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TENTOONSTELLING VAN FARAO TOT FISCUS
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80 jaar museum en  
de laatste Impost

Op 6 oktober 1937 werd door Johannes van der Poel het Nederlandsch 
Belastingmuseum in Rotterdam opgericht met als doel: het uitbreiden 
en het in standhouden van de verzameling die te maken heeft met 
onze belastinggeschiedenis en deze verzameling ‘gedienstig te maken 
tot de studie van het belastingwezen in Nederland’ (art. 2 statuten 
1937). In die afgelopen 80 jaar is dat aardig gelukt. Als een instel-
ling voor ambtenaren van de Belastingdienst werd het museum steeds 
meer letterlijk opengesteld voor ‘gewone’ belangstellenden. Dit alles 
niet alleen fysiek aan de Parklaan maar de laatste jaren ook steeds 
meer digitaal via het internet.

Het 80-jarig bestaan willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan: 
eind november zal in het Rotterdamse Miniworld aan het Weena het 
museum aan de Parklaan als miniatuur worden geplaatst. Een cadeau 
van de Vrienden van het Belasting & Douane Museum aan de stad 
Rotterdam. Vanaf medio januari zal in een kleine presentatie in ons 
Actualiteitenkabinet aandacht gegeven worden aan Johannes van der 
Poel in Irak. In Irak zette Van der Poel in 1932 en 1933, in opdracht van 
de Volkenbond, een nieuw belastingsysteem op.

In 80 jaar is veel veranderd: van een leslokaal in het belastingkantoor 
aan de Boompjes tot het state-of-the-art museum aan de Parklaan van 
nu. Een van de veranderingen die nu op stapel staat, is het beëindigen 
van de uitgave van het museumblad Impost. Na 65 nummers in 25 jaar 
gaat Impost met pensioen. Het nummer dat voor u ligt, nummer 66, 
is het allerlaatste nummer. Maar gelukkig komt er iets anders voor in 
de plaats: de digitale nieuwsbrief die veel beter kan inspelen op de 
actualiteit en die gekoppeld is aan onze website www.bdmuseum.nl.

Voor u als Vriend van het museum, als lid van de Stichting Geschiedenis 
van de Overheidsfinanciën of als belangstellende betekent dit dat het 
van belang is, voor zover u dat nog niet heeft gedaan en u de nieuws-
brief wilt ontvangen, uw mailadres bij ons bekend is. Stuur uw mail-
adres naar impost@bdmuseum.nl en u wordt op de mailinglijst gezet.

Ik bedank de redactie van Impost die zich vele jaren heeft ingezet 
voor ons museumblad, met name Henk Duym die onvermoeibaar zijn 
interviews deed en uitwerkte. Impost wordt nu zelf historie, maar u 
blijft op de hoogte via onze Nieuwsbrief, via onze website www.bd-
museum.nl en via facebook. Actueel en bij de tijd.

Ik wens u veel leesplezier en een mooie jaarwisseling!
Frans Fox, directeur

Wilt u de Nieuwsbrief in uw mailbox 
ontvangen? Geef dan uw mailadres  
door aan impost@bdmuseum.nl
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Tentoonstelling

Wanneer de Romeinen rond het jaar nul volkstellingen 
houden om belastingen te kunnen schatten en op te leg-
gen, zijn zij niet de eerste overheid die belasting heft. 
Het gegeven dat iedereen een bijdrage levert aan de sa-
menleving is dan al enkele millennia oud. Wat weten we 
over de oudste belastingen? En hoe weten we dat?

In de tentoonstelling Van farao tot fiscus gaan we op zoek 
in het Nabije Oosten, dat de bakermat van onze bescha-
ving wordt genoemd. Het spoor voert door Mesopotamië, 
Egypte, en de wereld van Perzen, Grieken en Romeinen die 
later grote delen van dit gebied veroverden. Ligt hier ook 
de bakermat van onze belastingen? 

Belastingen in natura
In Mesopotamië en Egypte herkennen we al duizenden 
jaren voor Christus de eerste vormen van belasting, in de 
letterlijke betekenis van het woord: hard werken en of-
fers brengen. Tempels spelen daarin een belangrijke rol. 
Bovenal als huis voor de beschermgoden. Met offergaven 
werden ze geëerd en gunstig gestemd zodat ze de gemeen-
schap bescherming zouden bieden. Op afbeeldingen is te 
zien dat er heel wat offers werden gebracht, aangedragen 
door de bevolking. 
Als grootgrondbezitter groeiden tempels uit tot bestuur-
lijke en economische centra. Ze lieten landerijen door 
boeren bebouwen in ruil voor een deel van de oogst (zoals 
graan, gerst, kikkererwten, olijfolie en stro) of jong vee 
(lammetjes, kalfjes). Belastingen werden betaald in natura, 
soms een tiende deel. Met deze inkomsten onderhield de 
tempel de priesters die de rituelen verzorgden. Van het 
resterende gedeelte werden voorraden aangelegd in het 
schathuis, en werden hulpbehoevenden ondersteund. De 
tempeldienaren die de goederen innamen, administreer-

den, opsloegen en herverdeelden, kunnen we zien als de 
eerste belastinginners. 

Een steentje bijdragen
Ook koningen en farao’s lieten hun land door onderda-
nen bebouwen, in ruil voor een deel van de opbrengst. 
Daarnaast moesten mannen gedurende een deel van het 
jaar corvee verrichten. Dat betekende arbeidskracht leve-
ren aan openbare werken of als soldaat beschikbaar zijn. 
Met veel manschappen werden grootschalige bouwwerken 
gerealiseerd, en wegen, dijken en kanalen aangelegd. Een 
bijdrage aan de overheid leveren was dus soms letterlijk 
een zware last dragen: stenen sjouwen. Het werd een 
terugkerende verplichting, gebaseerd op een systeem van 
‘land voor dienst’. Eventueel kon men zich door iemand 
laten vervangen. Daarvoor moest dan wel betaald worden, 
in natura of later in zilver of geld. 

Ontstaan van het schrift
Om alle geleverde werkdagen, uren, stuks vee, hoeveelhe-
den graan, olijven en dadels te kunnen bijhouden, was een 
vorm van registratie nodig. In Mesopotamië ontwikkelden 
de Sumeriërs in 3000 voor Christus al een manier om gege-
vens te noteren. Ze drukten figuratieve symbooltjes in klei, 
een materiaal dat volop aanwezig is en waarop je infor-
matie kan vastleggen en bewaren. De symbolen werden na 
verloop van tijd geabstraheerd tot wigvormige tekentjes: 
het spijkerschrift. Kleine handzame blokjes klei werden 
aan alle kanten beschreven: voorzijde en achterzijde maar 
ook de zijkanten werden bedrukt met tekens. Deze kleita-
bletten dienden eeuwenlang als brieven en documenten. 
Dankzij archeologische opgravingen zijn er honderdduizen-
den gevonden. Veel kleitabletten gaan over het beheer van 
de tempel en bijbehorende landerijen, met overzichten 
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Belastingen in de oudheid

“ En het geschiede in die dagen,  
dat er een bevel uitging vanwege 
keizer Augustus, dat het gehele rijk 
moest worden ingeschreven…” 
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van offervee, loonlijsten en soorten afdrachten. In de ten-
toonstelling zijn verschillende voorbeelden te zien. 

Schrijvers in Egypte
Net als in Mesopotamië nam de schrijver in Egypte een 
belangrijke plaats in. De schrijversopleiding was voor 
weinigen weggelegd. Schrijvers stonden dan ook in hoog 
aanzien en vervulden belangrijke posten, ook bij het schat-
huis. In Egypte worden ze vaak afgebeeld in reliëfs, fresco’s 
en sculpturen. Ze zijn herkenbaar aan hun karakteristieke 
zittende houding, met pen of penseel en papyrusrol. Er 
werden ook Ushabti-beeldjes van schrijvers gemaakt. 
Ushabti’s werden meegegeven aan de overledenen om voor 
hen in het hiernamaals werk te doen. De Ushabti-schrijver 
uit onze collectie wordt in deze tentoonstelling omringd 
door enkele vakgenoten uit de verzameling van het 
Rijksmuseum van Oudheden. Papyrus was overigens ook in 
het oude Egypte erg kostbaar. Vandaar dat veel kleinere 
berichten, kladjes en kwitanties op potscherven (ostraca) 
werden vastgelegd. Zowel van papyri als ostraca zijn in de 
expositie interessante voorbeelden te zien.

Nieuwe machthebbers
Vanaf de zesde eeuw voor Christus werden Egypte en het 
Nabije Oosten achtereenvolgens door Perzen, Grieken en 
Romeinen veroverd. Deze nieuwe machthebbers bouwden 
voor de belastingheffing in de veroverde gebieden groten-
deels voort op bestaande systemen. Maar ze bedachten 
ook nieuwe belastingen en manieren om belastingheffing 
te organiseren. Onder koning Darius groeide het Perzische 
rijk uit tot een imperium dat zich uitstrekte van Klein-Azië 
(het huidige West-Turkije) tot India. Hij verdeelde zijn 
rijk in 22 provincies met een satraap aan het hoofd, een 
Perzische gouverneur. Voor elke provincie legde hij wette-

Van farao tot fiscus. Belastingen in de oudheid 
13 december 2017 t/m 18 maart 2018

Pecus – vee
Veeboeren moesten een deel van hun nieuw geboren vee af-
staan. Bijdragen bestonden uit lammeren, kalfjes en eieren. De 
schatting was afhankelijk van de grootte van de veestapel. Dit 
werd eens in de twee jaren geteld. 
In Mesopotamië en Egypte gebruiken ze hetzelfde woord voor 
‘pacht’ en ‘kalfje’. Later bij de Romeinen is de relatie tussen vee 
en belastingen nog steeds herkenbaar. Het Latijnse woord voor 
geld, pecunia, is een afgeleide van het woordje pecus (vee). 
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lijk vast welke belastingen er aan hem afgedragen moesten 
worden. Eens per jaar reisden de satrapen naar de nieuwe 
hoofdstad Persepolis om deze belastingen (tributen) in een 
groots ritueel aan Darius te overhandigen.

Klinkende munt
Toen in de zevende eeuw het muntgeld zijn intrede deed, 
zag Darius meteen de grote voordelen. Hij omarmde het 
nieuwe betaalmiddel en liet een van de eerste gouden 
munten slaan, de gouden Dareik, te herkennen aan een 
afbeelding van Darius zelf als boogschutter. Vanaf nu kon-
den de belastingen nog meer gestandaardiseerd worden. 
Belasting betalen gebeurde in het dagelijks leven overigens 
nog lange tijd vooral in natura en door middel van corvee, 
maar geld was een alternatieve manier om verplichtingen 

Tentoonstelling

Belastingopstanden en belastingverlichting 
Machthebbers delegeren al vroeg het innen van 
belastingen aan belastingpachters en tollenaars. Dat 
gaat vaak gepaard met corruptie en ongecontroleerde 
dwang. Dit leidt ook in de Oudheid tot belastingop-
standen. Inwoners van de stadstaat Lagasj komen 
in verzet tegen belastingverhogingen. Als koning 
Urukagina in 2350 v. Chr. de troon bestijgt, wil hij 
de ongelijkheid en de onrechtvaardigheid van het 
systeem bestrijden en de belastingdruk verlichten. Hij 
is de grondlegger van een van de eerste wetboeken in 
Mesopotamië.

te betalen of af te kopen. Met de komst van het muntgeld 
kregen belastingen een nieuwe dimensie. 

Augustus en zijn fiscus 
Een andere belangrijke hervormer was de Romeinse keizer 
Augustus. Hij blijkt een vindingrijk bedenker van nieuwe 
belastingen te zijn geweest, zoals de erfbelasting die we 
nog altijd kennen. Hij introduceerde naast de Romeinse 
staatskas (aurarium) een keizerlijke kas, de zogenaamde 
fiscus (letterlijk: mand of korf). De belastingen uit de kei-
zerlijke provincies, zoals Egypte dat Augustus zelf veroverd 
had, stroomden in de fiscus. Terwijl de staatskas formeel 
nog onder het bewind van de Senaat bleef, was het de 
keizer die over de fiscus beschikte. Om een inschatting te 
maken hoeveel belasting zijn veroverde gebieden konden 
opbrengen, hield Augustus volkstellingen. Onder zijn op-
volgers zou de keizerlijke fiscus uiteindelijk de functie van 
staatskas overnemen. 

De expositie Van farao tot fiscus maakt duidelijk dat onze 
belastingen nog veel ouder zijn dan de weg naar Rome. 
Naast objecten uit de eigen collectie geven bruiklenen 
van Vrije Universiteit/Bijzondere Collecties, Rijksmuseum 
van Oudheden, Nederlands Instituut Nabije Oosten en het 
Papyrologisch Instituut een kijkje in de oude wereld van 
belastingbetalers en belastinginners. 

Anne Houk de Jong
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TEKSTIn gesprek met...

Kors de Waard 
en Eric Duyvis museummakers

Hoe lang zijn jullie al op dit gebied actief?
‘Nou, dat is al een tijdje’, zegt Eric: ‘Tekst en uitleg bestaat 
al vanaf 1981’. En Kors vertelt dat Potztausend sinds 2005 
bestaat. En hij zegt dat hij deze naam heeft bedacht om 
te suggereren dat die uitdrukking van verbazing je zou 
kunnen ontsnappen wanneer je de boeiende resultaten 
van zijn werk ziet. Samen vertellen ze dat de coöperatie in 
2013 is opgericht door mensen die al langer samenwerkten 
voor de museumwereld.

Hoe zijn jullie museummaker geworden? 
Kors de Waard: ‘Dat heb ik in de praktijk geleerd en je zou 
kunnen zeggen dat ik autodidact ben, hoewel ik nu bedenk 
dat ik mijn grafische vorming wel degelijk heb ondervon-
den op de grafische school in Utrecht. Maar verder heb 
ik mijn kennis en kunde als museummaker in de praktijk 
opgedaan bij het werk voor musea. Een goed voorbeeld is 
het Nieuwland Poldermuseum in Lelystad.’ En Eric zegt: ‘Ik 
ben na de Rietveld Academie eerst in de reclame begon-
nen. Onder andere voor automerken. Vanuit mijn hobby 

Aan de oever van het Spaarne streken zij neer. Daar werken zij samen in een oud monumentenpand. 
Elk onder een eigen handelsnaam. Kors treedt naar buiten met de naam Potztausend, terwijl de zaak 
van Eric Tekst en Uitleg heet. Samen zijn zij lid van de Coöperatie Museummakers waarin een 
groep gespecialiseerde professionals voor musea werkt in uiteenlopende disciplines: van ontwerp tot en 
met projectleiding. Samen ook verzorgen Kors en Eric de vormgeving van onze nieuwe tentoonstelling: 
Van farao tot fiscus, belastingen in de Oudheid. Een mooie aanleiding om eens kennis te maken.

ben ik voor musea gaan ontwerpen. Uiteindelijk zijn wij 
samen allerlei opdrachten op museumgebied gaan uitvoe-
ren. Zo hebben wij samengewerkt voor het Nijntje museum 
in Utrecht.
Een bijzondere activiteit vormen de zogenaamde bidboe-
ken die we maken voor musea die fondsen willen werven. 
Deze concepten kunnen musea die zonder geld zitten, hel-
pen de financiering van de grond te krijgen. Wij beschikken 
over de expertise om musea op dat gebied te helpen.’ 

Jullie beperken je dus niet alleen tot vormgeving  
en presentatie?
Eric: ‘Een goed voorbeeld is Stoomgemaal de Tuut in 
Appeltern. De Tuut is genoemd naar de naam van een 
riviertje dat in de Maas uitmondt. Dat gemaal is in de 
jaren tachtig ontmanteld. En nu is het gerenoveerd. Er 
zijn nieuwe machines gekomen. En het kreeg een museaal 
karakter. De mensen van de Tuut wilden meer publiek. Wij 
hebben toen een voorstel gedaan om naast tentoonstel-
lingen andere activiteiten te ontplooien. Zo ontstonden 
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In gesprek met...

twee verdiepingen worden daar oude prenten getoond die 
samen een verhaal vertellen over de grafiek van Rembrandt 
en van zijn tijd. ’

Hoe kwamen jullie bij het Belasting & Douanemuseum?
‘De opdracht voor de tentoonstelling in dit museum kregen 
we via een contact met het Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden dat ons hier op attendeerde. Na een pitch door drie 
bureaus werd ons voorstel gekozen. En dat wordt nu gerea-
liseerd. Ons idee over de belastingen in de Oudheid houdt 
in dat belastingen samenhangen met samenlevingsstructu-
ren. Waar die ontbreken zijn geen sporen van belastinghef-
fing aantoonbaar. Bijvoorbeeld bij een nomadensamenle-
ving is zo’n structuur onduidelijk en moeilijk te vatten.’ 

Hoe hebben jullie dat uitgewerkt?
‘In de briefing door het museum was al beschreven dat er 
in de Oudheid vijf culturen, verspreid over periodes kun-
nen worden onderscheiden en die presenteren we achter-
eenvolgens in de tentoonstelling. Het gaat dan om:
Mesopotamië, Egypte, Assyrië/Perzië, Hellas/Griekenland 
en de Romeinen ofwel de landen rond de Middellandse 
Zee. 
Het idee was dus dat je belastingen kunt heffen als er 
een samenlevingsstructuur bestaat. De opzet is om in 
vijf hoofdstukken de belastingen in de Oudheid te tonen. 
Daarvoor hebben we bedacht dat je door straatjes loopt 
die allerlei aspecten laten zien. Door die vormgeving willen 
we leren wat belangrijk is. Dat belastingen destijds werden 
geheven over zaken die toen waardevol werden gevonden. 
Je kunt dan denken aan landbezit, aan granen, of aan 
belastingen op goud en zilver of aan heffingen bij in- en 

concepten voor de horeca, de inrichting, de styling en de 
audiovisuele presentaties. En we hebben ideeën ontwik-
keld voor fondsenwerving. Hier zijn we al een paar jaar 
mee bezig. Zo willen wij werken.
Dat is leuk, want daardoor kunnen we schakelen tussen 
verschillende disciplines. Dat gaat van grafische vormgeving 
en ruimtelijke vormgeving naar bouwkundige ingrepen en 
de toepassing van multimedia. En in plaats van met teksten 
aan de muur, bedienen we het publiek liever met infotain-
ment en theater.’ 
Kors: ‘Er is ook een uitbreiding gekomen van het aantal 
doelgroepen. Nu zijn er jaarlijks wel 25 miljoen muse-
umbezoekers. Dat aantal is in de jaren tachtig zo groot 
geworden. Dat zijn heel andere mensen, andere bezoekers. 
Museumbezoek is niet meer elitair. Nu kan iedereen er 
kennis vergaren.’

Maar het gaat toch ook om beleving?
Eric: ‘Er is een verschil tussen kunstmusea en cultuurhis-
torische musea. Bij de eerste komen de objecten op de 
eerste plaats, dan gaat het om de beschouwing van het 
voorwerp; in cultuurhistorische musea worden de objecten 
gebruikt als toelichting voor het verhaal. Zo is het Belasting 
en Douanemuseum een cultuurhistorisch museum waar de 
geschiedenis van de Belastingen en de Douane wordt ver-
teld. Bij een kunstmuseum worden de voorwerpen getoond 
om de kunst zelf. Een tentoonstelling in zo’n museum pak 
je anders aan. In de praktijk merken we dat nu bij de voor-
bereiding van een tentoonstelling in het Rembrandthuis. 
De kern daarvan is een tekening die Rembrandt maakte 
van een olifant, genaamd Hansken, die in de 17e eeuw 
vanuit Sri Lanka naar Nederland werd verscheept. Op 

Door de kennis over de belastingen kun je 
zien met welke middelen werd afgerekend. 
Bij de Romeinen ging dat met muntgeld,  
bij andere volkeren werd in natura betaald, 
bijvoorbeeld met graan, of door arbeid.  
En dan werd bij de Romeinen het salaris  
ook nog in zout uitgekeerd.’
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uitvoer. Je kunt aan de toegepaste belastingen zien hoe 
een samenleving in elkaar zat.
Door de kennis over de belastingen kun je zien met welke 
middelen werd afgerekend. Bij de Romeinen ging dat met 
muntgeld, bij andere volkeren werd in natura betaald, 
bijvoorbeeld met graan, of door arbeid. En dan werd bij de 
Romeinen het salaris ook nog in zout uitgekeerd.’

Zo heb je een uitgangspunt voor de vormgeving?
‘Daarbij is een stapachtige opstelling cruciaal. We wilden 
een vormgeving die refereert aan die oude steden; daar 
woonden bestuurders die de macht en het organisatiever-
mogen bezaten om belastingen te kunnen heffen en innen. 
Dat vraagt om een architectonische vormgeving met wat 
straatjes. Dat zijn we nu aan het produceren. En dat moet 
in december klaar zijn, want dan wordt de tentoonstelling 
geopend. We doen dat niet in ons eentje. We sturen een 
groep vaklui aan, die de productie, de bouw uitvoeren. 
Wijzelf doen het ruimtelijk ontwerp, de grafische vormge-
ving, de typografie. We verzorgden ook het campagnebeeld 
en het affiche.’

De belastingheffing in de Romeinse tijd 
kwam ook om de hoek bij de traditionele 
kerstgroepententoonstellingen in ons museum. Lijkt 
dit er op?
‘Zo is het niet bedoeld. Het is wel een wintertentoonstel-
ling waar wat minder families met kinderen komen dan 
in de zomer. Maar we hebben ons best gedaan om er een 
educatief geheel van te maken. Het moet niet alleen voor 
inhoudelijk geïnteresseerden maar toch ook voor gezinnen 
interessant en leuk zijn. Daartoe hebben we spelelementen 

toegepast voor kinderen. Zo wordt onder andere de waar-
de van Romeinse munten uit de doeken gedaan. Ook wordt 
de nilometer uitgelegd. Dat zit zo: bij de oude Egyptenaren 
was er een belasting afhankelijk van de vruchtbaarheid 
van het land. Jaarlijks overstroomde de Nijl het omlig-
gende land. Hoe hoger het water, hoe meer vruchtbare slib 
achterbleef. Om de hoogte van het water van de Nijl vast 
te stellen werd een trap gebruikt: hoe meer traptreden 
onder water stonden hoe vruchtbaarder het land was. Om 
dat duidelijk te maken hebben we een spelletje bedacht, 
waarvan we denken dat het leuk is voor kinderen. En als 
het leuk is voor kinderen, is het ook leuk voor de ouders.
En we schuwen de anekdotes niet. Dat zijn de krenten in 
de pap. Deze expositie willen we interessant maken voor 
een breed publiek. We willen het spannend maken en ook 
zorgen voor verdieping. Dat doen we door toepassing van 
verschillende media, met beeld en geluid.’ 

Henk Duym 

Meer informatie over deze museummakers,  
zie de websites: www.potztausend.nl,  
www.tekstenuitleg.nl en www.museummakers.nl.

IN GESPREK MET ...
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Het favoriete 
museumobject van...

jaarlijks naar de Tweede Kamer gaat om de rijksbegroting 
en Miljoenennota presenteren.

Het koffertje staat symbool voor (de geschiedenis van) de 
Nederlandse overheidsfinanciën. Het bevat het huishoud-
boekje van Nederland en biedt aan belastingbetalers jaar-
lijks antwoord op de vraag: waarom betalen we belasting 
en waar blijft het geld? Dat inzicht in de besteding van 
belastinggeld is van cruciaal belang voor de beeldvorming 
over belastingen en de bereidheid van mensen hun steentje 
bij te dragen. Zonder kennis en inzicht hebben mensen hun 
negatieve oordeel al snel klaar. Dat is mij in de dertig jaar 
die ik bij het ministerie van Financiën heb gewerkt, wel 
duidelijk geworden. 

Mensen zijn best bereid hun steentje bij te dragen als ze 
maar weten waarom ze betalen en wat ze ervoor terug 
krijgen. In het museum dragen we op verschillende manie-
ren bij aan dit inzicht. Liggend onder het uitgavenplafond 
krijgen bezoekers een globaal beeld van de voorzieningen 
die uit belastinggeld betaald worden. En de speciaal voor 
het museum ontworpen Miljoenennotaposter toont in twee 
koffers de actuele inkomsten en uitgaven. Het levert in het 
gastenboek opmerkingen van bezoekers op als: ‘Heel leer-
zaam! Nu weten we beter waar ons geld naar toe gaat’.

In de toekomst wil het museum verder werken aan de be-
wustwording bij een zo breed mogelijk publiek van wat je  
in het dagelijks leven terugkrijgt voor het betalen van belas-
ting. Zodat we vaker in gastenboek terug kunnen lezen:  
Wij zijn trotse sponsor van de Belastingdienst. Het koffertje 
van Lieftinck helpt bij vertellen van het objectieve verhaal. 

Monique Nooteboom

Monique Nooteboom

Van een oude waaier uit de Franse tijd, symbool voor de 
weeldebelasting die ruim 200 jaar geleden werd geheven op 
dit soort luxegoederen, tot een tarievenbord van midden 
vorige eeuw, waarop je kunt zien dat je voor een bespan-
nen voertuig met twee paarden 15 guldencent tol moest 
betalen. Evenveel als voor een toen nog schaarse ‘auto-
mobiel’. Belastingen weerspiegelen de maatschappelijke 
ontwikkelingen en dat maakt elk object interessant. 

Toch heb ik een duidelijk favoriet object: het koffertje van 
Lieftinck! Sinds kort heeft het weer een plek gekregen in de 
vaste presentatie van het museum, in de ruimte Daarom be-
talen we belasting. Toen ik ruim twee jaar geleden, gedeta-
cheerd vanuit het ministerie van Financiën, bij het museum 
aan de slag ging, was het organiseren van een mini-expo over 
Prinsjesdag een van mijn eerste opdrachten. Het koffertje 
kreeg een hoofdrol, helemaal toen minister Dijsselbloem met 
dit museumstuk naar de Kamer ging dat jaar. 

Ook achter dit object zit een verhaal: minister Lieftinck 
van Financiën wilde op Prinsjesdag 1946 de eerste naoor-
logse rijksbegroting en Miljoenennota in stijl aanbieden. 
Geïnspireerd door de koffertjes-traditie in Engeland heeft 
hij een van zijn ambtenaren op pad gestuurd om een 
eenvoudig koffertje te kopen. Het werd dit bruinleren 
koffertje, voor een paar gulden aangeschaft bij leerhandel 
‘Van de Broek’ op de Laan van Meerdervoort in Den Haag. 
Omgerekend naar euro’s is er € 1,70 voor betaald. In eerste 
instantie is het opschrift DERDE DINSDAG IN SEPTEMBER 
met letters van goudpapier op de koffer aangebracht. Een 
paar jaar later is deze tekst er met goudverf opgeschreven, 
omdat de plakletters loslieten. Een traditie was geboren. 
Het koffertje van Lieftinck is in 1964 vervangen door de hui-
dige Prinsjesdagkoffer, waarmee de minister van Financiën 

Het is lastig kiezen uit de talrijke objecten 
die belastingen uit vervlogen tijden tot leven 
brengen en ieder een stukje geschiedenis van 
Nederland vertellen. Er is zoveel leuks te 
ontdekken in het museum.



11

Museumschat

Kaartspel met belastingmerk  
van het gewest Holland, 1797

In de Nederlandse belastinggeschiedenis is er in zes pe-

rioden - tussen 1753 en 1927 - een speelkaartenbelas-

ting van toepassing geweest. Het Belasting & Douane 

Museum bezit een uitgebreide collectie spellen en losse 

kaarten met belastingkenmerken ( zegels en stempels) 

uit binnen- en buitenland. Deze internationale collectie 

speelkaarten toont de overeenkomsten t.a.v. de uitvoe-

ring (stempels, zegels, verpakkingen, speciale kaarten) 

van de speelkaartenbelasting in verschillende landen. 

In de fiscale zegelcollectie van het museum bevinden 

zich ook nog diverse losse speelkaartenbelastingzegels 

uit Europa en Noord- en Zuid-Amerika.

Na eerdere mislukte pogingen van de Staten van Holland 
en Westfriesland om in 1753 een belasting op speelkaar-
ten en dobbelstenen in te voeren, lukte het Kwartier van 
Nijmegen in 1795 wel om een speelkaartenbelasting in te 
voeren. De tarieven bedroegen 6 stuivers voor een ge-
woon spel kaarten en 12 stuivers voor een tarokspel. Het 
belastingmerk werd door middel van een stempel op de 
hartenaas aangebracht. Het gebruik van ongestempelde 
spellen werd met fikse geldboetes bestraft.

Met ingang van 1 mei 1797 werd in het gewest Holland de 
speelkaartenbelasting geïntroduceerd en geheven op alle 
speelkaarten die in het gewest werden gefabriceerd of 
ingevoerd. Het tarief bedroeg 3 stuivers per spel en het 
belastingmerk werd aangebracht op de schoppenaaskaart. 
Spellen bestemd voor de uitvoer waren belastingvrij. In  
het gewest Holland werd het gebruik van ongestempelde 
spellen zwaar bestraft met boetes. Het namaken van de 
schoppenaaskaart werd als een misdaad gezien en nog 
zwaarder gestraft: de overtreder werd gegeseld, gebrand-
merkt, 25 dagen eenzaam opgesloten en tot slot voor 
eeuwig verbannen uit het gewest.

De Nijmeegse speelkaartenbelasting is tegelijk met de 
Hollandse belasting vervallen met ingang van 1 januari 
1806. 

De laatste periode dat er in Nederland een speelkaar-
tenbelasting van toepassing was, was van 1920 tot 1927. 
In dit tijdvak werd het belastingstempel op de hartenaas 
aangebracht. Het stempel kende twee varianten: het stem-

pel met een gegolfde rand en een tarief van 25 cent voor 
spellen van niet meer dan 32 kaarten en het ronde stempel 
met een tarief van 50 cent voor alle overige spellen. Deze 
relatief hoge tarieven leidden in combinatie met de in-
voerrechten tot massale smokkel van speelkaarten vanuit 
België naar Nederland. Minister van Financiën D.J. de Geer 
stelde daarom in 1926 voor om de speelkaartenbelasting 
per 1 juli 1927 op te heffen. Volgens de memorie van toe-
lichting is het vooral de smokkel die voor een onhoudbare 
toestand heeft gezorgd. Anders gezegd: de perceptiekos-
ten – de kosten voor inning en controle van deze belasting 
– stonden niet meer in verhouding tot de opbrengst van de 
speelkaartenbelasting… 

Wim van Es

Het kaartspel van het type dierentarok is vervaardigd door 
Joseph Malle te Hanau in Duitsland. De schoppenaas is afge-
beeld met het belastingteken van drie stuivers uit 1797. 
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WETENSCHAPWetenschap

Vorig jaar verscheen in het Historisch Jaarboek Groningen 
een interessant artikel van Alberto Feenstra en Sabine 
Muller over de lotgevallen van Amsterdamse kopers van 
Groningse lijfrenten in de periode 1660-1760.
In het najaar van 1759 begon de Amsterdamse koopman 
Jacob Roeters met het op grote schaal confisqueren 
van geld en goederen van inwoners van het gewest Stad 
Groningen en Ommelanden (Stad en Lande) die bijvoor-
beeld voor zaken Holland bezochten. Roeters had hiervoor 
toestemming gekregen van de Staten van Holland. Met die 
confiscatie probeerde hij betaling van achterstallige rente 
af te dwingen bij de Staten van Stad en Lande. Als gevolg 
van zijn inbeslagname stroomden bij deze Staten de ver-
zoekschriften van gedupeerde Groningers binnen om hun 
bezit weer terug te krijgen. Om dat voor elkaar te kunnen 
krijgen moesten de Groningse bestuurders met Roeters 
en consorten een akkoord bereiken over de achterstallige 
betalingen. Pas in september 1760 bereikten zij deze over-
eenstemming en werden de beslagleggingen opgeheven. 
Hoe heeft het zover kunnen komen dat een particuliere 
handelaar het bezit van andere inwoners van de Republiek 
confisqueert, om zo een oplossing af te dwingen voor een 
interregionale publieke schuld van Groningse bestuurders?
Het begon allemaal met de noodzaak van de Staten van 
Stad Groningen en de Ommelanden (Stad en Lande) om 
als gevolg van de Tweede en Derde Engelse Oorlog (1665-
1667 en 1672-1674) en de Eerste en Tweede Munsterse 
Oorlog (1665-1666 en 1672-1674) grote leningen in de vorm 
van lijfrenten af te sluiten voor de verdediging. Met name 
in Holland vonden de Groningse bestuurders daarvoor 
geldschieters. In totaal zijn er 749 lijfrenten verkocht. De 
Staten hadden vervolgens echter grote moeite om aan de 
bijbehorende betalingsverplichtingen te voldoen en lieten 
een steeds groter deel van de rente onbetaald, met name 
vanaf 1685. Zoals gezegd kwam er pas in 1760 een akkoord. 

Historisch Jaarboek Groningen 

Eerdere pogingen waren mislukt omdat de Staten-Generaal 
het strategische belang van de stad Groningen boven de 
portemonnee van de crediteuren stelden. De schulden die 
het gewest Stad en Lande aan particuliere Hollanders had, 
waren voor de Generaliteit van ondergeschikt belang. Door 
de in het voorgaande genoemde actie van Jacob Roeters 
kwam er echter schot in de zaak en werd een akkoord be-
reikt: de schuldeisers ontvingen 60% van de achterstallen, 
10% in contanten en 50% in de vorm van 2,5% obligaties. Dit 
resulteerde in een schuld van 598.193 gulden, die tot aan 
het einde van de achttiende eeuw ongewijzigd is gebleven.
De auteurs hebben nauwgezet de ontwikkelingen op een rij 
gezet en beschreven. In het bijzonder zijn zij nagegaan wie 
de oorspronkelijke leners zijn geweest en wie het nog waren 
in 1759/1760 en wat hun sociale achtergrond was. Op deze 
wijze probeerden zij te achterhalen in hoeverre de achter-
grond van de kopers en bezitters bepaalde of de lijfrenten 
werden verkocht of behouden. Met andere woorden, wie 
wilde wachten op zijn geld en wie wilde – of kon – dit niet? 
Zij komen tot de conclusie dat een aantal investeerders met 
een belangrijke maatschappelijke positie hun positie heb-
ben ingezet om voor zichzelf een private overeenkomst te 
sluiten en dat de Groningers beter in staat bleken te zijn de 
instituties van de Republiek naar hun hand te zetten dan de 
Hollandse investeerder en hun nabestaanden dat konden. 

Henk Boels, voorzitter Stichting Geschiedenis  

van de Overheidsfinanciën 

Op 5 november jl. is het boek De tranen van Pierrot ge-
presenteerd in het Rijnlandshuis in Spaarndam. Thea de 
Roos vertelt hierin uitgebreid over de dubbele moord 
in 1910 op de gemeenteontvanger van Spaarndam en 
diens inwonende zuster. De titel is afgeleid van de bij-

naam van de vermoorde ontvanger Willem Melchior, naar 
de droeve clown Pierrot vanwege zijn bleke gezicht met 
donkere wenkbrauwen.
Na bestudering van alle processen verbaal schetst zij dat an-

Alberto Feenstra en Sabine Muller, ‘Wie wil 
wachten op het zoet? De laatste adem van 
Amsterdamse kopers van Groningse lijfrenten, 
1660-1760 ‘, Historisch Jaarboek Groningen 
(2016) 46-65.

dere verdachten dan de aanvankelijk veroordeelde en later 
weer vrijgesproken Roza, veel duidelijker in beeld hadden 
moeten komen. Over dit onderwerp stond in Impost nr. 
64 van december 2016 een artikel waaraan zij meewerkte. 
Het boek beslaat 122 pagina’s met meer dan 70 afbeeldin-
gen. De omslagillustraties zijn van Eric J. Coolen. 
Informatie op de website van de Werkgroep Historisch 
Spaarndam: historischewerkgroepspaarndam.nl. 
Prijs € 11,50.

Boek over dubbele moord gepresenteerd 
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Topographia 
Enchusae

uitbracht. In 1652 publiceerde hij het Toonneel der Steden, 
met de belangrijkste Nederlandse vestingsteden. Natuurlijk 
hoorde Enkhuizen in die publicatie te worden opgenomen. 

In de rechter bovenhoek staat een plaatje van een vrouw 
met het wapen van Enkhuizen: drie haringen onder elkaar. 
Daarnaast een cartouche met TOPOGRAPHIA ENCHUSAE/
Delineata à Cornelio Biens/Senatore Enchusano. C. Biens 
wordt genoemd als senator van de stad, over deze regent is 
mij niet meer bekend, maar wellicht is er op lokaal niveau 
nog wat over hem te vinden.

Linksboven twee wapenschilden: de staande leeuw van 
Holland en twee liggende leeuwen van West Friesland. 
Daarnaast het colofon: Ampliss. prudentiss. & viris/D.D. 
PRAETORI CONSULIBUS/Scabinis et Senatui urbis Enchusae/
Tabulam hanc D.D.D. J. Blaeu. Links en rechts van de 
kaart de legenda, met letters verwijzend naar gebouwen 
op de kaart, onder andere b. Admiraliteyts Collegie, c. 
Munterije van Westvrieslandt, m. Oostindische Compagnie 
Kamer en Magasijnen, p. West-Indische Comp. Kamer, q. 
Admiraliteyts Magasijn en r. Directeurs Kamer der Extraord. 
Convoyen. 

De topografische kaart van Enkhuizen kon worden aan-
gekocht met steun van de Vrienden van het museum. 

Anne-Marieke van Schaik

Ook wie geen Latijn beheerst, kan bedenken dat dit topo-
grafie van Enkhuizen betekent. We zien een vogelvluchtkaart 
van een vestingstad met zeven ravelijnen op het noordwes-
ten. De ommuurde stad wordt ontsloten door verschillende 
toegangspoorten. Binnen de stadsmuren liggen negen ha-
vens. Enkhuizen was een welvarende stad met sociale voor-
zieningen als een leprozenhuis, ziekenhuis, pesthuis, oude 
mannenhuis, weeshuis en meer. Er was bedrijvigheid, op de 
kaart zien we aan de oostkant van de stad dat er schepen 
worden gebouwd en op het noordoosten liggen de mastwer-
ven. In meerdere wijken van de stad staan herenhuizen met 
grote percelen, ingericht als formele Franse tuinen, naar de 
laatste barokmode. In de Oude Buijshaven, de Nieuwe Haven 
en de St Pietershaven liggen grote schepen, vooral driemas-
ters. Hier werd veel handel gedreven. 

Toen de admiraliteitscolleges werden opgericht, was het dan 
ook niet raar dat Enkhuizen werd uitgekozen als vestigings-
plaats voor de Admiraliteit van het Noorderkwartier. Het 
Noorderkwartier was de kop van Noord-Holland, ook wel 
West-Friesland genoemd. Joan Blaeu (1596-1673) was een 
beroemde Amsterdamse cartograaf die verschillende atlassen 
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Uitkomsten lesprogramma levert Kids Miljoenennota op 

Niet vaak krijgen kinderen de kans om miljoenen uit te geven, wel in het Belasting 
& Douane Museum. Leerlingen van het primair onderwijs die deel nemen aan het 
Lesprogramma Help de schatkist is leeg, mogen zelf een begroting maken en kiezen 
waar het belastinggeld van Nederland naar toe moet. (speciale opdracht voor de deel-
nemende scholen aan het Cultuurtraject van het KC-R). 
Van alle klassen die meededen, hebben we de gegevens verzameld en samengevoegd  
tot één Kids Miljoenennota 2017-2018 die de deelnemende scholen ontvangen. Meer 
weten over het lesprogramma of zelf met de klas deelnemen, neem dan contact op  
met onze afdeling Educatie via educatie@bdmuseum.nl. 

1414

De minister trakteert!
Ben jij binnenkort jarig? Hoera! Vier je verjaardag in het museum. Voor 
één dag ben jij onze minister van Financiën en mag je uitdelen uit de 
Schatkist. Maar…. wel eerst met je verjaardagsgasten de code kraken 
voordat je de buit kunt delen. Na de limonade en het lekkers ga je een 
mooie schatkist maken. Dat wordt een feest vol snoepen, spelen, speuren, 
zingen, verkleden, knutselen, trakteren…… en natuurlijk een cadeautje. 
Neem contact op met ons feestteam via educatie@bdmuseum.nl

 DECEMBER

15 DECEMBER  LEZING 

‘Een systeem met haken en ogen. Belastingen in het 
Romeinse Rijk’ door Fik Meijer 
Tijd: 19.30   Inloop: 19.00

17 DECEMBER  TIJDREIZEN 

Tijdens deze rondleiding reizen kinderen 
samen met een gids door vier verschillende 
tijden met tempels, piramiden en paleizen. 
Leeftijd: 7+
Kosten: deelname gratis   
Tijd: 14.00-15.00 u 

 NOVEMBER 

IN DE KROEG  Vanaf 21 november

Ongeacht het inkomen, we betalen alle-
maal evenveel btw en accijnzen over datgeen 
wat wij verbruiken. Van de verbruiksbelastingen zijn vooral 
de accijnzen over alcoholhoudende dranken en tabaks-
waren relatief hoog. Deze bijzondere fotopresentatie van 
fotografe Inge Kaagman is een ode aan de mensen die een 
forse bijdrage leveren aan de schatkist door dagelijks te 
roken en drinken.A
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15

 

 

15

Opzet van het lesprogramma en ervaringen uit de praktijk:
Verschillende scholen werden het afgelopen schooljaar ontvangen in het 
educatielokaal van het museum. Voor de klas een grote schatkist, gevuld 
met zakken vol geld… De museumdocent begint: Dit is de schatkist van 
Nederland, hierin het belastinggeld wat we allemaal met elkaar opbren-
gen en verzamelen. Maar wat is belasting eigenlijk? Vingers gaan omhoog. 
Een aantal kinderen menen dat het gaat om geld wat je betaalt voor een 
huis of aan de politie. Sommige kinderen vertellen trots dat hun ouders 
wel belasting betalen omdat ze werken. 

Waar gaat het geld eigenlijk naar toe? Weer gaan er enthousiast een paar 
vingers omhoog: de wegen, scholen, ziekenhuis of een dokter! Waar zou-
den jullie het aan uitgeven vraagt de docent, terwijl de kinderen een zak 
geld in hun handen krijgen. Op tafel worden houten schijven gelegd met 
daarop afgebeeld verschillende uitgaven. Het geld mag verdeeld worden. 
Steeds vraagt de museumdocent naar de reden van uitgaven, terwijl de 
leerkracht als een echte penningmeester alle gegevens van de klas no-
teert. Na een half uur ligt er een heuse begroting op tafel en kunnen de 
kinderen heel goed uitleggen waarom juist deze verdeling is gemaakt. 
Dan trekt de museumdocent aan de bel: ‘Help, de schatkist is leeg!’ Om 
de uitgaven te kunnen doen, moet er wel geld in de schatkist komen. 
Tijdens het tweede gedeelte van de les gaan de leerlingen op zaal be-
lastinggeld innen. Belasting van vroeger en nu komen voorbij. Het woord 
belasting krijgt steeds meer een betekenis. En de schatkist raakt alweer 
aardig gevuld. 

Help, de schatkist is leeg   
Een lesprogramma voor het primair onderwijs vanaf groep 5

VIERDE DINSDAGIN
SEPTEMBER

285 
Miljard euro285 
Miljard euro

 DECEMBER

20 DECEMBER  HIËROGLIEFEN DIEVEN 

Steel de taal van de Mesopotamiërs, het schrift  van de 
Egyptenaren, en maak je eigen geheimschrift. Leeftijd 7+ 

Locatie: museumatelier 
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Reserveren: inloop

29 DECEMBER  KLEITABLETTEN VAN DE TOEKOMST 

Vertel de archeologen van de toekomst wat er zo bijzon-
der is aan onze tijd, doe dit net als de Egyptenaren op 
een kleitablet. wie weet vinden ze jouw boodschap terug 
over 100 jaar. Leeftijd: 7+
Locatie: museumatelier 
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Reserveren: inloop

 JANUARI 2018

6 JANUARI  DE ZANDTEKENAAR

De zandtekenares Elze van den Akker brengt 
sprookjes en verhalen tot leven. Door met zand 
te strooien maakt zij bij verhalen en sprookjes 
betoverende zandbeelden. Op 6 januari brengt zij de 
verhalen uit de oudheid tot leven. Na de voorstelling leert 
ze ook jou mooie beelden maken met zand tijdens de work-
shop zandtekenen. 
Voorstelling 1:13.30 tot 14.30 uur
Voorstelling 2: 15.00 tot 16.00 uur
Prijs: €5,-

20 JANUARI  VRIENDEN EVENT

Met o.a. een lezing door Gijs ten Berge 

voor 
meer info

www.bdmuseum.nl
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