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Van de redactie
Een nieuw nummer van Impost ligt
voor u. De redactie - wederom actief
bijgestaan door Sacha Lokers - heeft
in de vakantietijd moeite moeten
doen voor een tijdige verschijning,
maar het is weer gelukt. De vaste
rubrieken: de column, het depot, de
aanwinsten, de werkgroep, zij zijn
alien aanwezig. Een fraai beeld van
een belastingambtenaar werd aan de
conservator overhandigd, en een
tweetal bezoeken (van de oud-directeur Volkmaars en van familieleden
van oprichter Van der Poel) krijgt bijzondere aandacht. Wij slaan een blik
in de werkplaats, en vertellen iets
over een van de vrijwilligers en zijn
hobby. Uit het maandblad van de
Joodse Gemeente to Rotterdam nemen
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wij een artikel over dat een verkeerd
bijschrift bij een antieke prent tot
grondslag heeft. De vorige eeuw
krijgt aandacht in de memoires van
een oud-inspecteur, en de speelkaart
wordt behandeld door een oud-staatssecretaris. Einde 18e eeuw werd ook
al over de vrijheid en over de belastingen gefilosofeerd, en korte tijd later
voerde Gogel zijn nieuwe belastingstelsel in. U ziet dat wij gestreefd hebben naar zoveel mogelijk variatie.

Kinderziektes
Door middel van Impost proberen wij onze vrienden en donateurs op de hoogte to houden van het
wel en wee van het Belastingmuseum. Gelukkig
is daarbij over het algemeen het wel in de meerderheid ten opzichte van het wee. Maar om u to
laten zien dat het niet alleen maar rozegeur en
maneschijn is, vertel ik u deze keer iets over kinderziektes in een recent verbouwd museum, en
hoe wij iedere keer weer iets bijleren.
Zoals u weet zijn wij bijzonder trots op de glazen
lift die zich tussen de panden Parklaan 14 en 16
bevindt... Wanneer wij bezoekers rondleiden, is
de lift een van de eerste aanwinsten die wij tonen.
Zo verging het ook onze acht collega's van het
Douanemuseum in Antwerpen. Zij maakten ons
verlegen met hun complimenten en loftuitingen
over het geheel vernieuwde museum, totdat zij in
de lift op weg naar beneden om to vertrekken
plotseling tot stilstand kwamen tussen twee stopplaatsen in!
Er was geen beweging to krijgen in de lift, het
was een warme dag en inclusief de medewerker
van het Belastingmuseum was de ruimte goed
gevuld. Goede raad was duur, want de medewerker die de lift niet alleen van buiten, maar ook
van binnen kent, was afwezig. Een instructie 'hoe
to handelen bij storing' was in de maak maar nog
niet voltooid.
De storingsmonteur van de fabrikant vertrok
onmiddellijk naar Rotterdam, maar zou wel even
onderweg zijn. En zoals gezegd, het was warm en
vol in de lift. Gelukkig beyond de lift zich halverwege een uitgang en konden de deuren met enige
handigheid worden geopend. Een stoel werd in
de lift geplaatst en met behulp van enkele medewerkers konden de Belgische gasten en, uiteraard
als laatste, onze eigen medewerker uit hun benarde positie worden verlost.
De Belgische delegatie nam het hele voorval laconiek en met de nodige humor op en troostte ons
met op to merken dat zich in het eigen
Douanekantoor maar liefst vier liften bevinden,
waarvan er vrijwel dagelijks wel een kuren vertoont. Zij waren dus getraind in het oefenen van
geduld.
De storing bleek uiteindelijk tot de categorie kinderziektes to behoren. De instructie 'hoe to handelen bij een storing' is - het zal u niet verbazen inmiddels gereed, zodat u bij een bezoek aan het
museum met een gerust hart gebruik kunt maken
van de lift!

Loes A. Peeperkorn-van Donselaar
conservator
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Haman in het
Belastingmuseum

Onder deze titel verscheen in het
maandblad van de Joodse Gemeente
to Rotterdam, Poeriemnummer
5755/maart 1995, een artikel van de
heer H.N. Bonnewits, die het
Belastingmuseum naar aanleiding van
de tentoonstelling van een antieke
prent met een verkeerd bijschrift voor
een 'uitglijer' heeft behoed. Met toestemming van de auteur nemen wij
diens artikel over.
In de Havenloods van 17 januari j.l.
stond een artikeltje over het
Belastingmuseum Professor dr Van
der Poel aan de Parklaan. Dit museum, gevestigd in twee kapitale herenhuizen zoals die aan het begin van
deze eeuw in die buurt door de
'havenbaronnen'werden neergezet,
heeft een totale opknapbeurt ondergaan en toont thans zijn collectie in
een geheel nieuwe en eigentijdse
opstelling. De Havenloods illustreerde dit met een foto van een poppenopstelling met op de achtergrond een
sterk vergrote antieke prent, het
geheel voorstellende een belastingoproer in oude tijden.
De bedoelde antieke prent laten wij
hierbij zien. Velen van u zullen hem
wel kennen. Hij wordt nogal eens
afgebeeld in boeken en platenatlassen
over joodse geschiedenis. Deze komt
uit het boek Het Joodse Volk van
Rufus Learsi en stelt voor de plundering van 22 august-Lis 1614 in de
Judengasse van Frankfurt a.d. Main.
Aanstichter van deze pogrom was een
zekere Vincent Fettmilch, die zich 'de
nieuwe Haman der Joden' noemde.

Foto R.J. Tiemann
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In een ingezonden stuk aan de
Havenloods heeft uw redacteur laten
weten dat de prent niets met een
belastingoproer to maken heeft en
gewezen op de ringvormige tekens
die de Joden op hun kleding moesten
dragen, het gele Judenrad of der gelbe
Fleck. De hoofdredacteur van de
Havenloods liet weten dat de foto
hem zo door het Belastingmuseum
was aangereikt, maar dat hij het
museum op de hoogte zou stellen.
Het eerste heeft hij in zijn krant
gezet, als naschrift op het ingezonden
stuk, het tweede heeft hij niet gedaan.
Het Belastingmusuem werd op deze
zaak geattendeerd door een medewerker die het ingezonden stuk had
gelezen. Via het telefoonboek was de
schrijver gauw gevonden en werd hij
uitgenodigd voor een gesprek met de
museumstaf.

Mevrouw drs Loes Peeperkorn, directeur van het museum putte zich uit in
verontschuldigingen over het -naar
gebleken onterechte- gebruik van de
prent. De voorloper van het museum
(Boompjes) was in de meidagen van
1940 geheel verbrand, met de hele collectie. Professor dr Van der Poel is
toen direct begonnen een nieuwe collectie aan to leggen en hij verzamelde
daarvoor nagenoeg alles wat hem in
handen kwam. De prent komt uit de
zo tot stand gekomen nieuwe prentencollectie en, zich verlatend op de
deskundigheid van de professor, heeft
men aangenomen dat hij iets met
belasting had to maken, maar het juiste wist men toch niet. Zowel bij het
Rijks Prentenkabinet als bij de Atlas
van Stolk is gevraagd of er iets over
die prent bekend was; geen van beide
konden er iets over zeggen. Niemand
was het opgevallen dat veel van de
afgebeelde personen een cirkeltje op
hun kleding hebben. Kan gebeuren.
De prent wordt nu fluks weggehaald
en het museum is blij voor een uitglijder to zijn behoed.
Bij ons bezoek kwam het exemplaar
uit de collectie op tafel en dat bleek
de originele ets to zijn uit een zeventiende-eeuwse of latere Nederlandse
uitgave van de kroniek van Gottfried.
Een boekenschender had de ets
gewoon uit het blad gesneden. Aan
de keerzijde staat een deel van de
tekst van het boek. Terecht zal Been
enkele onderzoeker verband leggen
tussen twee op die manier bij elkaar
gekomen fragmenten van een boek.
Maar nu de betekenis van de prent
bekend is, blijkt de deels geschonden
tekst weldegelijk to gaan over de
plundering van de Frankfurtse
Judengasse. Zelfs de naam Vincent
Fettmilch komt in die tekst voor.
Er kwam nog meer aan het licht. Een
beetje rechts van het midden staat een
man met een bij! to zwaaien. Hij
houdt die bij! in zijn linkerhand en
dat werkt niet zo makkelijk, tenzij
men links is. Zou het boek van Learsi
de prent gespiegeld weergeven? Bij
het zien van het origineel werd deze
vraag bevestigend beantwoord. Ook
in de Atlas van de Joodse Wereld van
Nicholas de Lange wordt dit plaatje
gespiegeld afgedrukt.
De naam Haman is al gevallen.
Toevallig in deze context in dit
Poeriemnummer? Helemaal niet! Met
Poeriem vieren wij de redding van de
Perzische Joden uit de handen van

hun hater Haman die voornemens
was hen alien op een dag om to brengen. Het tij keerde zich tegen hem en
het was zijn eigen koning die hem en
zijn tien zonen aan een vijftig ellen
hoge galg liet ophangen.
Wel, ongeveer zo is het ook met
Fettmilch en zijn boevenbende
gegaan. Uit angst deed de stadsregering niets tegen de razernij van het
gepeupel, want het was eigenlijk een
volksoproer (dat later escaleerde tot
de Dertigjarige Oorlog) waarbij de
Joden de eerste slachtoffers waren. Zo
konden de razende Vincent en zijn
trawanten hun gang gaan. Zij dreven
de Frankfortse Joden op de begraafplaats buiten de stad bijeen. Een deel
van de bende vond dat de Joden
gedood moesten worden, anderen
vonden dat zij verdreven moesten
worden. Blijkbaar waren de laatsten
in de meerderheid en er werd de
Joden medegedeeld dat zij de stad
moesten verlaten omdat de burgerij
hen niet langer wilde dulden en hun
bescherming ontzegde. De verdrijving
ging door en op 23 augustus 1614, de
dag na de plundering, verlieten 1380
Joden de stad Frankfurt, blij dat zij
het er levend afgebracht hadden,
bedroefd omdat zij hun hele hebben
en houden verloren hadden. De daaropvolgende dagen volgden anderen
die in de stad bij Christenen ondergedoken hadden gezeten. De verdrevenen vonden onderdak bij de joodse
gemeenten in de naburige plaatsen,
zoals in Hanau en Offenbach.
En toen dit allemaal gebeurd was
begon de overheid de orde in de stad
to herstellen. Op bevel van de keizer
werden Fettmilch en zijn lotgenoten
opgepakt en als staatsvijanden ter
dood veroordeeld. Het afgehakte
hoofd van Fettmilch werd op een
stang gestoken en in de stad ten toon
gesteld. Anderhalf jaar later mochten
de Joden ingevolge het keizerlijke
bevel weer naar Frankfurt terugkomen. Op 10 maart 1616 keerden de
Joden, voorafgegaan door een legerafdeling, terug in de stad. Zij werden
met trompetgeschal en trommelslag
ontvangen. Die blijde incomste vond
plaats op 20 adar, zes dagen na
Poeriem. Daarom vierden de
Frankfortse Joden tot halverwege de
vorige eeuw tweemaal Poeriem. De
tweede Poeriem heette Wintz Poeriem
of Vincent Poeriem.
Wintz kan een westjiddisje vorm van
Vincent zijn. Elders vinden we dat
Fettmilch van zijn voornaam Wintz
Hans heette.
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Wie koemt Homon in de
Manisjtanne?
Wat heeft het Belastingmuseum met
Haman en Poeriem to maken?

Je ziet het maar, alles ... en toeval
bestaat niet. Of wel?
naschrift
Het instellen van een plaatselijke
Poeriem naar aanleiding van een
onverwachte wending van het noodlot is wel meer gebeurd. Ook Poeriem
voor een enkele familie komt voor. De
Encyclopedia Judaica geeft een lijst
van meer dan twee pagina's met speciale Poeriems. In 1804 ontplofte in
Wilna een kruithuis. Er vielen doden
en gewonden en veel huizen werden
totaal verwoest, ook het huis van rabbijn Abraham Dantzig, naar zijn
gelijknamige boek bekend als de
Chajjee Adam. Hij, zijn familieleden
en het huispersoneel waren allen zeer
ernstig gewond, maar alien zijn er
weer bovenop gekomen. Als dank
voor die totale genezing van zijn hele
huishouding heeft de Chajjee Adam
voor zijn familie en nageslacht voor
15 kislew, de dag van de ramp, een
vastendag ingesteld, gevolgd door
Buskruitpoeriem.
H.N. Bonnewits

Oud-Directeur van het
Belastingmuseum op bezoek

Dinsdag 30 mei j.1. was het zover: we
konden onze oud-direkteur E.J.H.
Volkmaars vergezeld van zijn nicht
mw. B. Smits in onze vernieuwde
omgeving ontvangen. Naast de conservator mw. drs. Loes A.
Peeperkorn-van Donselaar waren de
bestuursleden C. Boersma en mr. H.J.
Haverkamp ter verwelkoming aanwezig. [De beer Volkmaars was van 1967
tot '79 direkteur van het
Belastingmuseum].
Gesterkt door koffie met gebak begon
de rondgang door het museumgebouw. Deze verkenning werd na de
lunch voortgezet. Het samenspel van
de vernieuwde museale opstelling en
van de bouwkundige aanpassingen
maakte grote indruk op de gasten. De
liftfaciliteit maakte het mogelijk ook
een kijkje to nemen in het opgeknapte
kantoorgebouw. Daar werden onder
andere het restauratie- atelier en de
bibliotheek bezocht.
Na de thee in de museumtuin namen
we weer afscheid van onze gewaardeerde gasten. Zij lieten ons, ook later
nog, weten zeer voldaan to zijn over
het bezoek. Wij zeggen van onze kant:
tot de volgende keer!

De heer Volkmaars, niw Smits en museummedewerker Carpaij
Foto Belastingmuseum

Oude
bekenden in
huis

De heer Volkmaars in het atelier van restaurator Khaknegar
Foto Belastingmuseum
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Op vrijdag 16 juni ontvingen de
bestuursleden Gohres en Stoffer, de
laatste in gezelschap van zijn echtgenote, en conservator mw drs Loes
Peeperkorn de drie kinderen van professor dr Van der Poel. Twee dochters, mevrouw A.A. van der Poel en
mevrouw G.T.Zevenbergen-van der
Poel en de zoon, de heer dr J.M.G.
van der Poel; de laatste twee met
partner, werden na een ontspannen
start met koffie in de nieuwe coffeeshop 'de Pungelaar' door het museum
rondgeleid door medewerker van de
educatieve dienst Ton van Kuijen. Een
hernieuwde kennismaking vond

Van links naar rechts; inw Peeperkorn, de
heer Zevenbergen, de peer Van der Poel,
mw Van der Poel, de heer Stoffer,
mw Zevenbergen, niw A. van der Poel,
mw Stoffer
Foto Belastingniuseum

plaats met oude vertrouwde voorwerpen van vroeger.
Verrassend daarbij was uiteraard het
nieuwe onderkomen in de voormalige
Rijksbelastingacademie en de volstrekt afwijkende opstelling van de
museale objecten in vergelijking tot
vroeger.
Op onderhoudende wijze werd de
rondgang vervolgd door het nieuwe
museumdepot, waar de schilderijen
met belangstelling werden bekeken,
maar de vele nog ingepakte verhuisdozen spoedig aan hun lot werden
overgelaten. Via de overdekte poort
en de lift naar het voormalige museumgebouw ging de tocht verder. In
het bijzonder stond de familie Van
der Poel stil bij de bibliotheek.
Het bezoek werd afgesloten met het
gebruik van een lichte lunch. Voor de
familie van de oprichter van het
museum was het een gelegenheid
herinneringen op to halen. Dit gold
ook voor de beide bestuursleden die
ooit hun eerste schreden op het pad
der belastingen hebben gezet bij wijlen professor Van der Poel.
Voor de museummedewerkers was
het een goede gelegenheid kennis to
nemen van de familieherinneringen.
Het 19de eeuwse gezelschapspel
'Boerenschroom' waarin een belastingontvanger een rol speelt, werd bij
de familie Van der Poe] ieder jaar op
oudejaarsavond gespeeld. Nu bevindt
een dergelijk spel zich in een van de
museum-vitrines. Ook hoorden wij
meer over verschillende schilderijen
die in opdracht van oprichter Van der
Poel voor het museum werden
gemaakt.

V.l.n.r.; niw A. van der Poel, de Neer Van der Poel, diens echtgenote, mw. Zevenbergen,
de Beer Zevenbergen
Foto Belastingniuseum

31 IMPOST NR. 6 SEPTEMBER 1995

Fraudetentoonstelling
Onder de titel: "Door de mazen van
het net, en verder...." wordt van 30
september 1995 tot en met 11 februari
1996 de in het vorige nummer al
voorlopig aangekondigde fraudeten-

toonstelling in het Belastingmuseum
gehouden.
Deze tentoonstelling gaat over het
ontduiken en het ontwijken van belastingen, beide in strijd met de bedoe-

De werkplaats
De hierbij geplaatste illustraties geven
een beeld van de gedurende de afgelopen winter opgeknapte werkplaats.
Er zijn nieuwe plafonds aangebracht,
er is een ruimte waar stofvrij kan
worden gewerkt aan het restaureren
van Rijkswapens, en er is gewit en
geschilderd. Tevens werd centrale
verwarming gefnstalleerd, want het in

de winter werken bij een tweetal electrische straalkacheltjes bleek toch niet
to voldoen.
Op de foto's een paar beelden van het
vernieuwde interieur - U ziet o.a. de
heer G. Nieterau aan het werk.
Tevens nog een foto van het opknappen van de buitenzijde.
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lingen van de wetgever.
Belastingfraude is van alle tijden. De
tentoonstelling behandelt in beknopte
vorm enkele kenmerkende fraudemethoden vanaf de Middeleeuwen tot
heden. In verband met het 50-jarig
bestaan van de FIOD zal het accent op
de na-oorlogse periode liggen. Aan de
orde komen o.a. accijnsfraude (tabak
en alcohol), deviezensmokkel, zwart
geld, BTW-fraude, enzovoort.

Koninklijk

In mei nestelde een merel zich op
koninklijk niveau in de grootste kroon
die het Rijkswapen aan de voorzijde
van het museum siert. Veilig voor
ongewenst bezoek, maar vanuit de
nieuwe tussenbouw goed zichtbaar
voor nieuwsgierige ogen...

Jaarvers lag
1994
Foto Belastingmuseum

Avondopenstelling

Het jaarverslag van het
Belastingmuseum over 1994 werd aan
alle Vrienden, Donateurs en
Bestuursleden toegezonden, en tevens
gevoegd bij'WIJ VAN fINANCIeN'
nr. 6. Belangstellenden buiten
genoemde kring kunnen het verslag
aanvragen bij het in het colofon vermelde adres.

Donderdag 11 mei was het museum
extra lang geopend voor buurtbewoners en -werkers. Het doel van deze
openstelling tot 20.00 uur was de
buurt to laten kennis maken met het
vernieuwde museum en haar collectie. Daarnaast is het ook van belang
dat de uitgebreide mogelijkheden van
het museum belicht werden.
Bezoekers werden ontvangen en
gewezen op de nieuwe lift, diazaal en
het museumcafe de'Pungelaar'. In de
loop van de avond bezochten 60 personen het museum. Onder deze
bezoekers waren enige leden van de
wijkvereniging, waaronder de voorzitter, de heer A.D.H. Huijsman. Het
nieuwe museum, met de glazen tussenbouw, wordt als een verrijking van
de wijk gezien door de wijkvereniging. Om deze reden kreeg het museum een mooie bos bloemen.
Ook veel medewerkers van bedrijven
uit de omgeving bezochten het museum en dronken een kopje koffie in de
'Pungelaar'. Al met al een geslaagde
avond met veel aanloop. Dit in tegenstelling tot een eerdere avondopenstelling op 6 april. Voor deze avond
waren speciaal de belastingadviseurs
uit Rotterdam en omgeving uitgenodigd. Er kwamen echter slechts enkelen. Wij nemen aan vanwege de drukte rond de aangifte Inkomstenbelasting.
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Rotterdams
jeugdvakantiepaspoort
In het kader van het
Jeugdvakantiepaspoort kan de jeugd
in het Belastingmuseum een smokkelspel spelen. Wie de zes gestelde vragen goed beantwoordt, krijgt een
stempel in zijn / Naar vakantiepaspoort, en een versnapering. Het museum hoopt op veel jeugdige bezoekers.

Foto R.J. Tiernann

Uit het depot
Zegels
In het depot bevinden zich grote hoeveelheden belastingzegels, zoals
accijnszegels, formaatzegels, gezegelde stukken, e.d.. In dit nummer beelden wij of de op een kaart afgedrukte
"model-zegels voor den tabaksaccijns,
uitgifte 21 augustus 1944". Aan de
hand van dergelijke kaarten konden
de controlerende ambtenaren beoordelen of aan hen getoonde zegels
"echt" waren.

Foto Ton van Kuijen
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Foto Ton van Kuijen
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Hondenbelastingpenningen
De heer Verbaan van de Nederlandse
Munt N.V. to Utrecht stuurde een
aantal hondepenningen uit recente
jaren van de gemeenten Amsterdam,
's Gravenzande, Heemstede, Huizen,
Leidschendam, Maastricht, NieuwLekkerland, Uithoorn, Utrecht en
Wychen. Hierbij vindt u daarvan een
afbeelding.

Ook de heer C. Lesage uit Rotterdam
schonk een hondepenning en wel uit
1934 van de toenmalige Gemeente
Overschie (niet afgebeeld).

Foto Ton van Kuijen

De belastingambtenaar
Op 8 juni 1995 ontving de
conservator uit handen
van Jos de Wit uit
Oosterhout een verrassend
fraai bronzen beeld voorstellende 'de belastingambtenaar'. Het betreft het
tweede en laatste afgietsel
van het beeld dat De Wit
maakte in opdracht van
het Hoofd van Belastingdienst Particulieren
/Ondernemingen to
Breda. Het eerste exemplaar werd in november
1992 aangeboden aan de
scheidende directeurgeneraal C. Boersma tijdens diens werkbezoek
aan Breda.
Jos de Wit, werkzaam als
belastingambtenaar, is
sedert enige jaren een fervent beeldhouwer en heeft
inmiddels naam gemaakt.
En terecht, laat dit beeld
zien. In alle eenvoud
straalt het op tijdloze
wijze het karakter van de belastingambtenaar uit, met het koffertje in de
hand en de dossiers onder de arm.
Het krijgt een plaats in de vitrine
waarin aandacht wordt besteed aan
de rijksambtenaar: weliswaar aan het
einde van de 19de eeuw, maar door
het tijdloze karakter van het beeld
past het daar wonderwel. Een aanwinst van de eerste orde, waarvoor
wij Jos de Wit zeer erkentelijk zijn!

Belastingplaathouder
Van de beer G. Kok uit Delft ontving
het Belastingmuseum een rijwielbelasting-plaathouder die op het stuur
onder de stuurpen moest worden
vastgezet om diefstal van de belastingplaat to voorkomen. De belastingplaathouder, waarop octrooi was verleend, kostte destijds een kwartje.

EKA" • elastingplaathouder.
ca IGEALE OPLOSSINO van ee: moos .,k proSNam.
GeOn dielslal meer van Riiwielbelaslingmerken!
GEEN ONTSIERINO MEER VAN Uw PoJWIEL!

BLIJFT ALTIJD COED IN GEBRUIK

Overhandiging van het beeld
Foto Belastingmuseum

GOad6akaortl door lanakak^rrd((en. DotOl zlchtbaar
roor conva..unbl¢narnn.

HET El VAN COLUMBUS
V,. p U. njvietnarbelau n „WEKA"AclealOtiM-thooder
it mOnwren op Ur r4wm1 en u Is roor sO4d klattl

Foto Ton van Kuijen
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Uit de vorige eeuw:
Memoires

De belastingontvanger houdt zitdag op het platteland.
Olieverfidoek door W. Stadt (1940) naar een schilderij door Frans Hecker.

Het volgende fragment is afkomstig
uit "Herinneringen uit mijn leven",
een document humain van de hand
van Jhr. Willem Karel von Weiler
(1860 - 1946), die zijn begintijd als
adspirant-inspecteur (destijds controleur) beschrijft. In zijn latere tijd is hij
o.a. to Zutphen inspecteur geweest.
Men krijgt de indruk, dat zijn verblijf
in Zwartsluis niet steeds een onverdeeld genoegen was. Maar wij laten
hem nu zelf aan het woord.
"Ik ging dus den 29sten october 1885
naar Zwartsluis. Het was vroeg dag,
want ik moest then dag bijtijds to
Zwartsluis zijn om na kantoortijd het
beheer over to nemen van den
Ontvanger D. Engelen, ten overstaan

van den Controleur J.P. van Blirkom
to Kampen. Met den trein naar Zwolle
en verder met de boot over het
Zwarte Water kwam ik tijdig in
Zwartsluis aan, waar ik eerst in het
Hotel bij Schrijver mijn besproken
kamers bezichtigde en het een en
ander deponeerde. Toen wandelde ik
langs de dijk naar het kantoor waar
de ontvanger Engelen mij opwachtte.
Ik had verwacht dat deze alles al voor
elkaar zou hebben, maar tot mijn
teleurstelling had hij slechts de inventaris in triplo klaar, maar hij had nog
niets gedaan aan de rekening van
overdracht, die in quadruplo moest
worden opgemaakt. Engelen was een
gewezen kommies verificateur van de
? dienst, die zijn diensttijd besloot als
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ontvanger op een klein kantoor en die
zeer weinig begrip had van 't beheer
van zoo'n kantoor. Hij zat zeer verlegen met het opmaken van deze rekening, zoodat ik dadelijk moest aanpakken, om alles voor elkaar to hebben, wanneer de Controleur zou
komen. Maar dat Bing niet zoo vlot,
want alle boeken en schrifturen van
het beheer lagen in schilderachtige
wanorde opgeborgen (lees gesmeten)
in een bedstee. In die chaos moest ik
eerst een weinig orde brengen alvorens to beginnen. Toen ik halverwege
was met de rekening, kwam de
Controleur al. Deze maakte op mij
geen bijzonder prettige indruk. De
Heer van Blirkom, een mager, gebogen type met een groote bril op - in

een van de glazen zat een barst - had
een eigenaardig onaangenaam
gezicht; hij deed mij denken aan den
Jezuiet "Rodin"in de roman van
Eugene Sue "Le Juif errant", welk
boek ik juist gelezen had. (Hij was,
zooals ik naderhand hoorde ook een
Jezuiet). Hij was zeer voorkomend
tegen mij; hetgeen zijn reden had mijn a.s. schoonpipa Krayenhoff en
hij waren oude bekenden en hij wilde
eerstgenoemde gaarne to vriend houden vanwege diens relaties.
Toen alles afgeloopen was, wandelde
ik op mijn eentje naar het Hotel, de
Controleur was in zijn rijtuig weer
vertrokken naar Kampen. In het Hotel
had ik een reuze groote zaalachtige
kamer, uitziende op het Zwarte Water
- bar ongezellig - in een gewone kast
aldaar moest ik mijn kas opbergen (f 3.488,02) - mijn risico was dus wel
groot. De eerste avond zal ik nooit
vergeten, ik zat daar eenzaam in die
groote ruimte onder mijn Lampe
Beige - die moeder mij had meegegeven, to lezen en to schrijven. Ik ging
maar gauw op stok - mijn slaapkamer
was proper en goed verzorgd. Den
volgende dag - moeders verjaardag had ik een gevoel van groote verlatenheid. Mijn eerste dag op kantoor verliep zonder bezwaar, de kennismaking met het Zwartsluische publiek
viel niet tegen - voor een groot
gedeelte bestaand uit schippersvolk.
Na afloop van de kantooruren en na
mijn middagmaal - dat zeer goed uitviel - heb ik de avond grotendeels
doorgebracht met mijn viool, die mij
gelijk zoo dikwijls in mijn leven troost heeft gegeven!. Het was wel
hard, dat ik den feestdag van moeder
niet met haar kon beleven.
Mijn verblijf to Zwartsluis heeft
geduurd tot 2 April 1886 dus ruim 5
maanden. Die winter van 1885 op
1886 was buitengewoon streng, het
Zwarte Water was stijf bevroren. In
het Hotel heb ik het uitstekend gehad,
zorgzame en vriendelijke menschen.
In het Hotel woonde ook een oudOntvanger van Grastek, Lang geleden
gepensionneerd. Het schijnt een eenzaam mensch geweest to zijn. Had hij
familie? Niemand wist het, nooit
kwam iemand hem bezoeken. Ik had
geen aanleiding, om met hem om to
gaan, aangezien zijn levenswijze mij
onsympathiek was. Hij zat op zijn
kamer of sliep zijn roes uit, want
elken avond werd hij zoowat dronken
uit de gelagkamer naar zijn kamer
gebracht. Op een nacht, dat ik reeds
was ingeslapen, werd ik wakker van

een schreeuw en druk gestommel op
de trap. Den volgenden morgen bleek
van Grastek plotseling overleden to
zijn. De volgende dagen kwamen ettelijke familieleden, die zich nooit iets
aan hem hadden laten gelegen liggen,
opdagen! Was er wat to halen!
Menschelijke gieren? Die heele opruiming maakte een droevige indruk op
mij. Die oudgezellen kamer werd uitgemest! Een bureau - zag ik - werd
leeggehaald, oude brieven kwamen to
voorschijn en op de rand van het
bureau zat een dienstbode met zoo'n
brief in haar hand en las die aan het
overige personeel voor. Daverend
gelach! Een eenzaam mensch was
heengegaan en de menschelijke gieren
hebben zich aan zijn overschot tegoed
gedaan.
In then strengen winter hebben mijn
schaatsen mij goede diensten bewezen. Ik schaatste naar mijn zitdagen to
Genemuiden en Wanneperveen, vooral de groote plassen (wijden geheeten,
uitgesproken: wieden) tusschen
Zwartsluis en Wanneperveen waren
daartoe geschikt. 's Morgens ging ik
er bijtijds heen met mijn tasch, waarin
de journalist, 4 uur was de zitting
afgeloopen en ging ik met de tasch op
de rug, zwaar van het zilvergeld,
terug.
Het was een heel eind schaatsen en
het begon al donker to worden. 't Was
eenzaam, alleen zoo nu en dan vloog
mij een schim op schaatsen voorbij. Ik
erken, dikwijls weinig op mijn gemak
to zijn geweest, want het yolk uit die
buurt had geen al to goeden naam. Ik
was blij, weer op mijn kamer to zijn
onder mijn vertrouwelijke Lampe
Belge van moeder. Omgang had ik
niet in Zwartsluis, alleen de burgemeester zag ik zoo nu en dan; een
weinig sympathiek type. Zaterdag
ging ik naar de societeit in een van de
herbergen op den bovenzaal. Daar
kwam ook de burgemeester en al wat
Zwartsluis aan authoriteiten had. De
bezigheid was "drinken", zoodat bij
het heengaan velen moeite hadden
met de trap. Ik heb me daar niet bijzonder thuis gevoeld. De eenige, die
zoo nu en dan mijn
eenzaamheid kwam opvroolijken was
Henri Cramer, zoon van den directeur
van de H.B.S. to Zutphen, een
geschikte vent, die surnumerair van
de Grondbelasting was en to
Genemuiden gestationeerd was voor
de herziening van de ongebouwde
Eigendommen. Hij kwam nu en dan
bij mij eten in het Hotel "Schrijver"en
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ik kwam nu en dan bij hem. Eens zijn
we samen naar Kampen geweest,
naar ik me vermeen to herinneren, op
schaatsen. Eindelijk sloeg het uur der
verlossing, op 2 april 1886 moest ik
het kantoor weer overdragen aan den
Ontvanger Ribbink. Het was geen
fameus beheer want van 1 Jan.-2 April
1886 waren de ontvangsten:
f. 10331,91. Met vreugde nam ik
afscheid van dat verlaten oord. De
familie Schrijver gedenk ik met dankbaarheid, ze waren goed voor mij,
zoodat ik die 5 maanden een warm
tehuis heb gehad. Ik ging weer naar
huis! Hoera! Ik ben toen thuis gebleven tot 30 Juni 1886 dus helaas niet
heel Lang, want ik stond spoedig weer
bovenaan op de lijkt der waarnemingen, zoodat ik in aanmerking kwam
voor het eerst openvallende kantoor,
zijnde Dragten; ik was dus amper 3
maanden thuis, toen ik weer naar
Dragten moest. 30 Juni 1886 nam ik in
een villatje buiten Dragten het beheer
over van den Ontvanger R.J. Jannette,
een potsierlijk mannetje, die een goed
figuur zou hebben geslagen in de
Pickwick-club - ten overstaan van den
Controleur J.A. van der Feen een
droog-pruim, maar overigens geen
ongeschikte man. Ik kwam in huis bij
de Wed. van den geneesheer aldaar,
afstammelinge van de Roos van
Dekama (zie van Lennep). Zij had een
zoon, die studeerde voor militair arts
in Indie, een geschikte jongen, met
wien ik gedurende mijn verblijf in
Dragten genoegelijk ben omgegaan.
Aan het Volk to Dragten - echt Friesch
- heb ik me eerst moeten wennen,
maar ik heb het goed met hen kunnen
vinden. De Societeitsavonden waren
niet ongezellig".

Naschrift
De memoires van Jhr. Von Weiler zijn
een twintigtal jaren geleden voorzien
van commentaar door drs. A.C. den
Dulk, voormalig docent aan de
Rijksbelastingacademie en de laatste
jaren van zijn loopbaan Hoofd van de
Inspectie der Invoerrechten &
Accijnzen to Leiden. Den Dulk vergelijkt op boeiende wijze de tijd van
Von Weiler met de jaren 1970 en daaromtrent.

Kaarten troef
De speelkaart door de eeuwen heen
Brochure Kaarten Troef

Een selectie van opmerkelijke, fraaie en oude
speelkaarten, tentoongesteld in bet Nederlands
Kansspelrnuseum to Den Haag.
Van vrijdag 26 april t/rn woensdag
I november 1995

De heer Van Amelsvoort

Bij de opening van de wisseltentoonstelling onder bovenstaande titel in
het Nederlands Kansspelmuseum to 's
Gravenhage op 26 april 1995 (zie
Impost mei 1995, b1z. 16), heeft de
heer mr M.J.J. van Amelsvoort de volgende voordracht gehouden. Omdat
zijn verhaal een boeiend beeld geeft
van het verschijnsel speelkaart,
nemen wij zijn openingstoespraak in
zijn geheel over.
"Zelfs biologen en evolutie-deskundigen schrijven tegenwoordig over het
kansspel. Ik heb enige tijd geleden
een boek gelezen, The Imperial
Animal geheten (moeilijk to vertalen het heersende dier?), en geschreven
door een driemanschap met de
namen Tiger, Lionel & Fox (nauwelijks to geloven dat dit geen pseudoniemen zijn), waarin zij het kansspel
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beschrijven als een gedrag dat nauw
samenhangt met de jachtinstincten
van de mens, in het bijzonder van de
man, of als nabootsing van de jachtsituatie. Zij beschouwen het als bevorderlijk voor het leren kennen van
elkaars sterke en zwakke kanten en
voor het ontstaan van een groep die
doeltreffend kan werken.
Deze uitspraak behoort tot de weinige
uitlatingen die iets goeds over het
kansspel weten to vertellen. De tentoonstelling die hier is ingericht hoort
daar overigens ook bij. Zij toont verschillende aspecten van het kaartspel,
dat als een bijzondere vorm van het
kansspel beschouwd kan worden.
Met deze opmerking moet ik trouwens voorzichtig zijn, want er zijn
mensen die bepaalde kaartspelen, met
name bridge met zijn verschillende
biedsystemen, niet als een echt kansspel beschouwen, maar eerder als een
behendigheidsspel, waarbij de behendigheid niet in de handen, maar in
het hoofd zit. Het is duidelijk dat
deze mensen op de hand zijn van het
driemanschap schrijvers dat ik zojuist
citeerde.
De tentoonstelling zoals die is opgesteld, kent drie invalshoeken: fabricage, esthetica en fiscaliteit.
De eerste is vanzelfsprekend: speelkaarten worden gefabriceerd.
Weliswaar bestaat er in ons land geen
speelkaartenfabriek meer, maar een
van de grootste ter wereld staat vlak
over onze grens, in Turnhout. De tentoonstelling laat verschillende attributen van de fabricage zien.
De tweede invalshoek is al minder
vanzelfsprekend: wat hebben speelkaarten met esthetica, met schoonheid
to maken? Wij kennen speelkaarten,
maar we kijken er eigenlijk nooit naar
als naar een object dat belangstelling
om zijn uiterlijk verdient. Toch hebben veel kunstenaars er in de loop
van de tijd hun aandacht aan besteed,
een bijzonder spel kaarten to maken.
Dat zal de toeschouwer van de tentoonstelling zeker merken. Zo is er
bijvoorbeeld een spel uit het einde
van de zeventiende eeuw aanwezig,
waarvan de afbeeldingen zijn uitgevoerd in zijde.
Als derde invalshoek noemde ik de
fiscaliteit en dat zal voor velen hier
een onbekend verschijnsel zijn. Maar
er zijn tijden geweest, waarin de

belangstelling van de fiscus ook naar
de speelkaart uitging. De argumentatie kan men zich licht voorstellen;
immers, het kaartspel is een teken van
speelzucht en het leidt tot losbandigheid, zoals wij nog accijnzen op alcoholische dranken kennen, waarvoor
de argumentatie ook to maken had
met de slechte invloed van deze dranken (maar we hebben ook accijns op
frisdranken, daarvoor kan die argumentatie niet gelden).
Belasting op speelkaarten heeft ook in
ons land bestaan. Ik heb een oom
gehad, die, toen hij bepaalde kaarten
uit mijn (bescheiden) verzameling
zag, zei, dat hij daarmee placht to spelen in zijn jonge jaren, maar "je moest
met die ongestempelde kaarten erg
uitkijken". Dat Stempel was een teken
dat er belasting op betaald was. Maar
die belasting op speelkaarten is toch
geen blijvertje geweest: het was to
gemakkelijk om haar to ontgaan en
veel bracht zij niet op. Op de tentoonstelling kunt u verschillende voorbeelden van controlemiddelen zien.
Is het kaartspel oud? Ja, kan men zeggen, het is al eeuwen oud, het wordt
al rond 1375 genoemd in Europa, de
tijd die wij de late Middeleeuwen
noemen. Nee, kan men ook zeggen,
als men het vergelijkt met bijvoorbeeld de dobbelstenen, die al van
voor de christelijke jaartelling zijn en
in de bijbel voorkomen. Trouwens,
volksverhalen als Uilenspiegel en
Reinaert zijn beide ouder dan het
kaartspel.
Kaarten zijn van papier en het bestaan
van speelkaarten veronderstelt dus de
uitvinding van het papier. De oudste
speelkaarten zijn beschilderde stukken stevig papier. Dat was een dure
methode en speelkaarten van deze
soort zijn dan ook voorbehouden aan
vorstenhoven. Een van de oudste vermeldingen vindt men in de boekhouding van de hertog van Brabant.
Boekhoudingen zijn altijd goed om
allerlei verschijnselen to boekstaven,
die nergens anders opgetekend zijn
en waarvan we anders niet zouden
weten wanneer zij 'begormen zijn'.
Ruime verspreiding konden de kaarten pas krijgen nadat er een techniek
was ontdekt om de afbeeldingen
langs mechanische weg to vermenigvuldigen. Die techniek was de houtsnede en korte tijd later de kopergravure. Gedrukte kaarten hebben
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bestaan vanaf ongeveer 1440, zoals
blijkt uit een verbod van de vorstin
van Venetie. Verbodsbepalingen van
de overheid zijn een tweede bron,
naast vorstenboekhoudingen, om iets
over de ontwikkeling van het kaartspel to weten to komen. Korte tijd
nadien komt de speelkaart voor in
predikaties van mormiken, zoals
Bernardus van Siena, die het kaartspel
als het prentenboek van de duivel
beschouwde. Dat is dus geen oorspronkelijk Nederlandse uitdrukking.
Voor wat de techniek betreft, dringt
de vergelijking van het kaartspel met
de boekdrukkunst zich op; inderdaad
hebben die twee zich ongeveer gelijktijdig ontwikkeld, zij zijn loten van
dezelfde stam, al geniet de tweede
loot een aanzienlijk gunstiger reputatie dan de eerste, zoals reeds blijkt uit
de namen waarmee wij ze aanduiden:
noemen wij de eerste een kunst, de
tweede heet een spel.
Wij zijn in Nederland gewend aan
speelkaarten met de'kleuren' harten,
schoppen, ruiten en klaveren. Zozeer,
dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen dat er ook andere tekens in
gebruik zijn geweest en nog zijn.
Misschien hebben sommigen ze wel
eens ontdekt in Duitsland of Spanje.
Het traditionele Middeneuropese
spel, dat vooral bekend is in
Duitsland, kent ook de harten als
kleur, maar heeft daarnaast bladeren,
bellen en eikels. In Zuid-Europa, met
name Italie en Spanje, heeft men
bekers, munten, zwaarden en knuppels als tekens of kleuren. Zo zouden
er nog enkele ondersoorten to noemen
zijn. In de tentoonstelling kan men er
velerlei voorbeelden van zien.
Ons standaardspel bestaat uit 52 kaarten (afgezien van de jokers). Maar er
is, vooral in Zuid-Europa, ook tot op
de huidige dag een spel bekend dat
maar liefst 78 kaarten telt. Het staat
bekend als tarok of, in het Frans,
tarot. Het spel bestaat uit de bij ons
gebruikelijke 1 of 'aas' tot en met 10
en daarnaast behalve de boer, vrouw
en heer, een ruiter - en daarenboven
21 genummerde 'troeven' met
vreemdsoortige afbeeldingen, zoals
een in elkaar stortende toren, en aan
een van zijn benen opgehangen man
en een pausin naast de paus. Die
afbeeldingen zijn in moderne spellen
veelal vervangen door taferelen uit
het dagelijks leven. Het spel sluit of of begint- met een 'zot'of 'nar' en

komt zo tot een totaal van 78. Het
wordt ook gebruikt om de toekomst
to voorspellen.
Er bestaan ook spellen die in het bijzonder de voorspelling van de toekomst tot doel hebben. Een van de
meest bekende daarvan toont in de
hock van elke kaart een verkleinde
afbeelding van de oorspronkelijke
speelkaart en daarnaast een tekening
en een daarbij behorend vers, die
betrekking hebben op een gebeurtenis
in de toekomst. Dit spel is afkomstig
van ene mevrouw Lenormand.
Daarvan is er ook een op de tentoonstelling aanwezig.
Onze kaarten zijn rechthoekig van
vorm. In Oosterse landen vindt men
veelal ronde kaarten, met name in
Perzie en India. Die bestaan er in de
meest uiteenlopende kwaliteiten: van
uiterst verfijnd tot tamelijk grof. Op
de tentoonstelling ziet men er een uit
± 1880. Ze worden nog steeds
gemaakt in kleine werkplaatsen en op
straat verkocht. Ronde kaarten met
het Westeuropese systeem worden in
onze landen soms ook wel gemaakt
bij wijze van curiositeit.
Het kaartspel heeft veel schilders en
tekenaars aanleiding gegeven tot uitbeeldingen van de situaties die zich
eromheen voordoen, in het bijzonder
zulke bijverschijnselen als vals spel en
ruzie. Jeroen Bosch schilderde aan het
einde van de vijftiende eeuw spelers
in de hel met hun speelkaarten nog bij
zich.
In de zestiende en zeventiende eeuw
schilderden vooral de Nederlanders,
maar ook schilders uit andere landen,
bij voorkeur de onenigheid die zich
veel voordoet bij het kaartspel, vooral
als er drank "in het spel" is. Die
komen veelal voor in herbergen, die
soms niet to onderscheiden zijn van
bordelen. Daarbij bedreigen de spelers elkaar menigmaal met de vuist of
de drinkkan of trekken zij zelfs het
zwaard. Vechtlust, onkuisheid en ook
ijdelheid zijn de eigenschappen die de
toeschouwer bij het zien van de schilderijen ermee verbindt. Maar soms
zijn het ook onschuldige taferelen van
kalm spelende boeren of burgers.
In de achtiende en negentiende eeuw
wordt het in het algemeen rustiger,
dan geven de schilders de voorkeur
aan taferelen waarop bezadigde mensen een kaartje leggen in huiselijke

omstandigheden of in een beschuttende herberg of waarop kinderen hun
spelletje kaart spelen. En in de twintigste eeuw wordt de speelkaart tot
een simpel object in de schilderijen
van de kubisten. Zo is de opvatting
omtrent het kaartspel, zoals die blijkt
uit de schilderkunst, ook een spiegel
van de historische ziel van de
Westeuropese mensen.
Godfried Bomans beziet de zaak van
die huiselijke, opgewekte kant, zelfs
waar hij spreekt over iemand met wie
het slecht gesteld is. Ik doel op zijn
biografische opstel 'Piet Paaltjens of
Het drama to Foudgum'. Hij vraagt
zich daarin af: "Moeten we die man
(Francois Haverschmidt) niet redden?
Moeten we er niet onmiddelijk heen,
met een draaiorgel, een spel kaarten,

flessen wijn en al wat de menselijke
luchthartigheid... heeft uitgedacht?"
Voor hem is het kaartspel slechts een
vorm van opgeruimdheid, waarmee
men bedrukte mensen weer tot vrolijkheid kan brengen. Een heel anders
geaarde schrijver, Bertold Brecht,
beziet in zijn toneelstuk Mutter
Courage de zaak van twee kanten; hij
laat zien dat luchthartigheid zowel in
tijd van oorlog, die zijn eigenlijke
onderwerp is, als in vredestijd niet op
haar plaats is; zo laat hij een van zijn
personages zeggen; "Beim Stiirmen
kannst du nicht Karten spielen, das
kannst du beim Ackerpflugen in tiefsten Frieden auch nicht".
Met deze wijze woorden verklaar ik
deze kleine tentoonstelling geopend."

Redevoering over de
vrijheid
Uit het bock "Algemeene
Nederlandsche Letteroefeningen"uit
1795, deel I - Vervolg op de
Vaderlandsche Historic, nemen wij
het hierna volgende over. Deze redevoering handelt onder meer over de
(vrijwillige?) belastingen.
"Redevoering over de Vryheid, volgens de Natuurlyke Staatkunde. Uit
het Fransch vertaald, en in eene der
Stigtsche Leesgezelschappen, in 't
Nederduitsch, voorgeleezen, weinige
weeken voor de Omwenteling van
1795. Te Utrecht, by G.T. van
Paddenburg en Zoon, 1795. In gr. 8vo.
67 b1.
Geduurende den tyd dat de
Patriotten hier to Lande onder den
druk zaten, hielden zy het Vuur op 't
Altaar der Vryheid brandende, en lieten 't zelve, zo veel zy durfden, by
wylen schitteren. De Offeranden daartoe gebragt vermenigvuldigden met
de aannadering eener langgehoopte
Redding. In de Leesgezelschappen,
ten then tyde op veele plaatzen
gehouden, en die weldra voor
Vervolging bloot stonden, stookte
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men het vryheidsvuur aan, en bragt
'er Offers toe, meest gehaald uit het
Land van waar men redding verwagtte. Of dezelve alle even rein waren,
mag met rede getwyfeld worden;
doch onder de reine zal men, onzes
oordeels, mogen tellen de
Redenvoering hier in 't hoofd vermeld. Dezelve is in XXVI Afdeelingen
onderscheiden, die deeze Opschriften
voeren: - Liefde tot de Vryheid. Bepaalingen van de Vryheid. Onderscheiden van Losbandigheid. Oorzaaken van het Verlies der
Vryheid. - Gevaar der Losbandigheid.
- Hulpmiddelen daar tegen. - De
Vryheid moet gevestigd zyn op Rede
en Deugd. - Juiste Denkbeelden van
Vryheid. - Voordeelen, welke zy den
Oppervorsten verschaft. - Is voordeelig voor alle Burgers. - Over de
Veiligheid. - Over de vrywillige
Belastingen. - De Vryheid wekt de
Nyverheid op. - Godsdienstige
Vryheid. - Dwinglandy der
Onverdraagzaamheid. - Over de
Vryheid van schryven. - Over het
stout schryven. - Vrymoedigheid in 't
schryven. - Alle Volken hebben Regt
op Vryheid. - Over de Partyschappen

L. Zeegers Veeckens (1781-1857)
O.a. landdrost, President van de Raad van Financien en Hoofddirecteur van Financier
in het voormalige Nederlands Indie
Onbekende meester, olieverfidoek, ca. 1825.

in vrye Landen. - Over het Nationaal
Geluk. - Geen Vaderland zonder
Vryheid. - Geene bestendige Magt
zonder Vryheid. - Zonder Vryheid
geen Deugd. - Van den Volksgeest. -'t
Slot.
Zo veele en zo belangryke zaaken, in
een zo gering getal Bladzyden, niet
klein gedrukt, begreepen, zal ligt
doen denken, dat Been derzelven uitgewerkt kan weezen, en iets schraals
van den Inhoud doen vermoeden.
Doch dit oordeel loopt bezyden de
waarheid. Deeze weinige bladzyden
bevatten veel, en dit voorgedraagen
op een zeer bondigen en vloeijenden
trant, ontheven van het bittere en
bitze, 't geen wy maar al to veel in
anders Vryheidsademende Schriften
aantreffen. 't Zyn algemeene

Waarheden, bondig voorgedraagen,
zonder Persoonen met Naamen to
noemen; de Toepassing Overlaatende
voor den Leezer, die, in dit klein
Boeksken, stoffe tot veelvuldig
napeinzen aantreft. Wy neemen een
der kortste Afdeelingen over, getyteld: Over de Vrywillige Belastingen.
"Eene der grootste voorregten van
een vry Volk bestaat in het recht van
zichzelven Belastingen op to leggen,
welke het ten behoeve van den Staat
noodig oordeelt; onpartydige schikkingen verplichten als dan ieder burger toe to brengen, volgens juiste
evenredigheden, tot het onderhoud
van het geheel. Willekeurige
Belastingen duiden een slecht bestuur
aan, het welk zich het recht aanmaatigt zyn eigen aanhangers en vrienden
to spaaren, en den burger to verplet-
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ten. Onder een dusdanig bestuur
gebeurt het gemeenlyk, dat de ryke
en vermogende man gespaard wordt,
terwyl het gewigt der Belastingen valt
op den zwakken en elendigen, met
wiens belang niemand zich verwaardigt to bemoeijen. Bij eene Natie,
welke de waare Vryheid geniet, kan
de verdeeling der Belastingen niet
willekeurig toegaan; het gebruik daar
van moet bekend zijn; de bestuurders,
zelve rekenschap verschuldigd zynde
aan de Maatschappy, zyn de
bewindslieden en geenzins de eigenaars der openbaare gelden; zo haast
van dezelven een misbruik gemaakt
wordt, geschiedt zulks om dat de
wetten daar tegen niet genoegzaam
voorzien hebben; deeze moesten
gezorgd hebben, dat het belang en de
baatzugt, door de loosheid geholpen,
zich 'er niet van konden bedienen.
Door middel van het gedeelte der
goederen haarer Leden, op het welk
de Maatschappy zich het recht heeft
voorbehouden, verbindt zy zich, aan
ieder derzelven het bezit van al het
overige to verzekeren; het is op die
voorwaarde alleen, dat de onderdaan
zyne toestemming kan geeven om aan
de Maatschappy een gedeelte der
vruchten van zynen arbeid of to staan.
Maar, zal men zeggen, welke is de
juiste maat van 't geene de Natie tot
haar eigen behoud moet toebrengen?
't zyn haare weezenlyke behoeftens; 't
zyn haare omstandigheden, en geenzins de grilligheden der
Opperhoofden, of de Schraapzugt van
een hof, die daar over beslissen moeten.
Doorgaande is de styl van dit Stukje
waarlyk verheven, zonder tot winderigheid op to klimmen, en van then
aart als het slot, 't welk wy, naa dit
klein Boeksken der aandagtige en herhaalde leezing aangepreezen to hebben, bier nog byvoegen: "Schoon alle
menschen de Vryheid verlangen,
schoon niemand ongevoelig is voor
haare bekoorelykheden, zucht echter
het grootste gedeelte der aardsche
Volken, gelyk wy gezien hebben, in
de kluisters van het willekeurig
gezach. Byna overal wordt de gansche
Maatschappy opgeofferd aan de
hartstochten van eenige weinige
byzonderen.
'Er zyn maar zeer weinige oorden op
den aardbol, waar de burger zeggen
kan: ik ben meester over myn persoon; ik kan over myn akker beschikken; geen geweld kan my de vruchten
van myne nyverheid ontneemen; geen
magt my de weldaaden ontrooven,

waar mede de natuur haare kinderen
gelyklyk bedeeld heeft. In de landen
zelf, die de grootste Vryheid genieten,
zyn voor de burgers oneindig veele
banden, door de behoeftens eener
hebzuchtige en nooddruftige regeering gelegd, welke niet weinig belemmering toebrengen aan de wettigste
en natuurlykste middelen, welke dienen moesten ter bevordering van hun
geluk. 'Er zyn duizende knevelaryen,
welke de gewoonte, het vooroordeel,
het begrip, byna ongevoelig gemaakt
hebben. De wetten, gebruiken en
gewoontens, de bygeloovigheden der
volken, dikwyls in oorlog met het algmeene heil, onderwerpen de menschen, die zich het vryste meenen to
zyn, aan duizende knevelaryen, waar
over zy zich beklaagen, zonder hulpmiddelen daar tegen to zoeken, welke
zy nogthans in de Rede zouden vinden, zoo zy zich verwaardigden daar
mede liever to raadpleegen dan met
oude gebruiken, dan met somtyds
schadelyke gewoontens, verouderde
wetten, kwalyk verduwde tytels,
welke byna in alle landen, de verlichtste Natien, en die het na-yverigst
wegens hunne Vryheid zyn, nog
tyrannelyk handelen. - Maar om dat
de waare Vryheid nog niet bekend is,
zoo Iaat ons daar uit niet opmaaken,
dat zy enkel een harssenschim zy; zy
zal de wenschelyke vrucht zyn ever
staatkunde, al meer en meer verbeterd door de ondervinding, door de
kennis van het belang der Natien,
geleid door de Zedekunde en Deugd,
zonder welke de menschen noch
waarlyk vry, noch waarlyk gelukkig,
kunnen zyn. Indien, even als het
geluk, de Staatkunde niet volmaakt
kan zyn, dat de menschen evenwel
niet nalaaten poogingen to doen om
haar beter to maaken; zoo zal hun
welzyn in denzelfden voortgang vermeerderen, als hunne kundigheden,
hunne rede en hunne Vryheid.
Gelukkige Vryheid! geliefkoost voorwerp van alle edelaartige harten!
Dochter der Billykheid en der Wetten!
Koom vestig uwe wooning by de
bewooners der aarde. Verbryzel de
ketens der Natien; verban het afgryslyk Despotismus, 't welk alle de
gaven der natuur voor den mensch
nutteloos maakt; ontsteek in onze zielen dat vuur, het welk gy voor deezen
in zoo veele helden deedt branden,
dat hunne eerbiedwaardige naamen
als nog onzen tedersten eerbied verwekken; vorm in 't midden van ons
menschen, die hen gelyken. Dat de
verlaagde Slaaf over zyne kluisters

blooze; dat het hart des Burgers op
uwe stem gloeije, en van vreugde
opspringe. Dat de wyze, die overdenkt en peinst, door u ingeblaazen
worde; Beef hem den moed om uwe
rechten in to roepen. Beziel den
Krygsman met then edelen yver,
welke by alleen aan zyn Vaderland,
en niet aan zyne onderdrukkers, verschuldigd is. Bestuur de tong des
Magistraats, dat by uwe rechten verdedige tegen de vyanden, die u zou-

den willen vernietigen; eindelijk, dat
de rede, de vooroordelen dier Vorsten
geneezende, die u vervolgen, hen
toone, dat zonder u hunne Staaten
noch vermogend, noch gelukkig, kunnen zyn; dat hunne magt, zonder u,
op geenen onwrikbaaren grondslag
kan gevestigd worden."

Onze vrijwilligers
In het meinummer toonden wij een
zilveren soepschep, dessertvork en
mokkalepel uit de Franse tijd, door
het Belastingmuseum aangekocht van
de heer C.B. van Dongen. Inmiddels
heeft de redactie een gesprek met
deze deskundige op het gebied van
de Waarborg gevoerd. De essentie
daarvan leest U hierna.

42 IMPOST NR. 6 SEPTEMBER 1995

De heer C.B. van Dongen is van origine scheepsbouwer. Hij heeft onder
meer gewerkt bij de jachtwerf van
Gerard de Vries Lentsch in
Amsterdam, waar hij betrokken is
geweest bij de bouw van "De Groene
Draeck". Zijn loopbaan voerde hem
langs zeer verschillende takken van
zijn vak, waaronder de bouw van
draagvleugelboten, booreilanden en

laadstations (de "Brent Spar"), en ontwerpen voor marineschepen. Zo'n
vijftien jaar geleden begon hij een passie to ontwikkelen voor de Waarborg
van gouden, zilveren en platina voorwerpen, en voor de zilversmeedkunst.
Hij begon met alpaca, ook wel nieuw
zilver of hotelzilver genoemd (een
legering van nikkel, zink en koper),
en ging later over op het vervaardigen van miniaturen van zilver. Toen
hij die liet keuren bij de Waarborg in
Rotterdam, vond men dat hij maar
eens een meesterteken moest hebben.
De meeste zilversmeden ontwerpen
hun meesterteken zelf, waarna de
Waarborg beoordeelt of geen verwarring kan optreden met reeds bestaande meestertekens. Daarna wordt het
stempel door een stempelmaker vervaardigd en volgt het'afslaan' op een
z.g. insculpatieplaat: een koperen
plaat met door de Waarborg erkende
meestertekens. Ook de echtgenote van
de heer Van Dongen maakt zilveren
voorwerpen die van haar eigen meesterteken worden voorzien. Geleidelijk
aan begon de historische interesse van
Van Dongen de overhand to krijgen,
in het bijzonder voor de tijd van het
Franse keizerrijk van Napoleon I.
Daarvoor moet je in de archieven duiken, zoals die van de diverse
Waarborgkantoren. Het meeste is in
het Algemeen Rijksarchief ondergebracht. Van het Rotterdamse archief is
vrijwel alles verloren gegaan in mei
1940. Het is de bedoeling dat deze
archieven na ordening worden overgebracht naar de provinciale archieven.
Van Dongen heeft meegewerkt aan de
complete herziening van een overzicht van de Nederlandse verantwoordelijkheidstekens sinds 1797,
waarin bijna alle Nederlandse meestertekens, importeurstekens, kantoorherkenningstekens, essayeurstekens
en handelsessayeurstekens voor goud,
zilver en platina sedert de invoering
van de Wet van 19 Brumaire, 6e jaar
(9 november 1797) zijn opgenomen.
Het ligt in de bedoeling, dit werk
iedere twee jaar to laten verschijnen.
In de volgende druk zullen de afbeeldingen van de insculpatieplaten,
waarvan Van Dongen nmomenteel
een studie maakt, worden verbeterd
(het betreft zo'n 20.000 tekens !).
Ook voor de Wet van 19 Brumaire
bestonden er in Nederland al regelingen op het terrein van het waarborgen van goud, zilver en platina, maar
die verschilen van stad tot stad, en de

gebruikte tekens waren ook zeer
divers. Meestal werd als keurteken
het stadswapen gebruikt; de gilden
maakten de dienst uit. Oude plakkaten op dit gebied dateren uit o.a.
1382,1445, 1469, 1489, 1501 en 1502.
Pas in 1807 is Lodewijk Napoleon
belasting op het waarborgen gaan
heffen. In 1812 werden in
Zwitserland, Duitsland en Italie de
franse waarborgheffingen ingevoerd.
Ook gebeurde het in de vijftiende tot
en met de twintigste eeuw, dat de
regerende vorsten in tijden van nood
opdracht gaven tot het inleveren van
goud en zilver, waarmee dan weer
oorlogen of ander ongerief werden
gefinancierd (denk aan Seyss Inquart
met zijn Rijksbureau voor
Nonferrometalen!).
Op een deugdelijk gewaarborgd edelmetalen voorwerp komen voor:
- meesterteken; - kantoorteken; gehalteteken; - jaarletter; of: - meester-

teken en klein keurteken. Op oude in
de handel teruggekomen voorwerpen
vindt men vaak een belastingmerk als
bewijs dat de belasting is betaald, of
dat vrijstelling is verleend.
De beer Van Dongen zoekt voor het
Belastingmusuem vaak op markten
naar zilveren voorwerpen uit perioden waaruit weinig aanwezig is, en
die uiteraard een relatie met belastingen -meer specifiek het
Waarborgrecht- hebben. Veilingen
zijn meestal to duur, en soms vind je
in een bak met oude rommel nog
waardevolle zaken! Het tijdperk 1795
tot 1814 is interessant. In 1994 is van
Van Dongen's hand uitgekomen het
bock 'Dc Rijkswaarborgwet van 19
Brumaire 6e jaar in Nederland'. Het
wekt geen verbazing dat ook het
Goud-, zilver- en klokkenmuseum to
Schoonhoven Van Dongen tot zijn
vrijwilligers mag rekenen.

Nederlandse
verantwoordelijkheidstekens
rinds 1797
Netherlands'
Responsibility marks
since 1797

Eon overzicht van do Nederlandse meestertekens, Importeurstekens,
kantoorherkenningstekens, essayeurstakens an handeisessayeurstekens
soon good, zilver on ptatina rinds do invoodng van do Wet an
19 Brumaire 6e jaar (9-11.1797)

A review of the Dutch makers' marks, importers' marks, assay office
identification marks, assayers' marks and trade assayers' marks
for gold, s17var and platinum since the introduction of the Law of the
19th Brumaire year 6 (9-11.1797)
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WerkgroepGeschiedenis
van de Overheidsfinancien
Een klerk op het (belasting) kantoor. Reproduktie
Haar een negentiende eeuws schilderij, waarschijnlijk ten onrechte
toegesehreven aan Johan Willem Martens (18391895).

(foto Belastingmuseum)

De voorjaarsvergadering van de
Werkgroep Geschiedenis van de
Overheidsfinancien werd gehouden
op 27 april 1995 in het
Belastingmuseum. Mevrouw drs Loes
Peeperkorn-van Donselaar, conservator van het museum, hield een boeiend en beeldend verhaal over de
nieuwe inrichting. Daarna gaf de heer
Arnold Carpaij een overzicht van de
huidige stand van zaken bij de
Bibliotheek voor Fiscale Geschiedenis
en schetste een toekomstbeeld. De
beer drs Tom Pfeil, historicus, vertelde over de reconstructie van de
Nederlandse overheidsfinancien in de
Bataafs-Franse tijd. Een samenvatting
van zijn lezing volgt hierna.

DE WERKING VAN GOGEL'S ALGEMENE BELASTINGSTELSEL VAN 1806 IN
DE PRAKTIJK
drs Tom Pfeil.

Inleiding
In Nederland trad in 1806 het algemene belastingstelsel van Isaac Jan
Alexander Gogel in werking. Gogel's
revolutionaire belastingstelsel borduurde voort op plannen die in 1799

bij de volksvertegenwoordiging
waren ingediend. Het belangrijkste
oogmerk van het nieuwe stelsel was
dat de belastingen in principe geevenredigd moesten zijn aan de relatieve
vermogens van alle ingezetenen in de
Republiek, zoals dit aan de hand van
het bezit, het inkomen en de vertering
kon worden opgemaakt. Daarnaast
trachtte Gogel met de voorgestelde
belastingen de benodigde inkomsten
to mobiliseren voor de financiering
van de jaarlijkse gewone staatsuitgaven, die door hem op 50 miljoen gulden werden geraamd. Te then einde
omvatte het stelsel een drietal belastingsoorten, to weten 1. een directe
belasting op het onroerend goed (huizen, landerijen, gebouwen e.d.) onder
de naam van 'verponding', 2. een
directe belasting op de relatieve verteringen van de ingezetenen, met als
heffingsgrondslag de huishuur, het
mobilair, het aantal haardsteden, het
getal dienstboden en knechten en het
aantal 'plaisier-paarden'en koeien en
3. de indirecte belastingen, waaronder
de accijnzen, de in- en uitgaande rechten, de middelen op de waag en de
rondemaat, het collectief zegel, het
patentrecht, het collateraal en het
klein zegel.

44 IMPOST NR. 6 SEPTEMBER 1995

Fundamentele hervormingen
De invoering van het algemeen belastingstelsel ging gepaard met een aantal fundamentele hervormingen in de
organisatie van het staatsbestuur. In
de eerste plaats verloren de gewesten
elke autonomie in geldzaken. Het
bestuur van de overheidsfinancien
werd volledig gecentraliseerd onder
de nationale regering to Den Haag
conform het hierarchische ordeningsprincipe van een Hoofdbestuur, de
daaraan ondergeschikte besturen en
de daaronder ressorterende ambtenaren. Voorts was op het gebied van de
fiscale rechtspraak de instelling van
openbare aanklagers op het stuk van
de belastingen een belangrijke innovatie. In de derde plaats lokte de
introductie van algemene belastingen
een gehele reorganisatie van het
schatkistbeheer uit. Doel daarvan was
de administratie van de ontvangsten
en uitgaven to standaardiseren en het
betalingsverkeer van overheidswege
to vereenvoudigen. Voortaan zou de
inning en administratie van alle nationale middelen en inkomsten worden
geconcentreerd onder eenentwintig
(21) ontvangers-generaal, die rechtstreeks ressorteerden onder de generale thesaurie to Den Haag. Tenslotte

gaf de invoering van Gogels stelsel de
aanstoot tot de oprichting van een
nationaal, bureaucratisch georganiseerd belastingapparaat, dat in twee
afzonderlijke diensten was onderverdeeld: de belastinginning en de belastinginspectie. In 's lands belastingdienst werkten circa 4500 ambtenaren
in vaste betrekking, terwijl tussen
10000 en 15000 personen in de hoedanigheid van meters, tellers en wegers
(e.d.) hand- en spandiensten leverden.

Het in cultuur brengen van inculte en
woeste gronden werd beloond met
een 30-jarige vrijstelling van de nieuwe verponding, terwijl de bewoners
op deze gronden een 9/10 vrijstelling
kregen van het personeel en het
haardstedengeld. De regering was
dus bereid water in de wijn to doen,
maar zij waakte er wel voor dat de
hoofdlijnen van het stelsel intact bleven.

Sluikerijen
Problemen
De invoering van het stelsel van algemene belastingen werd aanvankelijk
door sommige departementale besturen tegengewerkt. Vooral in Brabant
en Gelderland gaven de provinciale
bestuurders er herhaaldelijk blijk van
weinig ingenomen to zijn met het
nieuwe stelsel en de daaruit voortvloeiende toename van de gewestelijke belastingdruk. Deze gewestelijke
oppositie bracht de invoering van het
stelsel echter niet werkelijk in gevaar.
Een tweede probleem betrof de vele
ontslagaanvragen van gaarders en
bedienden ter recherche. Dit verschijnsel deed zich meer voor in de
dunbevolkte landstreken van
Drenthe, Brabant, Gelderland,
Groningen en Overijssel. Het personeelsverloop werd door de overheid
effectief bestreden door de bezoldiging van de gaarders to verbeteren.
De nationale overheid moest ook een
aantal malen het hoofd bieden aan
plaatselijke uitingen van belastingoproer, die zich voornamelijk voordeden in Brabant (de Meierij) en
Overijssel (Almelo). Steen des aanstoots was de belasting van het
Gemaal, waarvan het tarief in de loop
van 1807 word verlaagd. Op deze
wijze poogde de regering de angel uit
het stelsel to halen.

Verponding
Behalve het Gemaal ontmoette ook de
belasting op het onroerend goed, de
'Verponding', veel onbegrip. Met
name de grootgrondbezitters uit de
landprovincies bestookten de regering
met bezwaarschriften over de knellende last die op de bezitters van landbouwgronden werd gelegd. Na aanhoudende protesten vaardigde de
regering van Koning Lodewijk
Napoleon een wet uit op 'het stuk der
remission van 's lands imposition en
schattingen', die vooral de ontginners
van woeste gronden ten goede kwam.

Tenslotte moest de overheid zich
wapenen tegen een toename van sluikerijen en belastingontduiking. Uit de
rapporten van belastinginspecteurs
komt naar voren dat inzonderheid de
belastingen op het Gemaal, het
Gedistilleerd, de Wijnen, het Zout en
het Personeel voor fraude vatbaar
waren. Om aan de fraude het hoofd to
bieden werden de belastingordonnanties vele malen gewijzigd, in die zin
dat de controles werden verscherpt,
de boetes en strafbepalingen verzwaard en in een aantal gevallen de
terieven verhoogd. Ter bestrijding van
de smokkelhandel versterkte de overheid de grensbewaking en de douanedienst.

Conclusie
Al met at voldeed het belastingstelsel
van 1806 aan de verwachtingen van
de beleidsmakers, ofschoon de gemiddelde jaarlijkse opbrengst van circa 45
miljoen gulden enigzins bij de initiele
ramingen van Gogel achterbleef. Ook
de zgn. perceptiekosten bleven onder
de magische grens van 10 procent.
Ten opzichte van de situatie voor
1806 kon de nationale overheid echter
weinig winst boeken in termen van
bezuiniging. Zo bedroegen de perceptiekosten in 1804 circa 2,7 miljoen gulden, hetgeen 7,7 procent was van de
totale belastingopbrengst, terwijl de
kosten van inning in 1807 de som
beliep van 3,4 miljoen gulden, ofwel
7,2 procent van de gehele belastingopbrengst.
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drs Ton Pfeil

Lidmaatschap
Werkgroep
Overheidsfinancien
Wie belangstelling heeft voor het lidmaatschap van de werkgroep kan zich
aanmelden bij de secretaris,
mevrouw dr W. Fritschy,
Boomstede 343,
3608 BA Maarssenbroek.

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 "Penningen 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 commissie I.Th. de Smidt (voorzitter) e.a.; 1987; 182 blz. (prijs 19,95)
Focus op Fiscus - Het reilen en zeilen van de belastingdienst in de jaren 1940-1985; door een commissie onder voorzitterschap van J. de Koning; 1990; 560 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 blz.
(uitverkocht)
Rijwielbelasting en de daarvoor gebruikte merken (prijs f 2,50)
Smokkelen in Brabant - Een grensgeschiedenis 1830-1870; door Paul Spapens en Anton van
Oirschot; 1988; 176 blz. (uitverkocht)
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. (uitverkocht)
Vijf gulden eeuwen, momenten uit 500 jaar gemeente financien Amsterdam 1490-1990; door Eric
Slot; 1990; 112 blz. (prijs f 20,-)
De wederzijdse beinvloeding van de heffing der accijnzen op alcoholische dranken en de natuurkunde; door dr. jr. J. Mac Lean; 1980; 42 blz. (prijs f 2,50)
Prentbriefkaart "Betaling van de kerkelijke tienden"; door J. Lice, 19e eeuw (prijs 0,50)
Prentbriefkaart "Betrapt bij het smokkelen van alcohol in Barmen; 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 distilleerkolom 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

❑

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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