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Van de redactie

Het ligt in de bedoeling om dit jaar
weer drie nummers van IMPOST uit
to brengen. Omdat de feestelijke her-
opening van ons museum op 16 maart
j.l. moest worden "meegenomen",
komt dit nummer iets later uit dan u
gewend bent. Redacteuren hebben ook
wel eens vakantie en drukprocessen
behoeven voorbereidingstijd.
Als u goed kijkt, ziet u dat in de kop
van Impost de mededeling "voortzet-
ting van Belastingen en Museum" is
weggevallen; de lezer wet dat nu lang-
zamerhand wel. Verder zullen wij de
bladzijdenummering vanaf heden per

jaargang doen, teneinde het opzoeken
van een bepaald onderwerp to verge-
makkelijken.
Deze maal dus aandacht voor de her-
opening, verricht door de Staats-
secretaris van Financien, met veel
beeldmateriaal. Verder wat impressies

van mensen die hebben gezorgd voor
het uiterlijk en het inwendige van het
nieuwe museum. De eerste bezoekers
meldden zich, en nieuwe aanwinsten
vonden hun plaats. Er is aandacht
voor de ingebrande merken op een
vrachtschip - naar aanleiding van een
vraag van het Zuiderzeemuseum - en
voor de botersmokkel naar Belgie in
de vijftiger en zestiger jaren. Een niet
zo goed afgelopen verijdeling van een
smokkelpoging werd opgetekend aan
de hand van het relaas van de oud-
smokkelaar.

De werkgroep Geschiedenis van de
Overheidsfinancien hield een studie-
middag over problemen bij en moge-
lijkheden van oude Domeinrekeningen.
Veel verschillende onderwerpen dus,
en de redactie hoopt dat u daarvan
geboeid kennis neemt.
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Verdere professionalisering

Wanneer u dit leest is de officiele heropening van
het Belastingmuseum op 16 maart achter de rug.
Die gebeurtenis was de formele afsluiting van een
periode waarin museum en bibliotheek sterk ver-
anderd zijn. Via Impost hebben wij geprobeerd u
als Vriend en Donateur steeds op de hoogte to
houden van de gebeurtenissen in die hectische

tijd.
Nu is het moment aangebroken om over to gaan
tot de orde van de dag en de blik op nieuwe doe-
len in de toekomst to richten. Deze zullen van
meer museale aard zijn dan de laatste twee jaar
het geval was. Zaken op het terrein van de collec-
tionering krijgen in de komende periode de aan-
dacht die zij verdienen. Het verzamelterrein van
het museum dient to worden afgebakend, waarna
vervolgens het afstoot- en aankoopbeleid gestalte

krijgt.
Het depot zal veel aandacht vergen. De talloze
dozen die sedert de terugkeer op de Parklaan tus-
sen de stellingen staan, worden uitgepakt en de
inhoud gecontroleerd. Nadat de objecten hun
definitieve standplaats hebben gekregen in de
kasten en stellingen, wordt deze in de geautoma-
tiseerde collectieregistratie opgenomen. Met
gemak worden de benodigde museale voorwer-
pen dan voortaan gevonden.
Naast deze werkzaamheden, die zich voorname-
lijk achter de schermen afspelen, wordt gewerkt
aan de voorbereiding van wisseltentoonstellin-
gen. Deze moeten zorgen voor de broodnodige
publiciteit om bezoekers naar ons museum to
trekken. Uiteraard bieden zij ook de mogelijkheid
om de verschillende onderdelen van onze geva-

rieerde collectie to presenteren.
Het groepsbezoek wordt gestimuleerd door het
aantal dagtochten en andere toeristische arrange-

menten uit to breiden.
Nu wij over een goed geoutilleerd museum
beschikken is het een plezier om ook het museale
handwerk verder to professionaliseren.

Het bovenstaande geldt evenzeer voor de
Bibliotheek voor Fiscale Geschiedenis. Het collec-
tioneringsbeleid is hier, mede dankzij een door
bijzonder hoogleraar Grapperhaus opgestelde
notitie over dit onderwerp, reeds in een gevor-
derd stadium. Hoge prioriteit krijgt de invoer van
onze bibliotheek-catalogus in het bestand van de
bibliotheek van de Erasmusuniversiteit, om langs
deze weg de toegankelijkheid van het boekenbe-

zit to optimaliseren.
Het verbeelden en toegankelijk maken van de
wereld van de belastinggeschiedenis geniet onze
aandacht - ik hoop van harte ook de uwe!

Loes A. Peeperkorn-van Donselaar
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Scene bij het 16`- eeuwse waaggebouw to Vlaardingen

erovenrns
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15.31 Uur. Gewapend met hoed en
sigaar nadert de Staatssecretaris van
Financien, Dr. W.A.F.G. Vermeend, in
een witte Cadillac de op de Parklaan
opgestelde douane-ambtenaren, die
hem tot stoppen dwingen. Bij inspec-
tie van de kofferbak wordt een hoe-
veelheid smokkelwaar aangetroffen,
hetgeen de functionaris op aanhou-
ding komt to staan. Hij en een zeven-
tal oud-staatssecretarissen worden
voorgeleid aan het Bestuur van de
Stichting Belastingmuseum, en over-
gebracht naar de diazaal waar reeds
vele genodigden aanwezig zijn. Een
andere groep genodigden volgt in de
coffeeshop en in de hal op TV-scher-
men hetgeen zich afspeelt.

15.42 Uur. De conservator, mevrouw
Drs. Loes A. Peeperkorn-van

Donselaar, verwelkomt de heer
Vermeend en zijn oud-collega's met
uitzondering van de heer Kombrink
die wat later zal komen. Verder de
heren Van Lunteren en zijn voorgan-
ger Boersma, zomede de - niet minder
belangrijke - andere genodigden.

Mevrouw Peeperkorn dankt alien die
aan de verbouwing en de herinrich-
ting hebben bijgedragen. De geva-
rieerde en verrassende collectie van
het Belastingmusuem komt nu veel
beter clan voorheen tot zijn recht in
een refs door de acht kabinetten over
een periode van 1500 jaar. Ook de
bibliotheek en de facilitaire ruimten:
de kantoren, het klimaatgeregelde
depot, de kantine en de coffeeshop,
stemmen nu overeen met lang
gekoesterde wensen. In maart 1951,
bij de heropening in het pas verwor-
ven pand Parklaan 14, dacht oprichter

Prof. Van der Poel reeds het optimum
to hebben bereikt. Te constateren valt

dat een optimum niet een onveran-
derlijk iets is.

Staatssecretaris Vermeend
(foto Robert J. Tiemann)

De volgende spreker is de heer
ir. W.H. Klos, Directeur Rijksge-
bouwendienst die de verhinderde
Drs. F.M. Erkens, plv. Directeur-
Generaal van de Rijksgebouwen-
dienst, vervangt.
Als belastingbetaler voelt hij zich in
het hol van de leeuw! De term "ingrij-
pende verbouwing" vindt hij zwak: er
is een heel nieuw museum verrezen!
Toen in 1992 de Rijksgebouwendienst
gevraagd werd om medewerking bij
de verbouwing, is nog even geaar-
zeld: was het niet beter om de panden
Parklaan 14 en 16 geheel to verlaten
en het museum aan de overzijde op
Parklaan 15 to huisvesten?
Uiteindelijk lijkt de gekozen oplossing
toch de juiste: de panden konden
worden gekoppeld, er kwam een lift,

de buitenruime hoort nu bij de bin-
nenruimte. De museummedewerkers
verdienen dank voor het zelf - met
kleuradviezen van de
Rijksgebouwendienst - schilderen van
het interieur van Parklaan 14.
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Uiteraard worden ook de bouwers in
de dankbaarheid betrokken.
De beer Klos draagt het nieuwe
Belastingmuseum over aan de
Staatssecretaris van Financien. Hij laat
deze overdracht vergezeld gaan van
een antiek waterpas-apparaat (ook
geschikt om de rechtlijnigheid van
belastingen to meten) dat jarenlang
een kamer bij de
Rijksgebouwendienst heeft gesierd.
Toch acht hij dit instrument beter op
zijn plaats in het Belastingmuseum.

De beer Dr. W.A.F.G. Vermeend
dankt de beer Klos. Hij belooft, het
instrument aan het museum to zullen
doorgeven.
Hoe open je een museum? heeft hij
zich afgevraagd. De gedachte om zijn
collega Nuis ter zake om advies to
vragen, heeft hij verworpen toen hij in
de pers las dat de beer Nuis de BTW
op kunst ging verlagen. Dan mag de
beer Vermeend ook best ongeadvi-
seerd wat over musea zeggen!



Door deskundigen is hem to kennen
gegeven, dat het Belastingmuseum
onder zijn politieke verantwoordelijk-
heid valt. Ooit heeft hij het museum
in het kader van een schoolreisje eens

bezocht, waarbij natuurlijk diverse
verhalen over Prof. Van der Poel hem

ter ore kwamen. Zoals de stelling, dat
het bezit van enig historisch besef een
pluspunt was om tot Van der Poel's
keurkorps (de opleiding van belas-
tinginspecteurs) to worden toegelaten.
Te zijner tijd zal het museum kunnen
beschikken over de initiatief-wetsont-
werpen op belastinggebied van het
Kamerlid Vermeend, waarbij moet
worden aangetekend dat dezulken
die het niet gehaald hebben, achteraf
wellicht de beste zullen blijken to zijn.
Zoals afgesproken, overhandigt hij

het geschenk van de Rijksgebouwen-
dienst aan de Voorzitter van het
Algemeen Bestuur.

De heer Mr J.N. van Lunteren opent
zijn toespraak met een citaat van Van
der Poe] uit 1949, erop neerkomende
dat deze alles zal doen om de
beschikking to krijgen over Parklaan
14. Het bijna onmogelijke zal dan zijn
bereikt: de opleiding van belastingin-
specteurs vlak in de buurt van de
noodzakelijk geachte historische ach-
tergrond van het museum. De
geschiedenis herhaalt zich: als op 15
oktober 1987 het 50-jarig bestaan van

het museum wordt gevierd, zegt de
beer Boersma dat hij alle mogelijke
moeite zal doen om voor het museum
Parklaan 16 to verkrijgen; het bijna
onmogelijke zal dan zijn bereikt: de
vereniging van het Prof. Van der Poe]
museum en zijn

Rijksbelastingacademie in een
gebouw! Vandaag zien we dat het is
gelukt, hoewel daarvoor een herstruc-
turering van de Belastingdienst nodig
was: een wat drastische maatregel.
Het architectenbureau Van den Broek
en Bakema heeft op onopvallend
opvallende wijze de verbinding tus-
sen de panden tot stand gebracht,
aldus de beer Van Lunteren. Er is nu
zelfs een coffeeshop met de naam "De
Pungelaar" (waar overigens geen
nederwiet verkrijgbaar is; redactie).

De vroegere directeur van het muse-
um de heer Volkmaars verzamelde
fiscale humor; in het verlengde daar-
van heeft Drs. Klaas Kornaat een boek
samengesteld met de titel "De pen in
de aanslag". Diezelfde titel wordt
gebruikt voor de thans geopende wis-
seltentoonstelling. Wat steeds weer
blijkt, en wat Kornaat ook duidelijk
laat zien, is, dat de belastingbetalende
burger nooit iets goeds van de fiscus
gelooft: betalen moet je tech. De
belastingbetaler weet dat de kosten
van fiscale vernieuwingen en facilitei-

ten weer door hem worden opge-
bracht. Met deze conclusie biedt hij
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het boek van Kornaat aan de beer
Vermeend aan.

Mevrouw Peeperkorn dankt alle
sprekers hartelijk. De (oud-) Staats-

secretarissen zullen nu een herinne-
ringsplaquette met de beeltenis van
Van der Poel onthullen, aangeboden
door de Stichting Vrienden. Door
middel van een lintenstelsel, verbon-
den met het verhullende gordijn,
vindt de onthulling net iets to vroeg
plaats (de schuldige is bekend). Het
boek van Kornaat wordt aan alle oud-
Staatssecretarissen en aan de andere
genodigden overhandigd. Hierna
neemt de bezichtiging van het nieuwe
museum een aanvang. Daarbij, en bij
de aansluitende aangeklede borrel,
ontmoeten vele gasten elkaar. De
ingehuurde sneltekenaar doet zijn
werk, en ieder krijgt een pakket van
de in beslag genomen smokkelboter
uitgereikt. Er verspreidt zich een ont-
spannen sfeer; en passant overhandigt
het architectenbureau Van den Broek
en Bakema aan de conservator nog
een fraaie taart in de vorm van een
aanslagbiljet. Laat in de
middag/vroeg in de avond verlaten
de gasten geleidelijk het museum. Er
kan op een uiterst vlot en genoeglijk
verlopen opening worden terugge-
zien, waarvan het fotomateriaal een
indruk geeft.



Enkele beelden

van de nieuwe

inrichting

Fotoreconstructie van een toltoren in het Nederlandse

rivierenlandschap,
door Robert J. Tieinann.

Een kijkje in de bibliotheek

Alexander Gogel en zijn belastingstelsel (1805). Op de voorgrond rechts

een zogenaande betaaltafel.

Het nieuwe trappenhuis en de liftkoker van onderop gezien.
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De pen in de aanslag
loo jaar belasting in de politie e prent

7 MA A R T T/M 3 S E P TE MB ER 19 9 5

BELASTINGMUSEU
PARKLAAN 16 1 30 16 BB ROTTERDAM

op ningstijden. dinsdag thn ionda i 1 .00 tOt 17.00 uur

ciag, t e '4 < sda , N c nln&,'inn da , i c Fink
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50 jaar

FIOD:

Fraudeten-

toonstelling

Medio september 1995 zal het
Belastingmuseum in samenwerking
met en ter gelegenheid van het 50-
jarig bestaan van de FIOD een fraude-
tentoonstelling presenteren. De ten-
toonstelling geeft een overzicht van
fiscale fraude op serieuze en ludieke
wijze.

De pen in de

aanslag:

100 jaar

belasting in

de politieke

Arent

Van 17 maart tot en met 3 september
1995 loopt onze eerste wisseltentoon-
stelling in de nieuwe presentatie,

onder bovenstaande titel.

Hoewel er al langer satirische pam-
fletten en tekeningen verschenen, kan
het ontstaan van de politieke prent in
Nederland rond 1890 gedateerd wor-
den. Toevallig of niet, in dezelfde
periode begon minister Pierson met
de eerste 'moderne' belastinghervor-
mingen. In deze tentoonstelling, en in
het gelijknamige boek van Drs. Klaas
Kornaat wordt de gespannen verhou-
ding tussen politieke tekenaars en

financiele kopstukken onder de loep
genomen. Het protest per prent was

^^'Craa ruds Boreal 6Jwfcrttt^ railer,
o^,, ,,1 rue dour or nu Care me.o^1 tE It

I^- Z -1

yl►avete

ca.fy^ kcc^lDUJrnt^/V^i^y/ud ^ \
to under land defy me6lliYb

IOXN^QLLatve"T(IDI•E.4a^lznt^it^6 ►/^fir6ecrmrt^nye4 . {

Uit: Fiscale cartoons en causeriecn, door E.J.H. Volkmaars

niet altijd het resultaat van sociale
bewogenheid of een streven naar het
evenwichtig verdelen van de belas-

tingdruk. Sommige conservatieve
tekenaars speelden in op de populaire
opvatting dat belastingheffing als
regel gelijkstaat aan uitpersing en
struikroof. De aanslag op het budget
van de burger inspireerde kunste-
naars als Braakensiek, Hahn,
Raemaekers, Jordaan, Doeve en
Opland tot kritische tekeningen. Het
is de 'subtiele' wereld van botte biji,
citruspers, dwangbuis en wurgpaal.
De burger blijft uitgekleed, vastge-
bonden en berooid achter terwijl de
belastingambtenaar of de minister

zich met zakken vol geld uit de voe-
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ten maakt.
Honderd jaar strijd tussen heffen en
betalen, tussen uitgeven en bezuini-
gen, wordt op een geestige manier in

beeld gebracht.

In het verlengde van deze tentoonstel-
ling verzoeken wij onze lezers, om fis-
cale cartoons of geschreven fiscale
grappen in kranten, tijdschriften, e.d.
uit to knippen en op to sturen naar
antwoordnummer 3634, 3000 WB
Rotterdam, van het Belastingmuseum.
De humorcollectie/Volkmaars kan
aldus actueel worden gehouden.



Impressies bij verbouwing

en herinrichting

Architect J.M. van lersel
(foto Van den Brock en Bakeina BV)

Niet alleen Groningen
(Verbindingskanaal t/o het station) en

Maastricht (voormalig Sphinx-terrein)
hebben sedert kort een nieuw muse-
um, ook Rotterdam (Parklaan) doet
mee. Of het een rage is weet ik niet,
maar in ieder geval mag het ver-
nieuwde Belastingmuseum er zijn. Na
alles wat u al in dit nummer van
IMPOST hebt gelezen over de herope-
ning, leek het de redactie aardig om
een paar impressies to noteren van
mensen die een belangrijk aandeel
hebben gehad in de totstandkoming
van hetgeen thans op Parklaan 14 en
16 is to aanschouwen.

Als eerste spraken wij met de beer
Jan. M. van Iersel (architectenbureau

Van den Broek en Bakema,
Rotterdam). Voor het tot stand bren-
gen van de verbinding tussen de
beide gebouwen moest uiteraard
rekening worden gehouden met de
omgeving, de nog steeds statige
Parklaan. Een complicatie was dat de
etages van de gebouwen niet op het-
zelfde niveau lagen. Hiervoor werd

als oplossing gevonden de bordessen
van nr. 16 to laten aansluiten op de
vloeren van nr. 14. Het trappenhuis
van nr. 16 - de oud-
Belastingacademie-studenten zullen

zich dat herinneren - was altijd nogal

donker, mede door de glas-in-lood

panelen aan de zijde van de steeg.

Door de liftkoker to beglazen en in de

steeg to bouwen, kon nu meer wor-

den gedaan dan de strikte opdracht

inhield: de ontstane lichte ruimte

dienstbaar maken aan het tonen van

objecten uit de vaste presentatie.

Bouwkundig interessant is, dat de

tussenbouw niet afzonderlijk behoef-

de to worden gefundeerd, maar op de

beide panden steunt; met het oog op

het beschikbare budget een prettige

bijkomstigheid. Wel moest de lift van

7(!) stopplaatsen worden voorzien.

De beer Van Iersel heeft met genoe-
gen aan deze opdracht gewerkt. Het
was weer eens wat anders dan een
gewoon kantoorgebouw!

Reeds voor, en ook nog tijdens de ver-
bouwing werd aan de herinrichting
gedacht. Daarbij was de medewerking
van een deskundige op het gebied
van het inrichten van musea en ten-

toonstellingen onontbeerlijk. In de
persoon van Rob Schenk (Schenk
Ontwerp- en Tekenbureau, Oud-
Beijerland) werd die deskundigheid

verkregen. Natuurlijk heeft de beer
Schenk zich eerst over de aard van
zijn onderwerp moeten orienteren,
want een specifieke band met de fis-
cale historie had hij niet. Dus begon
hij met het lezen van diverse publica-
ties van het Belastingmuseum en
bezichtigde hij de toenmalige presen-
tatie. Zoals steeds bij nieuwe opdrach-
ten, was het een verrassende ontdek-
kingstocht door een onbekend gebied.
Een bijzonder probleem vormde de

tot het aantal van acht kabinetten
beperkte ruimte, waarin 1500 jaar

belastinggeschiedenis moest worden
gecomprimeerd. De combinatie van
een logische tijdsvolgorde, een
samenhangend betoog, de "loop" door
de ruimten been, en de kunst van het
weglaten, vroeg om inventiviteit. Na
een periode van zo'n anderhalf jaar
met aan het eind een tijdsbeslag van
wel vier dagen per week, is het werk -
op enkele details na - nu klaar. De
heer Schenk is tevreden met het resul-
taat, temeer nu de reacties van de
bezoekers overwegend gunstig zijn.
Verbouwen - inrichten - er moet ook
to lezen zijn wat het tentoongestelde

Ontzoerper Rob Schenk
(foto R. Schenk)

voorstelt. De heer Joep Schellekens
(Joep Schellekens Communicatieve
dienstverlening to Rijswijk) heeft alle
hoofdteksten geschreven en een deel
van de herinrichting voor zijn reke-
ning genomen, waarbij hij nauw heeft
samengewerkt met adjunct-conserva-
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tor John Vrouwenfelder. Joep
Schellekens werkt als free-lancer vrij-
wel uitsluitend voor musea. Zijn con-
tacten met het Belastingmuseum date-
ren van een paar jaar geleden, toen hij
het scenario schreef voor een video-
film voor het museum. Later, toen hij
bezig was met de opzet van het
Nederlands Kansspelmuseum (samen
met Rob Schenk en

Belastingmuseummederwerker Wim
van Es), en hij op verzoek van Loes
Peeperkorn een onderzoek had ver-
richt naar de belastingdienst in de 20e
eeuw, rolde er de opdracht uit voor
de bijschriften in het heringerichte
Belastingmuseum. Als historicus en
voormalig conservator van het
Nationaal Schoolmuseum deed
Schellekens de nodige ervaring op.
Hij voelde zich door de vaste mede-
werkers van het Belastingmuseum als
collega behandeld, maar vond het
tentoonstellen van de belastingge-
schiedenis geen gemakkelijke opgave.
De moeilijkste opgaaf: iets duidelijk
maken voor leken en daarbij de juiste
selectie toepassen, want deskundigen
willen graag alles over hun onder-
werp vertellen!

Tekstschrijver Joep Schellekens
(foto J. Schellekens)

Momenteel is de beer Schellekens
bezig met de opzet van het Nationaal
Gedistilleerdmuseum to Schiedam. De
redactie is voornemens, daar to gele-
gener tijd een bezoek to brengen en
de lezers van IMPOST daarvan to ver-
halen.

De eerste bezoekers

Zaterdag 17 december 1994, klokslag tekenden waren de heren Eric
11.00 uur heropende het Bruinsma en Henk Busink uit
Belastingmuseum na een sluiting van Barendrecht.
een jaar de deur voor het publiek. De (foto Belastingmuseum)
eerste bezoekers die het gastenboek

De balie

Onze nieuwe waste haliemedewerkster
Tilly Wessels-Hoexum
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Op de rug gezien Bart-Hein Molenkainp,
een van de baliemedewerkers van uitzend-
bureau ASA.



Uit de collectie

Uit de vaste presentatie van onze col-
lectie tonen wij uit 1500 jaar belasting-

geschiedenis in Nederland het intro-
duktiepaneel, enkele rijkswapens, en
een distilleerkolom.

15 EEUWEN BELASTINGGESCHIEDENIS

\Vie legt belasting op, om wat voor belastingen gaat het,
en waarorn?

hoe is het gesteld me,
ming?

Illegale stookinstallatie nit ± 1980

Vie zorgt er voor heffing, inning en controle?

\Vie is de belastingplichtige en hoe reageert deze?

Introduktiepaneel 1500 jaar belastinggesehiedenis

Twee Rijkswapens van voor en van nd 1907
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Zilver

In december 1994 heeft het
Belastingmuseum een drietal zilveren
voorwerpen aangekocht.Deze aan-
winsten dragen visueel bij tot de rijke
geschiedenis van de Franse periode in
de Waarborg op gouden, zilveren en
platina voorwerpen (kabinet 4:
Coopers & Lybrandzaal, le etage). De
aankopen kwamen tot stand met
medewerking van de beer C. van
Dongen, die onderzoek verricht naar
de geschiedenis van de Waarborg. Te
zijner tijd hopen wij in IMPOST een
interview met deze vrijwilliger to
plaatsen.

Soepschep:
Franse keur, gehalte 800,
kantoorletter L ('s-Hertogenbosch),
maker Bernardus Rijken.

Dessertvork:
Franse keur, gehalte 800,
kantoorletter N (Rotterdam),
maker J.P. Sondagh.

Mokkalepel:
Keur Koninkrijk Holland, jaarletter a
(1807/1808), bijgestempeld met Frans
en Nederlands belastingteken, maker
Gerardus van Nieuwenhuysen.
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Eikenhouten

ladenkastje

De beer E.J.H. Volkmaars to
Dirksland schonk het
Belastingmuseum een eikehouten -

ladenkastje, vermoedelijk uit het
begin van deze eeuw.
Dergelijke kasten werden vroeger
gebruikt door waarnemers van ont-
vangkantoren om waardepapieren en
dergelijke in op to bergen. De adspi-
rant-ontvanger of surnumerair nam
zijn kast gewoon mee naar een vol-
gende waarneming of detachering,
want kluizen waren lang niet overal
aanwezig.
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uit: Hervormd Nederland 1 april 1995

De Boeier "TJET RIXT" en

zijn inscripties

De 'conservator schepen en visserij'
van het Zuiderzee Museum in

Enkhuizen heeft begin dit jaar het
Belastingmuseum telefonisch bena-
derd met vragen over de hierbij afge-
drukte foto. Het betreft een detail van
een spant in het achterschip van de
boeier Tjet Rixt ').
De vraag was, wat binnen de reeks
van inscripties de betekenis is van
* de afbeelding rond een (later aange-

bracht?) boutgat
* de jaarletter 0
* en het Y-achtige 'harpteken'
De letter 0 bleek de jaarletter 2) to zijn
voor de jaren 1847/48. Dat kwam
goed overeen met beschikbare gege-

vens over het geschatte bouwjaar van
de boeier.
De Y was to herkennen als het bijzon-
dere merk ') van de scheepsmeter van
het district Sneek. In Friesland had je
de districten Leeuwaren, Sneek en
Heerenveen. De circumscriptie
(=omschrijving) van het district Sneek
omvat de controles Sneek en
Workum.
In dit verband is sprake van een
meetbrief. We lezen in het Staatsblad
van 1819 a): "...zal de in het vorig arti-
kel vermelde meetbrief niet afgege-

ven worden, dan nadat het schip,
schuit of vaartuig door den meter of
ijkmeester zal zijn geijkt of gebrand,
met de volgende teekenen:

1. Het Rijks wapen;
2. De jaarletters;
3. Het bijzonder merk van den ijk-

meester, en
4. Het getal der tonnen."
In de latere brief van het Zuiderzee
Museum, waarbij de foto was
gevoegd, stond: "Rond het boutgat
zijn nog de contouren to zien van ver-
moedelijk een staart en een kroontje'
Deze constatering is juist: een inbran-
ding van het Rijks wapen: leeuw met
zwaard en bos pijlen.

Ook de duiding door het Zuiderzee
Museum van 19" als tonnage-getal
was juist.

Waar diende zo'n scheepsmeting zoal
voor? "....Die meting, ingesteld voor
de heffing van het patentrecht, is
intusschen voortdurend als een tak
van openbaren dienst to beschouwen
wijl zij veelal tot grondslag strekt,
zoowel aan de heffing van kanaal-,
sluis-, bruggelden en dergelijke, als bij
de bevrachting van vaartuigen en de
aflevering van gestorte goederen......
Voor scheepskundig- en ander
ambachtelijk-historisch onderzoek is
het van belang to weten, of en waar
nog meer dergelijke registers in

Nederland bewaard zijn gebleven ').
Gaarne reacties aan Impost.
Per 1 januari 1934 is de scheepsmeting

van de belastingdienst overgegaan
naar het Ministerie van Waterstaat 7).

In het depot van het museum bevindt
zich onder inventarisnr. 18675-A een
schrift (20,5 x 32 cm) met als geschre-
ven titel: Verzameling van stempelaf-
drukken, waar later onder is gezet: in
hoofdzaak scheepsmeting. Op zeven
bladzijden zijn losse stukjes papier

geplakt, waarop de eigenmerken der
scheepsmeters staan gestempeld, glo-
baal alfabetisch-chronologisch geor-
dend op plaatsnaam.
Het eigenmerk Groningen Juni 1890 is
als laatste opgenomen. Misschien is
het een ambtelijk naslagwerkje
geweest! Dit overzicht volgt de resolu-
tie van 30 Januarij 1855, Nr. 61
(Verzameling 1855, Nr. 13). Dit stuk
verving de resolutie van 15 April
1845, Nr. 34 (Verzameling 1845,
Nr.84). Deze resolutie was de opvol-
ger van resolutie Nr. 95 van 17

September 1835 (Verzameling 1835,
Nr. 147). Deze herzag een voorlopen-
de resolutie van de Staatsraad,

(foto Zuiderzeeinuseum to Enkhuizen,
rep roduktie Sijtse Ruitir ga)
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Directeur-Generaal der in- en uitgaan-
de regten en indirecte belastingen,
van 25 maart 1820, no. 23, 4e afdee-
ling, maar deze is niet in de
Verzameling geplaatst, aldus de anno-
tatie in de voetnoot. Tot heden heb ik
deze voorlopige resolutie nog niet
kunnen achterhalen!

Er blijft enige onzekerheid over de
besproken inscriptie bestaan: de dui-

ding van de "T'. Volgens het
Zuiderzee Museum is de 4 het doorlo-
pende jaarnummer, in het jaar dat een
merk geslagen is. Zij baseren zich met
W. Dolk H) op een herziening van de
patentwetgeving uit 1852 °).
Deze wet voegt inderdaad aan de
bovenvermelde vier teekenen toe: 5.
het doorlopende jaarnummer.
Volgens dit uitgangspunt heeft de ijk-
meester of meter in 1847/48 op de
Tjet Rixt reeds gebrand volgens een
praktijk, die in 1852 met wetgeving
bekrachtigd is. Het lijkt een plausibele
aanname.

Tot slot: het Zuiderzee Museum laat
weten, dat nog dit jaar een aktie start
voor de restauratie van de Tjet Rixt.
Kollega's, succes ermee!

Voetnoten:
1) Tjet Rixt duidt op twee oude Friese
voornamen.
Een boeier is een rond gebouwd jacht
volgens Friese traditie. Denk maar
aan het welbekende Friese
Statenjacht.
2) JAARLETTERS werden gebruikt
voor de inbranding van de uitslag der
meting van schepen en vaartuigen.
In: Verzameling der wetten, besluiten

en aanschrijvingen, betreffende de

directe belastingen en de in- en uit-
gaande regten en accijnsen, 1823 -
1911. Z.pl., z.uitg., (1824) - (1912),
staat in de Aphabetische tafel der
Onderwerpen onder
Patent (regt van) de verwijzing:
Jaarletter voor de branding der sche-
pen.
In 1834/35 begint de eerste serie met
een A, eindigend in 1858 / 59 met een

Z.
In 1847/48 is de 0 aan de beurt.
De I werd (om onduidelijkheid to ver-

mijden?) niet gebruikt.
Vanaf 1859/60 en vanaf 1882/83 star-

ten nieuwe series jaarletters: in uit-
voering per serie van elkaar en van
voorgaande series verschillend.
De jaarletter n voor het dienstjaar
1893/94 is de laatst uitgegeven jaar-
letter. Dit vindt zijn oorzaak in de

afschaffing van het patentrecht: dit is
vervallen verklaard bij wet van
2 October 1893 (Stsbl. nr.149), hou-
dende heffing eener belasting op
bedrijfs- en andere inkomsten.
In Verzameling 1899, nr. 60
Scheepsmeting worden in Bijlage B
letters ingevoerd, aanwijzende het
district van inschrijving.
3) Verzameling..., 1845, nr. 84:... deze
aangehechten Algemeene Staat der
bijzondere merken van Scheepsmeters
in de onderscheiden Districten der
verschillende Provincien, voor de
meting der Vaartuigen, aan het regt
van patent, volgens de XVIe tabel
(wet van 6 april 1823), Stsbl. nr. 14)
onderworpen".
4) Stsbl. 1819, nr. 24, wet van de
12den Mei 1918 nopens een belasting

onder den naam van LAST- of TON-
NENGELD, artikel 32.
5) Verzameling 1894, nr. 79, scheeps-
meting, I Algemeene opmerkingen,
paragraafl.
6) Volgens het artikel 'Vaartuigen tot
vermaak: plezierschepen van
Leeuwarden, 1838-1894'door W. Dolk,
in Jaarboek 1985 van de Vereniging
Fries Scheepvaart Museum, biz. 60 -
63, zijn daar in het Gemeente Archief
zulke registers over de jaren 1815 tot
1894 aanwezig.
7) Verzameling van voorschriften
voor de ambtenaren der directe belas-
tingen, invoerrechten en accijnzen,
deel XXI, nr. 4430: Besluit van 10
November 1933 (Stsbl. nr. 586).
8) W. Dolk, o.c., biz. 63, voetnoot 3.
9) Ststbl. 1852, nr. 61, tabel nr. XVI,
paragraaf 15.

"Komt alien tot mij"-

Smokkelauto tegen de kerk
to Ell (L.)

(Voorzijde auto met twee douaniers

Vanaf het einde van de tweede
wereldoorlog tot de invoering van de
EG-bepalingen op landbouwgebied in
1969, vormde het prijsverschil van
Nederlandse roomboter tussen Belgie

en Nederland het motief voor de
smokkel van grote hoeveelheden
roomboter naar Belgie. In de vijftiger
jaren bedroeg de winst zo'n 3,-- per
kilo. Men reed met snelle grote
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Amerikaanse auto's (Chrysler,
Cadillac, e.d.), waarmee per rit 750
kg. roomboter kon worden wegge-
bracht.

Op 26 oktober 1957 omstreeks 18.00
uur achtervolgde de Nederlandse
douane in de omgeving van Weert
twee zwarte Chryslers, "de tweeling"
genaamd. Stoptekens werden gene-
geerd en bij de achtervolging schoot
de douane met de karabijn op de ban-
den van de achterste wagen. Een
kogel kwam via het linker achterlicht

de auto binnen, doorboorde de pant-
serplaat achter de bestuurder en ver-
wondde hem. De chauffeur verloor de
macht over het stuur, schoot rakelings
langs het Heilig Hart-beeld met de
tekst "Komt allen tot mij" en kwam
tegen de kerk van het dorp Ell tot stil-
stand. De andere auto ontkwam. De
smokkelaar heeft geruime tijd in het
ziekenhuis gelegen (de prijs voor een
le klas-verpleging werd bij vooruit-
betaling voldaan), en kreeg nog doua-
nebewaking ook, toen door tipgeving
werd vernomen dat de opdrachtge-
vers van de smokkelaar hem uit het

ziekenhuis wilden ontvoeren. Auto en
boter werden in beslag genomen en
de auto werd overgebracht naar een
werkplaats van de Koninklijke
Marechaussee to Weert. De benzine-
tank van de auto - Belgisch kenteken
80 N 93 - lekte. In de garage/ werk-
plaats brandde de waakvlam van een
geiser, de benzinedamp ontplofte en
de garage mitsgaders de smokkelauto
gingen verloren. De smokkelaar uit
Budel (die voor dit karwei f100,-- zou
ontvangen) overleefde zijn hachelijke
avontuur. Na ontslag uit het zieken-
huis en een verblijf van enkele maan-
den in de gevangenis, is hij nog meer-
malen de douaniers to slim of
geweest. Hij is nu 62 jaar en woont in
Belgic.

De tegen de kerk tot staan gekomen auto,
vlakbij het Heilig Hart-beeld.

(De foto's bij dit artikel zijn respectie-
velijk gemaakt door de Rijkspolitie to
's-Hertogenbosch - Technische
Recherche Roermond, en Alphons
Stribos to Weert. Zij zijn gepubliceerd
in Dagblad "Maas- en Roerbode" van
27 oktober 1957).

Tip voor een dagje
uit in Den Haag
Op 26 april is in het Nederlands
Kansspelmuseum in Den Haag
door oud-staatssecretaris van
financien de heer mr M.J.J. van

Amelsvoort, de eerste wisselten-
toonstelling geopend in het bestaan
van dit jonge museum.

Kaarten

troef
de speelkaart door de eeuwen
heen

Een jaar geleden werd het
Kansspelmuseum, waarvoor het
Belastingmuseum het museale
beheer verzorgt, geopend.
'Kaarten is Troef' toont bijzonder

fraaie spellen die stuk voor stuk
geselecteerd zijn vanwege hun bij-
zondere karakter. In de eerste
plaats uit esthetisch oogpunt, maar
ook vanwege een aantal andere
facetten.

Zo is er een zeer oud spel to zien,
met ronde kaarten, uit Perzic. En
een z.g. 'silkpack' uit Duitsland
(1690), waarbij de afbeeldingen op
de kaarten zijn uitgevoerd in zijde.

Een aantal zelfgemaakte kaartspel-
len toont de inventiviteit van men-
sen als het er om gaat een kaartje to
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kunnen leggen. Het gevangenis-
spel is hiervan een mooie illustra-
tie. Dat deze categoric er niet
altijd simpel uitzag wordt getoond
met een fraai handgemaakt spel

uit Engeland (± 1850).

Tevens komt belasting op speel-
kaarten aan bod en er zijn attribu-
ten to zien die nodig waren bij het
maken van oude speelkaarten.

Aan de hand van prenten en schil-
derijen beleeft de bezoeker de
sfeer waarin het kaartspel
gespeeld werd.

Duidelijk wordt bij het bekijken
van deze expositie dat speelkaar-
ten universeel zijn en van alle tij-
den. Een inleidende videofilm
completeert het geheel.

Met deze expositie, die to zien is
tot 1 november 1995, heeft het
Kansspelmuseum een troef in
handen die u zeker niet mag mis-
sen.

Het museum is geopend van
maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 16.00 uur. Het is gevestigd
in het gebouw van de Stichting
Exploitatie Nederlands
Staatsloterij aan Paleisstraat 5, to
Den Haag. De toegang is gratis,
evenals het kopje koffie dat u na
uw bezoek wordt aangeboden.



Belasting-

gezien

Onder de titel "Belastinggezien-
gebruik en misbruik van belasting-
dienstuitingen" wordt binnenkort een
expositie samengesteld over de wijze
waarop adverteerders in hun reclame
de naam of uitingen van de
Belastingdienst gebruiken en/of mis-
bruiken.

Ter voorbereiding van deze expositie
en als aanvulling van de collectie fis-
cale curiosa, is het Belastingmuseum
op zoek naar geschikt materiaal,
waarbij de fiscus als lijdend voorwerp
heeft gediend. Hierbij kan men bij-
voorbeeld denken aan affiches en
advertenties waarin gebruik is
gemaakt van de leus "Leuker kunnen
we 't niet maken......, of reclame
geinspireerd op de blauwe envelop.
Het toepassen van een blauwe enve-
lop voor het aangiftebiljet of voor een
aanslagbiljet inkomstenbelasting
dateert overigens a] uit 1916.

Bent u in het bezit van oud of recent
reclamemateriaal en wilt u dat aan het
museum zenden, dan kunt u dat kos-
teloos opsturen naar het adres:
Stichting Belastingmuseum,
Antwoordnummer 3634 3000 WB
Rotterdam. Nadere informatie is to
verkrijgen bij John Vrouwenfelder

(tel. 010-4365629).

Het carnavalsprogramma 1994 van's
Hertogenbosch stond in het teken van
de fiscus naar aanleiding van de actie
"dubbeltrap" van de eenheid
Ondernemingen. Deze uitgave is een
goed voorbeeld van humorvolle toe-
passing van belastingformulieren e.d.
(uit: Blurb, jaargang 7, nummer 3,
1994).

Belastingdienst 1994 Aangitte
Vermakelijkheids-
belasting

Telefoonnummer Belastingdienst
073-11. -.1 11

^ Geboortedatum
1111182

Uitreikdatum aangiftebiljet
18 jariuar- 1_994

030 E4
011 PARTICULIEREN OC

VESTING OETELDONK

PART ANTWOORDNJMMER 1882

col
1111 OC OETELDONK 11

DHR/MEV=. D D H DEWOONT

DIT ADRES

1882 CC OETELDONK

Ruimte voor Correctie van naam., streat,

woonplaats of geboonedatum

Uw SoFI-nummer is
':1 11. 11 111

Do aangllte moat
ingevuld an ondenekend
bij ons binnen
zijn vd6,
20 februari 1994

I Ruimte voor stempel ten baconnummer)

belastr gcdnsulent
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Een prentbriefkaart
geinspireerd op de blau-
we envelop.

Tot de collectie fiscale curiosa behoren deze
twee "witte voeten"

Ze zijn geschonken aan ontvanger J.N.M. Jansz
to Amsterdam. door een ontevreden belasting-
schuldige, en op maandag 4 februari 1974 voor
het kantoor uitgedeeld.

Volgend

Jaar

Deter

J A

W L p r

1 J E HAL E N.

H IJ KRIJT E R T W E E /
HELA A S ZUN HET EEN PARR

HORRELVOETEN CEWORDEN,MAAR

'W I T Z ZE WEL /
NO F44 L YAAN&
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Werkgroep

Geschiedenis

Een klerk op het (belasting) kantoor. Reproduktie naar een negentiende eeuzos schilderij, zvaarschijnlijk ten onrechte
toegeschreven aan Johan Willem Martens (1839-1895).

(foto Belastingmuseum)

van de

Overheidsfinancien
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Werkgroep 'Geschiedenis van de

Overheidsfinancien'

Studiemiddag 'Domeinrekeningen:
problemen en mogelijkheden'

De najaarsvergadering van de
Werkgroep Geschiedenis van de
Overheidsfinancien, die op 1 novem-
ber 1994 gehouden werd in het
Rijksarchief in Noord-Brabant to Den
Bosch, stond in het teken van het
gebruik van domeinrekeningen als
bron voor historisch onderzoek.
Aanleiding voor de keuze van dit
onderwerp was de verschijning van
de Onderzoeksgids voor domeinar-
chieven betreffende Noord-Brabant,
ca. 1300-1981 (Den Bosch, 1994) een
uitgave van het Rijksarchief in Noord-
Brabant. Maker dr Jan Sanders van

het RANB lichtte de opzet van dit
nieuwe type archiefgidsen toe. Ze
vormen een schakel tussen de beken-
de archiefoverzichten van de rijksar-
chieven enerzijds en afzonderlijke
archiefinventarissen anderzijds, door-
dat ze een introductie bieden op de
historische en institutionele inbedding
van een samenhangende reeks archie-
ven, mede onder verwijzing naar
archieven van andere instellingen
waar een relatie mee bestond. Tevens
wordt er een bespreking geboden van

de soorten archiefstukken die men
kan aantreffen, naast schematische en
chronologische overzichten en

indexen, die proberen de toeganke-
lijkheid voor de gebruiker van deze
vaak ingewikkelde archieven to ver-
groten.

van Van der Pas, uitmonden in een
dissertatie bij De Schepper in

Nijmegen. Zij is vooral geinteresseerd
in wat de rekeningen en de bijbeho-
rende stukken, zichtbaar maken over
veranderingen in de administratieve
organisatie ten tijde van de
Bourgondische bezettingen van 1473
tot 1477 en van 1481 tot 1492. Ze
benadrukte hoe levendig en tot in
detail de stukken soms inzicht geven
in de dagelijkse gang van zaken. Men
ontmoet een Bourgondische ambte-
naar die - net als de hedendaagse
onderzoeker - soms moeite blijkt to
hebben met de interpretatie van

bepaalde posten die in de rekeningen
voorkomen. Men verneemt van de

perikelen van een Gelderse rentmees-
ter to Mechelen die tevergeefs pro-
beert om - conform zijn instructie -
zijn rekening daar afgehoord to krij-
gen. Op wat algemener niveau bleek
echter bijvoorbeeld ook hoe de vrij-
heid van de hertogen in hun domein-
beheer, en met name het verpanden
ervan, beperkt werd door de nood-
zaak om van de Staten van Gelre
beden los to krijgen.

Lacunes

Een probleem vormen de vele lacunes
in de reeksen rekeningen uit deze

vroege periode. In de wel bewaard
gebleven boeken ontbreken boven-
dien voor jaren van oorlogvoering
allerlei agrarische gegevens, omdat
tienden, cijnzen e.d. dan niet inbaar
waren. Niettemin bevatten de reke-
ningen natuurlijk toch veel gegevens
over zaken als graanprijzen, lonen
van ambachtslieden, problemen met
zandverstuivingen, vleesconsumptie
aan het hof van de hertog, en dergelij-
ke. Ze wees voorts op de vele meestal
wel aaneengesloten reeksen rekenin-
gen van watertollen, en de vele

bewaard gebleven reeksen vrijgeleide-
brieven van steden voor kooplieden
die vrijgesteld waren van tolbetaling,
die een beeld geven van economische
ontwikkelingen. Ten slotte pleitte ze

ervoor om bij gebruik van rekeningen
als bron ook altijd de bijbehorende, en
vaak eveneens bewaard gebleven,
Iapostillen' to lezen, waarvan de
inhoud vaak veel verduidelijkende en
aanvullende informatie bevat.

Bourgondische bezettingen

Drie onderzoekers deden verslag van
onderzoek waarin domeinrekeningen
op enigerlei wijze een rol spelen. Een
jaar geleden had drs Wil van der Pas
de werkgroep al eens geinformeerd
over zijn op zestiende eeuwse
Gelderse Domeinrekeningen geba-

seerd promotie-onderzoek. Nu sprak
mw drs Aafje Groustra-Werdekker
over Gelderse domeinrekeningen
uit de laatste decennia van de 15e
eeuw. Haar onderzoek zal, net als dat
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Vlaamse rekeningen

De Zeeuwse historicus drs A. de
Kraker, die birmenkort bij G.J. Borger
zal promoveren op ontwikkelingen in
het landschap in de Middeleeuwen,
gaf inzicht in de mogelijkheden en
problemen bij het gebruik van vijf-
tiende en zestiende eeuwse Vlaamse
domeinrekeningen. Hij wees ten eer-
ste op de zorgvuldig opgemaakte en

overzichtelijke perkamenten bladzij-
den en de vaak met fraaie karikaturen
van personen versierde aanvangslet-
ters van de vijftiende eeuwse rekenin-
gen. Voorts wees ook hij op de gede-
tailleerde informatie die de bron
bevat over de dagelijkse administra-
tieve gang van zaken, zoals de vele
zitdagen en de vele reizen waarmee
het bestuur gepaard ging. Als pro-
bleem bij het benutten van de finan-
ciele gegevens uit de rekeningen sig-
naleerde hij, dat in zijn rekeningen, in
afwijking dus van die van mevrouw
Groustra, achteraf niet inbaar geble-

ken inkomsten meestal niettemin als
ontvangsten waren opgevoerd, en dat
de boeken kloppend werden gemaakt
door deze bedragen dan tevens onder
het kopje "renduz et non recue" to
boeken als uitgavenposten. Voorts
wees hij op de grote posten aan over-
drachten van en aan andere ontvan-
gerskantoren.

Molens

Hij spitste zijn lezing in het bijzonder
toe op de talloze gegevens over
molens, die de Vlaamse rekeningen
bevatten, niet alleen aantallen, stand-
plaatsen en soorten, de opbrengsten
van de verpachting ervan en de daar-
bij geldende pachtvoorwaarden, maar
ook zeer gedetailleerde gegevens over



molenherstel en molenbouw. Deze
hebben over de periode 1398 tot 1625
een geheel nieuwe geschiedschrijving
over deze belangrijke energiebron, en
de technische ontwikkelingen daarin,
mogelijk gemaakt, waarover een
afzonderlijke publicatie binnenkort to
verwachten is.

Domeinrekeningen mijden?

De Belgische historicus dr H. Coppens,
maakte enerzijds duidelijk dat wie
geinteresseerd is in de ontwikkeling
van de overheidsfinancien ten tijde
van het ancien regime in hun totaliteit,
zich genoodzaakt ziet een bron als de
domeinrekeningen juist zoveel moge-
lijk to mijden, gezien de grote hoe-
veelheid, de grote mate van detaille-
ring en de boekhoudkundige compli-
caties ervan. Anderzijds kon hij,
dankzij zijn gedegen reconstructie van
de totale ontvangsten en uitgaven van
de centrale regering van de Zuidelijke
Nederlanden sedert 1680 - op voor-
beeld van de door tijdgenoten tot
stand gebrachte geconsolideerde
staatsrekening van 1783 - uitspraken
doen over de ontwikkeling van de
financiele betekenis van de domeinen
in de Zuidelijke Nederlanden in het
totaal van de overheidsfinancien.
Opmerkelijk genoeg nam die in de
loop van zijn periode niet af, maar
juist toe, van ongeveer 8% naar onge-
veer 12% van de totale inkomsten en
uitgaven van de centrale overheid.
Zijn proefschrift over deze materie
werd besproken in NEHA-Bulletin 8,1
(1994) 22-24.

Nassause Domeinraad

Ten slotte sprak mw dr Joyce Pennings
van het Algemeen Rijksarchief naar
aanleiding van haar inventarisatie-
werkzaamheden aan het archief van
de Nassause Domeinraad. Als sinds de
15e eeuw werden de Nassause domei-
nen van Ameland tot Orange beheerd
door een vaste raad en rekenkamer. De
grote schuldenlast van Willem van
Oranje leidde in 1558 tot administra-
tieve hervormingen met striktere
richtlijnen omtrent het opmaken der
rekeningen en het afdragen der saldi.

De zogenaamde 'rendantsexemplaren'
van de rentmeestersrekeningen ble-
ven onder de rentmeesters berusten
en zijn daardoor, voor zover ze al
bewaard zijn gebleven, meestal in de
verschillende archieven in de provin-
cies terechtgekomen. De zogenaamde
'auditeursexemplaren' liggen echter

alle in het ARA. Voor een gebied als
de Stad en de Baronie van Breda
alleen al bleken bijvoorbeeld in de
tweede helft van de 18e eeuw jaarlijks
maar liefst 112 rekeningen moeten to
worden afgehoord, die meestal in
1638 beginnen en, in een grotendeels
gelijk blijvende structuur, tot aan het
einde van de 18e eeuw doorlopen.
Het archief bevat zo voor vele delen

van Nederland een rijkdom aan onon-
derbroken en complete gegevens.

Voorjaarsvergadering

De voorjaarsvergadering van de
Werkgroep zal gehouden worden in
april 1995 in het dan zojuist heropen-
de en vernieuwde Belastingmuseum
to Rotterdam. Er zullen lezingen
gehouden worden door drs Tom Pfeil
die bij A. de Swaan een proefschrift
voorbereidt over de reconstructie van
de Nederlandse overheidsfinancien in
de Bataafs-Franse tijd en mw drs L.
Peeperkorn-van Donselaar, conserva-
tor van het Belastingmuseum, over de
nieuwe inrichting. Leden van de
werkgroep krijgen nadere informatie
thuisgestuurd.

Wie belangstelling heeft voor het lid-
maatschap van de werkgroep kan
zich aanmelden bij de secretaris, mw
dr W. Fritschy, Boomstede 343, 3608
BA Maarssenbroek.
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Bij het museum zijn de volgende publicaties to bestellen:

Afgerekend moet worden met alle geld dat tijdens de bezetting op laakbare wijze is verdiend, over

de geldzuivering in de periode-Lieftinck; door werkgroep Lieftinck; 1991; 20 blz. (prijs 12,50)

Alva en de Tiende Penning; door Prof. dr. F.H.M. Grapperhaus; 1984; 399 blz. (prijs 45,-)

Belastingen in Nederland 1848-1893, de strijd om een modernisering van het stelsel; door dr. A.C.J.

de Vrankrijker; 1967; 161 blz. (prijs 20,-)

Catalogus "Permingen voor de Hondenbelasting"; 1982; 88 blz. (prijs 5,-)

Convoyen en licenten; door Prof. dr. F.H.M. Grapperhaus; 1986; 48 blz. (prijs 15,-)

Daer compt de Lotery met trommels en trompetten! Loterijen in de Nederlanden tot 1726; door

Anneke Huisman en Johan Koppenol; 1991; 125 blz. (prijs 20,-)

Fiscaal-historische documentatie. Een selectie, bijeengebracht in trefwoorden en plaatsnamen; door

mr. J. Lamens; 1987; 344 blz. (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 com-

missie 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 com-

missie onder voorzitterschap van J. de Koning; 1990; 560 blz. (prijs 49,-)

De grens bepaald; De Nederlandse grens en grenspaal in

historisch perspectief; door J.W. Bieze; 1992; 64 blz. (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 accijnzen 1833;

door P.L.H. Crasborn; 1983; 103 blz. (prijs 1,-)

De Nederlandse Platina-, Gouden- en Zilvermerken vanaf 1813; door J.B.F. v.d. Bossche; 1989; 23

blz.(uitverkocht)

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 blz.

(prijs 12,50)

De Pen in de aanslag, 100 jaar belasting in de politieke prent; door drs. Klaas Kornaat; 1995; 156 blz.

(prijs f 29,90, voor de Vrienden van het Belastingmuseum - met bon - f 23,90)

Plaatje met een gaatje; het Nederlandse Rijwielbelastingmerk 1924-1941; 2e druk 1991; 28 b1z.

(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 (prijs 5,-)

Tappen uit een geheim vaatje; door Paul Spapens en Piet Horste; 1990; 207 blz. (prijs 44,50)

Vijf gulden eeuwen, momenten uit 500 jaar gemeente financien Amsterdam 1490-1990; door Eric

Slot; 1990; 112 blz. (prijs f 20,-)

De wederzijdse befnvloeding van de heffing der accijnzen op alcoholische dranken en de natuur-

kunde; door dr. ir. J. Mac Lean; 1980; 42 blz. (prijs f 2,50)

Prentbriefkaart "Betaling van de kerkelijke tienden"; door J. Lice, 19e eeuw (prijs 0,50)

Prentbriefkaart "Betrapt bij het smokkelen van alcohol in darmen"; door C.F. Coene (1780-1841)

(prijs 0,50)

Prentbriefkaart "Douanehuisje aan het IJ bij het veerhoofd van Schellingwoude"; door W. Gruyter

(1817-1880) (prijs 0,50)

Prentbriefkaart "19e eeuwse douane-uniformen" (prijs 0,50)

Prentbriefkaart "Halbank, Cornelis Tromp" (prijs 0,50)

Prentbriefkaart "Het aanslagbiljet"; door T. van de Muijsenberg, 1935 (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)

Prentbriefkaart "Verbinding van de gebouwen Parklaan 14 en 16 met rijkswapenborden, illegale dis-

tilleerkolom en smokkelfiets" (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

q Ik wacht uw acceptgiro of

Datum

Handtekening

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

VRIENDEN BELASTINGMUSEUM PROF. DR. VAN DER POEL

Antwoordnummer 3634
3000 WB Rotterdam
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