruste begaf, keek Jaap of alles bij de belastingburen
nog in orde was. En ja, op een late zaterdagavond zag hij
nog licht in het kantoor. Reden genoeg om mij even to bellen,
niet dat hij zich ergens mee wilde bemoeien, maar ja, je weet
maar nooit of de politie nog langs zou komen op een nog
ongelegener tijdstip. Ik was hem zeer dankbaar en ben gelijk
naar de Rozenhof gegaan.

W

Grenzeloze muziek
Zonder muziek geen feest. De koperen klanken klaterden kleurrijk de zaal
in van Theater Zuidplein to Rotterdam op woensdagavond 7 november. De
twee culturele parels van de Douane organisatie hebben samen de toongezet: het 70 jarige Belasting & Douane Museum en de wat jongere Douane
Harmonie Nederland.
Louis Bouritius bracht het op maat gesneden programma informatief en
gezellig voor het voetlicht. Toegesneden naar een divers publiek, waar ook
het museum zich op richt. Compliment voor deze look-a-like van Ted de
Braak voor de wijze waarop hij het Latijns-Amerikaans programma opdiende.

Centraal belastinggebouw in Gouda, voormalig militair hospitaal
(inv nr 15681, BDM)

Zo kwam ik rond het middernachtelijk uur via de dienstingang, door de kelder, in het stille en geheel verlaten
gebouw. Maar op het moment dat ik in de vrijwel donkere
gang op de begane grond was aangekomen, hoorde ik
plotseling het onmiskenbare geluid van een doorgetrokken
w.c. Ik ben niet bang uitgevallen, maar dat was toch wel
even schrikken.

In de donkerste hoek, achter zo'n mooie marmeren pilaar,
heb ik even afgewacht wat er verder zou gebeuren. Maar
er gebeurde niets en er kwam niemand uit het toilet, het
enige geluid dat ik nog hoorde was het bonzen van mijn
hart.
Dus toch een spook? Daarom ging ik verder op onderzoek,
deed de vergeten lamp uit en ging snel weer naar huis, om
nooit meer tegen middernacht in m'n eentje dat gebouw
binnen to gaan!"
Zou het hier gaan om het spook van de graaf of jonkvrouw, op zoek naar de schat die ooit ontvreemd werd
door dieven?

stukken horen die zijn "vertaald" van klassieke strijkorkesten naar uitvoeringen voor blaasensembles. Dus gearrangeerd. Soms zijn bepaalde
arrangementen populairder dan de oorspronkelijke compositie. Deze avond
waren er naast arrangementen vooral ook oorspronkelijke composities to
horen. Zoals van Astor Piazolla.

Deze bandoneonspeler en componist kreeg eens een telefoontje dat zijn
vader was overladen. Als reactie begon hij een melodie op de piano to
improviseren. Hij noemde het Adios Nonino' (vaarwel opaatje) en sinds het
huwelijk van onze kroonprins kent iedereen daze tango. Solist op de knap
moeilijk to bespelen bajan - verwant aan de bandoneon - vertolkte An
Raskin perfect met de Douane Harmonie deze populaire melodie en ook
nog drie andere composities van deze Argentijn.
Latijns-Amerika was het thema van de avond. Eigenlijk was het wereldwijd,
door de (deels verborgen) inbreng van allerlei nationaliteiten. De Belgische
An Raskin bespeelt een van oorsprong Russisch instrument. Haar landgenoot Alfred Sax ontwikkelde midden 19e eeuw de saxofoon, een intussen
onmisbaar instrument in de hafabra. Want het moest zowel de klank van
strijkers als dat van houtblazers kunnen vertolken. Ook de bugel "opvolger"
van trompet en cornet is door Sax ontwikkeld. De bandoneon werd vernoemd naar de "uitvinder" de Duitser Heinrich Ban. De componisten komen
uit Portugal, Verenigde Staten, en uiteraard Latijns Amerika.
En wat to denken van de grensoverschrijdingen binnen de Nederlanden?

Het bleek hier to gaan om de automatische stortbak van
het toilet. Aan de Rozenhof lag vroeger de buitenplaats
Rozenhof. De buitenplaats behoorde eind negentiende
eeuw toe aan graaf W.R.A.C van Rechteren Limpurg en
jonkvrouw C.J.J.W. van den Santheuvel. Bij de villa behoorden koepels, een oranjerie een kwekerij met broeikassen
en een koetsierswoning met stallen.

Harmonie en fanfare is vooral beneden de rivieren een bruisend deel van
de cultuur. Geen wonder dat ruim een kwart van de harmonieleden uit
Limburg en Brabant afkomstig is. Het is prachtig dat de 45 semi-professionals in dienst zijn van de Douane evenals twintig conservatorium opgeleiden in deeltijd. Bij veel bedrijfsharmonieen worden buitenstaanders in
het bedrijfsuniform gehesen. Niet bij de Douane Harmonie Nederland en
bovendien kunnen zij nog lopen ook on uiteraard in de maat.

Ruben A. Koman

In de pauze zag ik solist Richard Didden met zijn kostbare bugel onder zijn
arm geklemd. Mooi symbool hoe musicus en instrument een harmonieus
geheel vormen. Die Douane Harmonie Nederland heeft ons een luisterrijke
avond bezorgd met grenzeloze muziek..
Zie ook het interview met Fred Koops in Impost nummer 40

Uit: Beeh...! Groot Dordts volksverhalenboek,
Ruben A. Koman, mei 2005

Ben Koevoets

iuwd mans...
Een bibliotheek levert of en toe onverwachte
tijdsdocumenten op. In het volgende stuk

wordt ons niet alleen het verre verleden
maar ook het nabije verleden dichterbij gebracht. Een vondst van onze bibliothecaris
John Reijnoudt. Overigens is de tekst letterIijk overgenomen, inclusief alle spelfouten.

Nooit had ik kunnen vermoeden, dat een simpele grensoverschrijding onder bepaalde omstandigheden zo'n ingrijpende
verandering in mijn gemoed zou kunnen teweeg brengen
tenminste voor zover het dan de belastingen betreft. En toch
is het zo: toen ilk dat grenskantoor in Dinxperlo verliet, was
ik gewoonweg een herb6ren vrouw - en dat heus niet alleen
doordat ik ontdekt had, dat zelfs "Invoerrechten en
Accijnsen" ook mensen met gevoel voor humor onder hun
gelederen tellen (vooropgesteld dat ze die tellen!). Dat gevoel
voor humor was me immers al overduidelijk gebleken, toen
ze mijn - uitgerekend mijn!- bagage er uit pikten om deze
op smokkel van briljante of zo iets to controleren; nee, de
oorzaak lag veel dieper, dieper zelfs dan mijn vurige vijandschap - vanwege hun hebzucht - jegens alle belastinggaarders. Toch wortelde deze vijandschap nog diep in mij, toen

ik het kantoor daar binnenging.
Nu ben ik, herboren zijnde, het met u eens dat mijn wrok
volkomen misplaatst geweest moet zijn: tenslotte wemelt ons
land van de dure scooters en t.v.toestellen en die zullen toch
wel betaald worden van het geld dat de fiscus ons grootmoedig heeft gelaten. Nou ja: het simpele feit dat u en ik
misschien geen t.v. kunnen betalen mag nooit een argument
zijn om kwaad op de fiskus to worden: tenslotte moet onze
regering haar overweldigende sociale goedertierenheden
toch ook ergens van betalen.... en dat gaat natuurlijk veel
beter uit beurzen die van tijd tot tijd voller zijn dan de beurzen diergenen, die "Onder het Woud" van t.v.antennes
wonen, dat is duidelijk. Och, er blijft in onze samenleving
altijd wel lets to wensen over - vind ik nu - en zelfs Annie
Schmidt zou in haar wildste dagdromen geen vijf poten aan
haar schaap Veronica wensen, dus waarom zou ik dan?!

Nederig moet ik bekennen, dat ik me mijn belastingpenningen niet dan met de grootste weerzin liet ontfutselen. Han
is zo tinders: hij pleegt de zijne of to staan met die doffe
berusting, die filosofisch ingestelde personen hebben aangekweekt om niet ten onder to gaan aan door wrang piekeren veroorzaakte kwalen. Maar ik sleet er - v66r Dinxperlo
dan - gewoonweg van dat mijn eigenverdiende extraatjes zo
fiskaal werden afgekloven; ik kon er zo veel leukere dingen
mee doen dan "zij": eens een echt gezellige, onbekommerde
vakantie, eens een kultureel reisje-in-schoolverband voor de
jongens op 't gym, eens een mooie tas, die niet echt nodig
was...
Mijn afkeer van belastingbetalen voerde mij tot een soort
dubbelleven, waar Han eenvoudig geen Ahnung van had,
want ik betaalde soms gewoon maar niet en liet het er koelbloedig op aankomen; mijn portefeuille aan mijn hart
geklemd. Maar dan kwam er een waarschuwing, kil, korrekt
en duidelijk, om Of toch maar een veer to laten of voor de
gevolgen van mijn misdadige houding op to draaien.
Geraffineerd verheimelijkte ik deze litteratuur voor Han, verscheurde deze knarsetandend en trok dan aan het kortste
eind, dat toch nog altijd fang genoeg bleek om er mijn financiele behoeften mee aan banden to leggen!

Die andere waarschuwing echter, in Dinxperlo, heeft me de
ogen geopend en me laten zien, hoe een fiskale waarschuwing 66k kan uitvallen. Er hangt n.l. in dat douanekantoor
een zorgvuldig ingelijst stuk krant van de volgende onwaarschijnlijke inhoud:
Waarschuwing
"De welEdle Gestrenge Heer & Mr. Bernard Wichers, advocaat bij het gerechtshof van de Provincie Groningen,
Ontvanger der Directe belastingen en accijnsen in de
gemeente Baflo, vindt zich verplicht om aan de ingezetenen
bekend to maken:
Navolgende bepalingen to zijnen kantore.
1. Het zal niemand geoorloofd zijn om het Kantoor binnen to
treden, alvorens aan de deur geklopt to hebben, en van
binnen horende roepen met luider stemme: binnen.
2.

3.

Zal men de deur mogen openen en met ongedekte
Hoofde Binnen treden zonder to rooken of op eenige
andere wijze tabak to gebruiken, vermits het zwakke
caliber van de ondergeteekende zulks niet gedoogt.
Een ieder zal verplicht zijn om de ondergetekende in deze
wijze aan to spreken, namelijk: Uw dienaar Mijnheer
Ontvanger! Hoe vaart U Edele? Kan ik geholpen worden?

Holl. en Duitsche Grenswactlt.
Grensstraat: Dinxperlo-Suderwick. f j ; rte" v ; (^w=
Grensovergang in Dinxperlo, (inv nr.47974, 8DM)

4. Evenmin zal iemand de stoutheid mogen nemen om op
een stoel to gaan zitten alvorens hem zulks worde
gepresenteerd en eindelijk ten
5. Heb ik gemeend als een man van opvoeding deze
bovenstaande wellevendheid aan een beschaafd
publiek onder het oog to moeten brengen en ik vertrouw, dat niemand mij zulks ten kwade zal nemen,
aangezien ik het van ganscher harte meene.

achterwege blijven terwijl de van ganser harte gemeende
educatie, die deze man-van-opvoeding ons, onbeschaafde
belastingbetalers aanbiedt, nu in handen is van enkele
ouders en een stuk of wat Pedagogische Bureaux...
Good old Bernard, wat zou het leven in 1958 voor een man
van jouw zwakke caliber zwaar geweest zijn! De schatplichtigen dezer eeuw zouden waarschijnlijk, overprikkeld als zij
zijn, de nodige appreciatie van je zo van ganser harte

Baflo, den 21 Februarij 1826':

gemeende waarschuwing niet kunnen opbrengen: er is waarschijnlijk to weinig gevoel voor nuances in deze snelle tijd...

Wat zijn we er dan - realiseerde ik mij, ineens dankbaar op vooruit gegaan! Wij mogen desnoods al betalende
roken, to meer daar wij al rokende tbch al betalen. Of
pruimen (desnoods zuur!) zonder op waarschuwingen van
fiskale zijde. En niemand verplicht ons meer, naar Z.Ed.'s
vaart to informeren, terwijl wij misschien de verdrongen
gedachte verheimelijken omtrent de vaart waarmee wij
Z.Ed. naar de maan wensen. De vraag om "hulp", die deze
geboren cynicus ons in de mond legde, mag nu helemaal

maar misschien had je juist daaraan to danken dat je een
waarschuwing als deze overleefde!

Jeanne Kohler
Uit: De vrouw en haar huis 53 (maart 1959), p.127

Hebt u zich ooit afgevraagd wanneer een verzameling
een collectie wordt? Bij het samenstellen van deze
Impost moest ik in de boeken duiken om de geschiedenis van het museum eens onder de Ioep to nemen.
Daarbij vallen zaken op die buiten de korte officiele
geschiedschrijving van het museum vallen, maar toch

gen. Het is alsof je begint met het verzamelen van naaldenkokers en dan naaimachines gaat sparen. Het geeft ook het
spanningsveld aan waar het museum zich nu in bevindt.
Hoewel je het van een museum niet zou verwachten is de
verbondenheid van de overheid, in deze het ministerie van

Ieuk zijn om to memoreren.

Financien, met het museum niet alleen bestaand op papier
maar ook in de vorm van persoonlijke contacten. Doordat

Het woord verzameling heeft een totaal andere lading dan
het woord collectie. Wanneer zal Van der Poel gedacht hebben: "Dit is geen verzameling meer, dit is een Collectie." Bij
een kleine verzameling boeken spreek je niet snel van een
bibliotheek, maar hoeveel boeken moet je eigenlijk bezitten
voordat dat verandert? Of ligt het aan de kwaliteit van die
boeken? En hoe ver is dan de stap van illustratief materiaal
bij een les naar tentoonstellen, (semi-) permanent? Van tentoonstelling naar museum?

Van der Poel mensen opriep om objecten in to leveren voor
zijn verzameling ontstond niet alleen de collectie maar werd
het publiek ook direct bij het museum betrokken. Datgene
wat geschonken wordt, wordt ook tentoongesteld. Dat die
relatie steeds is blijven bestaan mag blijken uit de oproep
die Van der Poel in 1940 deed toen van zijn verzameling
slechts verbrand ijzer restte. Toen was dat nog to verklaren
uit het solidariteitsgevoel dat men had, nu is dat anders.
Het museum krijgt regelmatig schenkingen vanuit de
Belastingdienst en het publiek. Overigens zonder daarvoor
een oproep to hoeven doen.

In de loop der jaren heeft het museum diverse namen gehad:
• Het eerste Nederlandsch Belastingmuseum (1937)
• Het belastingmuseum (1945)

• Het Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel (1967)
• Het Belasting & Douane Museum (1997)
Daarbij valt vooral "Het eerste Nederlandsch
Belastingmuseum" op. Zou Van der Poel gedacht hebben dat
er nog een tweede zou komen?
Ook de onofficiele naam van het museum wordt genoemd:
"Het pakhuis van Van der Poel". Dat kwam doordat Van der
Poel alles aan nam en direct een plaatsje gaf in het museum.
Leuk dat datgene wat wordt gebracht direct wordt gebruikt,
maar het wordt dan wel erg vol in het museum. Maar ja, men
had toen ook nog geen depot!
Kenmerkend voor het begin van het museum was dat het
museum startte vanuit het douaneveld. Misschien niet zo
merkwaardig, als je bedenkt dat Van der Poel een douanedeskundige was. De Douane was uitgangspunt maar werd al
zeer snel onderdeel van het grotere geheel van de belastin-

Verbondenheid blijkt ook uit de inzet van de museummedewerkers. Toen jaren geleden het museum geverfd moest worden stond de hele bemensing van het museum met de kwast
in de hand. Nu wordt het door professionals aangepakt.
Het gebouw heeft niet alleen diverse verflaagjes gehad, maar
ook meer essentiele veranderingen ondergaan.
Met het collectiebeleid van het museum in de hand is het
mogelijk een afgewogen selectie to maken: wat hoort in de
collectie thuis, wat kan eventueel worden afgestoten en
waar zitten de hiaten in de totale collectie. Het begin van
de verzameling vormden de kleitabletten en het douaneuniform. Dat prille begin legde de basis voor het nu 70-jarige
Belasting & Douane Museum met een collectie die gezien
mag worden.

Uit de museumwinkel

Unieke
scheurkalender

De afdeling Inkomstenbelasting met Ieggerzaal van
de inspectie der Directe Belastingen iste afdeling,
van J. Rodrigo. (nv nr. 71849. BDM)

Ter gelegenheid van het 20- jarig bestaan
van het magazine "Belastingzaken" is een
unieke scheurkalender uitgegeven. Deze
scheurkalender, boordevol wetenswaardigheden, cartoons, historische feiten, afbeeldingen en veal tips om in 2008 belasting to
besparen, is onder andere verkrijgbaar in
het Belasting & Douane Museum. De prijs
is 14,95 euro!

In het museum zijn tijdens de kerstperiode
kleine glazen kerstballen to koop met een
zeilscheepje erin. Prijs 3,75 euro.
Er zijn ook tijdens de tentoonstelling
"Douane to water" enkele kleine scheepjes
to koop.

Dit is een ingekleurde pentekening van de afdeling Inkomstenbelasting
met leggerzaal van de inspectie der Directe Belastingen iste afdeling,
Drift 4-6, to Utrecht, omstreeks 1950. Hier zijn ambtenaren aan het werk
achter eenvoudige houten tafels of op een trap tussen de tot aan het
plafond reikende leggerkasten. Sommigen dragen een stofjas. Slechts
een ambtenaar heeft een telefoon. De tekening is een goede typering van
de in het algemeen schamele inrichting van de belastingkantoren in de
jaren veertig van de twintigste eeuw.

BELASTING & DOUANE

MUSEUM
R

Parklaan 14-16
3016 BB Rotterdam
telefoon: 010-4400200 fax: 010-4361254
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