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Van de redactie

Het vorige nummer van IMPOST

verscheen later dan bedoeld was.

De redactie wil herhaling voorkomen.

Er is veel gebeurd in het halve jaar

sedert het ter perse gaan van het vori-

ge nummer. Zo werd bij de opening

van "Het Volk in Rep en Roer" de ach-

terstallige wijnaccijns alsnog aan de

Burgemeester van Rotterdam betaald,

en werden interessante betogen

gehouden over het Aansprekers-

oproer en andere uitingen van onvre-

de met het fenomeen belastingen.

Verder kwam de relatie tussen fiscus

en begrafeniswezen aan bod.

Uit de jaren rond de eeuwwisseling

kwamen belangwekkende stukken in

het bezit van het museum, waaronder

notulen van de Vereeniging van

Ambtenaren der Registratie en

Domeinen, en een gedeelte van het

archief van een niet meer bestaand

ontvangkantoor. De stamboom van de

familie Costerman (van het gelijkna-

mige oproer) kwam boven water.

In 1749 ving het Generaal Placaat op

de invordering aan met een lofdicht

(kom daar vandaag de dag eens om!)

Een van de aanleidingen voor de

opstand van het Kaas- en Broodvolk

van 1492 vormde het Haardsteden-

geld, zoals deskundigen natuurlijk al

wisten. In 1946 wist het Ministerie

van Financien zijn belastingambtena-

ren nog tevreden to stellen met de

mogelijkheid van aanschaf van een

kostuum of een paar schoenen.

De Werkgroep Geschiedenis van de

Overheidsfinancien vergaderde in het

Kansspelmuseum. Helaas kon de

redactie nog niet de hand leggen op

een weergave van de daarbij gehou-

den voordracht over de

Middeleeuwse loterijen, maar de lezer

houdt dit van ons tegoed.

Over al het bovenstaande - en nog

meer - treft u in dit nummer het een

en ander aan. Voor suggesties houden

wij ons aanbevolen!

Met het oog op vriendschap

Zondagmiddag 9 juni ontvingen wij 25 Vrienden en

Donateurs van het Belastingmuseum. Zij reageerden op

onze uitnodiging voor twee lezingen over het thema

'Oproeren, aansprekers en de fiscus'. De diazaal, waar de

heren R. Dekker en L. Jol spraken, was voldoende gevuld.

De stemming was, als steeds bij dit soort gelegenheden,

zeer geanimeerd en ondanks het onderwerp dat misschien

anders deed vermoeden, levendig. Na afloop werd een

bezoek gebracht aan de tentoonstelling 'Het yolk in rep en

roer. Belastingverzet in het verleden', waar men veel van

het besprokene terug zag. Kortom, een geslaagde middag

waar wij, mede naar aanleiding van de reacties, met genoe-

gen op terug kijken.

En toch... hadden wij zo graag wat meer van de

850 Vrienden en Donateurs willen verwelkomen... Met

deze speciaal voor u georganiseerde activiteiten proberen

wij de relatie tussen u en ons museum to versterken. U

bent voor ons belangrijk, niet alleen omdat u bereid bent

om jaarlijks een donatie to schenken ten behoeve van de

instandhouding van museum en bibliotheek, maar vooral

ook als 'achterban'. U vormt met elkaar een gedegen onder-

steuning voor de Stichting. Wij staan open voor uw menin-

gen en gedachten. Zij vormen een bron van inspiratie

(wanneer u bericht stuurt naar Antwoordnummer 3634,

3000 WB Rotterdam, dan is een postzegel plakken niet

nodig!)

Een oud spreekwoord luidt: 'de vrienden van

onze vrienden zijn eveneens onze vrienden'. Ter gelegen-

heid van het 60 jarig bestaan van het Belastingmuseum in

1997, zullen wij daarom juist op u een beroep doen om

nieuwe Vrienden to werven. Naast het organiseren van een

aantal uiteenlopende activiteiten, waarover wij u later

berichten, vormt het uitbreiden van de Vriendenkring een

belangrijke doelstelling. Ik vertrouw er op dat wij op u

mogen rekenen en dat wanner wij op een later tijdstip

concreet een beroep op u doen, u inderdaad laat zien dat

uw vrienden de onze worden. Wij van onze kant zullen ons

best doen het al die Vrienden, zowel de veteranen als de

nieuwkomers, naar de zin to maken. Met het inmiddels

vertrouwde tijdschrift 'Impost', de jaarlijkse toezending van

het Jaarverslag, de korting op de museumjaarkaart en

natuurlijk door het speciaal voor u organiseren van evene-

menten zoals hierboven aangehaald. Door het tonen van

uw betrokkenheid draagt u mede bij aan het vormgeven

van de toekomst van het Belastingmuseum.

Loes A. Peeperkorn-van Donselaar
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Ter dood veroordeelden uit het gewone yolk werden opgehangen aan de galg

32 IMPOST NR. 9 SEPTEMBER 1996

Op 8 maart 1996 vond de opening

plaats van de tentoonstelling.

Uit de bij die gelegenheid

gehouden toespraak van het

Hoofd van het museum volgen

hier een aantal gedeelten.



Opening
Tentoonstelling

"...Het gaat vandaag om een tweetal

vragen, to weten: Hoe reageert de

belastingplichtige? en: Welke zijn de

sancties in geval van ontduiking en

fraude?

Het verbeelden van de reactie van de

belastingplichtige in het verleden is

niet altijd even eenvoudig. Dat kan

zijn doordat er geen bronnen-materi-

aal bewaard is gebleven, zodat wij

gewoon niet weten hoe het in een

bepaalde periode zat, maar het kan

ook zijn dat er geen passende objecten

zijn om de reactie van de belasting-

plichtige museaal to verbeelden.

Wel mogen wij ervan uitgaan dat net

als nu, ook in het verleden het meren-

deel van de mensen zonder al to veel

morren zijn belastingen betaalde.

Het weergeven van de sancties die

stonden op belasting-ontduiking en

fraude is museaal gezien nog moeilij-

ker to illustreren.

De vorige wissel-expositie betrof het

element fraude door de eeuwen heen.

Daarin zagen wij dat de neiging tot

ontduiken en frauderen zo oud is als

het fenomeen belasting zelf.

In de tentoonstelling 'Het yolk in rep

en roer' hebben wij een aantal van de

meest bekende belastingoproeren in

beeld gebracht. In tegenstelling tot de

Benlsbijl voor het afliakken van een hand

neiging tot frauderen, zien wij dat de

behoefte om de weerstanden tegen

belasting op gewelddadige wijze tot

uitdrukking to brengen, sinds de 19de

eeuw is afgenomen.

Op de tentoonstelling zult u dan ook

zien dat de meeste ons bekende

oproeren zich voordeden in de 17de

en 18de eeuw. Het laatste duidelijke

belastingoproer vond plaats in 1835 in

Amsterdam.

In zijn proefschrift 'Holland in beroe-

ring, oproeren in de 17de en 18de

eeuw' zegt de historicus Rudolf

Dekker dat de belastingoproeren een

onderdeel vormen van het proces

waarbij de bevolking moest wennen

aan permanente belastingheffing en

dan ook nog op een hoop niveau.

Omdat de belastingen in vroeger eeu-

wen vooral accijnzen op eerste levens-

behoefte betroffen zou je verwachten

dat men in opstand kwam wanneer

een belangrijke verhoging van een

accijns werd ingevoerd. Dit was ech-

ter niet altijd het geval. Wel hadden

de oproeren to maken met voedsel-

schaarste, bij voorbeeld als gevolg van

een oorlogssituatie.

In de Republiek vonden de oproeren

vrijwel altijd plaats in de steden; cen-

tra van de politieke en economische

macht. Ze volgden een vast patroon,

waarbij vrouwen (en dat op interna-

tionale vrouwendag!!) en jonge jon-

gens vaak een voortrekkersrol vervul-

den. Op de tentoonstelling kunt u dat

allemaal gaan zien.
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Sancties

De sancties die stonden op het deelne-

men aan een belastingoproer waren

niet mis. Wij meenden dat dit gevolg

van de gewelddadige reactie van de

belastingplichtige op de belasting-

heffing in deze tentoonstelling niet

mocht ontbreken. Daarom ziet u

straks een aantal martelwerktuigen,

zoals een pijnbank, een geselpaal en

brandijzers. De zwaarste straf die men

kon krijgen was de doodstraf, door

ophanging of het zwaard.

De doodstraf werd in Nederland in

1870 afgeschaft. Belastingoproeren

deden zich in die periode al niet meer

voor. Gelukkig heeft de belasting-

plichtige een scala aan andere midde-

len om zijn ongenoegen to uiten over

de belastingen die hem worden opge-

legd. Massaal geweld is daar gelukkig

geen onderdeel meer van.

Be heer dr. A. Peper, burgemeester van
Rotterdam, sprak als volgt:

"De Middeleeuwse scholasticus

Thomas van Aquino noemde het

'geoorloofde roof; het mechanisme

waarmee de overheid haar burgers

belastingen oplegt. En zolang de over-

heid dat op een redelijke wijze doet,

het geld aan nuttige dingen wordt

besteed en de bedragen per persoon

niet al to fors oplopen, wordt die 'roof'

ook min of meer maatschappelijk

geaccepteerd. Maar wee de overheid

die ook maar de verdenking op zich

laadt zich niet aan die spelregels to

houden! Landvoogd Alva ervoer dat

aan den lijve toen hij in 1569 een

omzetbelasting van 10 procent (de

10de penning) probeerde in to voeren

om een einde to maken aan de finan-

ciele macht van stadsbesturen en adel.

Het belastingoproer dat daarop volg-

de leidde uiteindelijk tot de

Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en

daarin lag weer de kiem voor het ont-

staan van de Staat der Nederlanden.

Over onvoorziene gevolgen gespro-

ken....

Een overheid die het vertrouwen van

haar burgers verspeelt door de belan-

gen van die burgers niet goed to

behartigen en maatregelen to nemen



waarvoor een maatschappelijk draag-

vlak ontbreekt, kan dus op forse

tegenstand rekenen. Op rellen en

oproer. De stad is immers de plaats bij

uitstek waar men zich veilig moet

kunnen voelen, beschermd en indien

nodig verzorgd.

Burgemeester Peper tijdens zijn rede

-foto Betastingrnuseum

De overheid heeft daarvoor to zorgen.

Dat gold in de zestiende eeuw, en dat

geldt onverminderd anno 1996.

Voorziet een stadsbestuur niet in die

basisbehoefte, dan komen de stedelin-

gen - de gebruikers van de stad - in

opstand. In mijn nieuwjaarsrede twee

jaar geleden - De opstanding der ste-

den, De opstand der stedelingen

(1994) - heb ik daar nadrukkelijk voor

gewaarschuwd, ahoewel ik daarbij

niet direct een belastingoproer voor

ogen had! Een schaduw van zo'n drei-

gende volksopstand hebben we vori-

ge zomer in bij voorbeeld Spangen

kunnen zien, toen de drugsoverlast

daar voor de bewoners volstrekt

onaanvaardbare vormen had aange-

nomen. Men pikte het - volkomen

terecht! - niet meer. Inmiddels wordt

er, samen met de bewoners, hard aan

gewerkt een voor iedereen aanvaard-

baar leefklimaat in de wijk to herstel-

len.

geschiedenis van deze stad een tame-

lijk representatief beeld van de situ-

atie waarin ook andere Hollandse ste-

den eeuwenlang hebben verkeerd.

En vanzelfsprekend zijn ook de

Rotterdammers er regelmatig in

geslaagd via allerlei listen aan de

greep van de fiscus to ontkomen.

Een prachtig voorbeeld daarvan stamt

uit de Middeleeuwen, toen Rotterdam

nauwe handelsbetrekkingen met

Engeland onderhield. Het Bing daar-

bij vooral om de import van wol.

De wolschippers moesten echter om

Rotterdam to bereiken een grafelijke

tol voor hun lading betalen, waarvan

alleen vrachten richting het Heilige

Land en Calais waren uitgezonderd.

En de brave dienaren van de graaf

hebben lange tijd niet doorgehad dat

nogal wat herbergen in de stad juist

deze namen droegen!

Maar het bekendste fiscaal-historische

feit waarop Rotterdam zich mag

beroemen is tech het Costerman-

oproer uit 1759 geweest. Genoemd

naar de adelborst Costerman, wiens

aankoop van een vaatje wijn aanlei-

ding gaf tot onverwachte gebeurtenis-

sen. Costerman en zijn kornuiten

deden drie dingen verkeerd: ze deden

de aankoop na zonsondergang - wat

streng verboden was-, ze betaalden

geen accijns en ze passeerden met

hun vat uitgerekend de herberg waar-

in de belastingpachters aan het

avondmaal zaten.

Tijdens de vechtpartij die daarop ont-

stond stak Costerman een van de

commiezen veer. Hij werd voorgeleid

voor de baljuw Van Zuilen van

Nijevelt, die - overwegende dat een

adelborst die zijn hoofd niet gebruikt

dit gemakkelijk kan missen-, hem

naar het schavot stuurde. Voor het

yolk, dat niet geloofde in de schuld

van Costerman, was deze zware straf

aanleiding om uiting to geven aan

hun ongenoegen over de belasting-

druk. Rotterdam was in last!

Grote belastingoproeren komen in

Rotterdam gelukkig maar sporadisch

voor. Sinds 1835 is het wat dat betreft

heel rustig in de stad. En dat is ook

voor mij persoonlijk een rustig idee,

want niet zelden werd bij die gelegen-

heden juist de burgemeesterswoning

geplunderd!

Alhoewel: toen de gemoederen van

de zomer in Spangen hoog opliepen,

was mijn woning aan het Weena

wederom het mikpunt van boze bur-

gers. De schade bleef gelukkig

beperkt tot een kapotte lift, maar

helaas heeft een aantal mensen daarin

toch een poosje vast moeten zitten.

Maar hoe het ook zij, belastingen zul-

len bij het grote publiek altijd wel een

enigszins negatief imago behouden.

En al trekt de fiscus zijn klantvriende-

lijkste gezicht zoals we tegenwoordig

in tv-spotjes kunnen zien, toch zal het

maar zelden voorkomen dat belas-

tingambtenaren erin slagen belasting-

plichtigen to vermaken.

Maar terug naar de belastingen.

Afgezien van enkele Rotterdamse De heer Peper gezeten aan de betaaltafel no het in ontvangst nemen van de wijnaccijns

eigenaardigheden geeft de fiscale -foto Belastingmuseum
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Galg

Er is maar een plek waar deze stelling

niet opgaat: het Belastingmuseum.

Alleen hier lukt het de fiscus steeds

weer om vermaak to bieden. Lering

en vermaak. Ik haast mij dan ook om

de tentoonstelling 'Het yolk in rep en

roer' voor geopend to verklaren."

Vervolgens werd een diaserie over het

Costermanopoer (Rotterdam 1690)

vertoond.

De aanleiding, het niet betalen van de

verschuldigde wijnaccijns - in die

dagen IMPOST genoemd - was reden

voor mevrouw Peeperkorn om de

burgemeester aan de betaaltafel to

nodigen teneinde hem alsnog de

belasting to voldoen (f 3,71 uit 1690,

naar huidige maatstaf f 35,00, naar

boven afgerond f 50,00). De heer

Peper tekende voor ontvangst met

een ganzeveer, en verklaarde dat dit

bedrag ten goede komt aan de BOND

VAN WETSOVERTREDERS: een

instelling die ten tijde van de belas-

tingoproeren ondenkbaar was. Deze

bond komt op voor de belangen van

gedetineerden en begeleidt ex-gedeti-

neerden.

Hierna werden de genodigden over

de tentoonstelling rondgeleid en kon

onder het genot van een glas met

inhoud en een hap nog enige tijd

geanimeerd worden nagepraat.

Lezingenmiddag

Vrienden en Donateurs

Zondag 9 juli j.l. werd een lezingen-

middag voor de Vrienden en

Donateurs van het Belastingmuseum

gehouden.

Sprekers waren: de beer dr Rudolf

Dekker, verbonden aan de faculteit

der historie en kunstwetenschappen,

opleiding maatschappijgeschiedenis

van de Erasmusuniversiteit to

Rotterdam,

onderwerp: 'Oproeren in de 17de en

l8de eeuw in Holland; het

Aansprekersoproer uitgelicht', en

de heer L. Jol sr, directeur van uit-

vaartverzorging 't Statenhuys in Den
Haag,
onderwerp: 'De begrafenis-cultuur in

Nederland en de relatie tussen de fis-

cus en het begrafeniswezen'.

De beer Jol behandelde uitvoerig de

begrafeniscultuur in Nederland en de

relatie tussen de fiscus en de begrafe-

nisbranche, aanvangende bij het aan-

sprekersoproer (Amsterdam 1696).

De heer Dekker was zo vriendelijk,

om voor de lezers van Impost de

neerslag van zijn lezing op papier to

zetten.

De' arneen werden tot de 19e eeuw sores op een vrachtslede, getrokken door een paard, ter

garde besteld.

Het Jaarvers lag
Het Jaarverslag 1995 van het

Belastingmuseum verscheen als bijla-

ge bij "Wij van Financien" nr. 6.

Het is voorts aan de Vrienden en

Donateurs toegezonden.

Wie het niet heeft ontvangen kan een

exemplaar telefonisch of schriftelijk

aanvragen (voor adres en telefoon-

nummer: zie Colofon).
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Rudolf Dekker

Faculteit der Historische en

Kunstwetenschappen Erasmus

Universiteit Rotterdam.

„ Amstels raadhuis placht to pralen

Met wijze raadslui vol van moed

Maar nu is 't niet als om geld to halen

Uit der burgeren zweed en bloed

Om haar hoeren en hoerezonen

Vet to maken met burgerzweet

0, Amstel-heren, wie kan wonen

Daar alles geschiedt tot burgers leed."

Bovenstaand gedicht werd in

Amsterdam verspreid in februari 1696

en het was niet het enige gedicht

waarin het stadsbestuur op de hak

werd genomen.

Kaas- en broodoproer, 1491-1492
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Het aansprekersoproer

in Amsterdam

De aanleiding tot het hiernaast aange-

haalde spotvers was een groot oproer

dat zich enkele dagen eerder had

afgespeeld, en dat de geschiedenis is

ingegaan als het Aansprekersoproer.

De voornaamste reden waarom dui-

zenden Amsterdammers de straat op

waren gegaan, ontevredenheid over

de belastingheffing, was kennelijk

allesbehalve weggenomen na het her-

stellen van de orde in de stad.

Alvorens nader in to gaan op de spec-

taculaire gebeurtenissen zelf, moeten

we eerst iets vertellen over de belas-

tingheffing in Holland die de achter-

grond voor het oproer vormden.

In de Republiek bestond een relatief

hoog niveau van belastingen. De

Opstand tegen Spanje en de lange

oorlog die volgde - paradoxaal

genoeg ook order meer een protest

tegen belastingheffing - maakten het

onderhouden van een groot leger

nodig, en de kosten daarvan moesten

door de belastingbetalers worden

opgebracht. In de hele zeventiende

eeuw vonden verhogingen plaats en

werden nieuwe belastingen inge-

voerd. Veel belastingen werden van

incidentele heffingen permanent.

De heffing verliep effici6nter clan in

veel andere Europese landen.

In Zuid-Italie trokken belastingambte-

naren nog in onze eeuw met een ezel-

tje de bergen in om belasting in natu-

ra to innen in de vorm van flessen

olijfolie of schapen. In de moderne,

gemonetariseerde economie van

Nederland was dat niet nodig.

De inning was deels uitbesteed aan

pachters, die het inningsrecht voor

een bepaalde periode van de overheid

pachtten. Dat was een efficient sys-

teem, omdat de overheid nu geen uit-

gebreid en kostbaar ambtelijk appa-

raat hoefde op to bouwen. Bovendien

richtte het ongenoegen van de bur-

gers zich eerder tegen hen dan tegen

de overheid zelf.

Het verhogen van de belastingdruk

ging niet zonder verzet, want of en

toe deden zich protesten voor, soms in

de vorm van grote oproeren, zoals in

1624 in Haarlem (de 'boterkrijg') en in

1678 in de Zaanstreek (in verband met

de turfaccijns).

Overal in Europa steeg het belasting-

niveau, en overal vonden geweldda-

dige protesten plaats. De zeventiende

eeuw kan wel de tijd van de grote

belastingoproeren worden genoemd.

Het bedenken van nieuwe belastingen

werd aan het Bind van de zeventiende

eeuw steeds moeilijker: er was al

zoveel belast, van speelkaarten tot

schoorstenen.

In 1695 werd zo'n voorstel aangeno-

men, het belasten van trouwen en

begraven.

Een slim idee want bijna iedereen

trouwde, en iedereen ging zeker

dood. Bij de invoering ervan in

Amsterdam, begin 1696, vond er nog

een vernieuwing plaats.

Er zou een gemeentelijke dienst voor

het regelen van begrafenissen komen.

Tot dan toe was dit een vrij beroep,

iedereen kon 'aanspreker' worden,

wat soms tot onverkwikkelijke con-

currentie leidde. Beide veranderingen

stuitten op protest. De belasting wou

men niet betalen, to meer omdat het

gerucht ging dat amen weliswaar

zouden zijn vrijgesteld, maar begra-

ven worden in een witte kist met het

stadswapen, wat als een publieke ver-

nedering werd gezien. De nieuwe ste-

delijke dienst werd uiteraard door de

s. ;„tom 1w"M aey

aji%,r

Copie van een rekening van Herman us de Vogel, scherprechter to Haarlem, 17 december

1712. Alle nitgevoerde handelingen hadden hun eigen prijs!

Daarom werden er prijsvragen uitge-

schreven, alweer een goedkope oplos-

sing voor een probleem, waar anders

vele ambtenaren zich langdurig over

zouden hebben gebogen.
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oude aansprekers gezien als brood-

roof, temeer omdat men vermoedde

dat de stedelijke regenten alleen

vriendjes zouden benoemen in de

nieuwe functies.



De onrust in de stad begon dan ook

met een schertsbegrafenis door aan-

sprekers georganiseerd op de Dam

voor het stadhuis.

Dit ludieke protest werd grimmiger

toen de commandant van de stadssol-

daten een jongetje met zijn rapier

doorstak. De volgende dag werd zijn

huis door een woedende menigte

geplunderd. Daarna volgde het huis

van de burgemeester die de nieuwe

begrafenisdienst had voorgesteld.

Zulke huisplunderingen kwamen bij

andere oproeren ook voor. Ze werden

gezien als een bestraffing, geroofd

werd er door de menigte niet.

Het verhaal gaat dat een knecht van

de burgemeester zich voordeed als

oproerling om een dure spiegel to red-

den. Toen hij ermee wegliep, werd hij

door anderen tot de orde geroepen: er

werd niets gestolen, de spiegel moest

stukgeslagen worden. De plundering

eindigde met een feestelijke ronde-

dans door het kale huis.

De Amsterdamse schutters grepen

vooralsnog nauwelijks in, omdat ze

niet durfden, maar ook omdat velen

het wel eens waren met de protesten.

Dat veranderde de volgende dag.

Toen werd eerst het huis van degene

die de nieuwe belasting had ontwor-

pen geplunderd en zijn grote schilde-

rijenverzameling met werken van

Rembrandt en Pieter de Hoogh

belandde in de gracht. Tenslotte ging

men naar het huis van Isaac de Pinto.

Dit was een koopman die niets met de

belasting to maken had, maar nu

waren de deelnemers, waaronder zich

nu veel matrozen bevonden, wel uit

op roof. Dit ging de schutters to ver,

en er werd nu kordaat opgetreden,

waarbij doden en gewonden vielen.

Er werden 48 deelnemers gearres-

teerd, waarvan er verschillende wer-

den opgehangen aan de Waag voor

het stadhuis op de Dam.

Enkele weesjongens die in de kraag

werden gevat werden naar Indie ver-

scheept. Veel anderen ontvluchtten de

stad, de gewonden sleepten zich uit

de gasthuizen, klommen over de

stadsmuur - de poorten bleven geslo-

ten - en zwommen over de singels de

vrijheid tegemoet. Het

Aansprekersoproer is een van de

grootste oproeren uit de geschiedenis

van Amsterdam en van Nederland.

Het deed veel stof opwaaien, ook in

het buitenland. Er zijn veel krantenbe-

richten, pamfletten en prenten van

bewaard. Naast rechterlijke vonnissen

en verhoren en dergelijke zijn er ook

een aantal ooggetuigeverslagen

bewaard. Daardoor is het tevens een

van de best gedocumenteerde oproe-

ren, waarvan allerlei saillante details

bekend zijn.

Een voorbeeld is het volgende ver-

haal. Een week voor het oproer had

een matroos die in het logement ver-

bleef een merkwaardige droom: hij

liep voorbij het huis van De Pinto, en

zag een boom uit de grond groeien

waaraan zilveren peren hingen. Hij

klom in die boom, plukte de peren.

Toen hij er een wilde opeten bleef die

echter in zijn keel steken. De nacht-

merrie bleef hem achtervolgen, meer-

malen greep hij naar zijn keel, alsof de

peer er nog zat. Deze matroos werd

later gepakt tijdens de plundering van

het betreffende huis, en eindigde met

het touw om de hals aan de galg. Zo

was het oproer gedempt.

Toch bleef het niet zonder effect. De

belasting werd ingevoerd, maar van

de stedelijke dienst op het begraven

wordt niets meer vernomen.

Er vonden in de periode 1690-1700

ook elders belastingoproeren plaats,

een teken dat de belastingdruk gren-

zen had bereikt. Dat signaal werd ook

door de overheid opgevangen, en er

werd voortaan voorzichtiger opgetre-

den. De eerstvolgende grote golf van

belastingoproeren vond pas in 1748

plaats, en gold toen meer de wijze

van inning, door pachters, dan de

hoogte. Die oproeren leidden inder-

daad tot een stelselwijziging.

De geschiedenis van de belastingen

moet dus niet alleen worden beschre-

ven als iets dat van bovenaf werd

opgelegd, maar ook als iets dat van

onderaf, onder meer als gevolg van

protesten en oproeren, vorm kreeg.

En al vinden belastingoproeren thans

niet meer plaats, meer algemeen zijn

al dan niet gewelddadige protestacties

nog steeds mede bepalend voor het

overheidsbeleid.

38 IMPOST NR. 9 SEPTEMBER 1996

Het imposante huis van Isaac de

Pinto stond in de jaren '60 op de

nominatie afgebroken to worden voor

de aanleg van de metro. Dankzij vele

-en soms gewelddadige- protesten, is

het gered en kan het in volle glorie

nog stees bewonderd worden.

Literatuur:

Holland in beroering.

Oproeren in de 17de en 18de eeuw

(Baarn: Ambo 1982) en

Oproeren in Holland gezien door tijd-

genoten. Ooggetuigeverslagen van

oproeren in de provincie Holland ten

tijde van de Republiek (1690-1750)

(Assen: Van Gorcum 1979).



Weg met de Belastingen!

Op de woensdagmiddagen van 12, 19

en 26 juni organiseerde het

Belastingmuseum een oproermiddag

voor de jeugd tot 12 jaar.

In de tijdelijke tentoonstelling "Het

yolk in rep en roer, belastingverzet in

het verleden" is to zien dat kinderen

vroeger bij belastingoproeren een

actieve rol hebben gespeeld.

Jongens liepen voorop als de oproer-

kraaiers in optocht door de stad trok-

ken.

Ook bij het stenen gooien en het plun-

derer van de huizen van belasting-

pachters lieten zij zich niet onbetuigd.

Er zijn zelfs voorbeelden bekend dat

jongens uit het weeshuis van

Amsterdam werden ingehuurd om

tijdens een oproer zoveel mogelijk

onrust to stoken.

Alle kinderen werden geschminkt als

oproerkraaier. In de tuin van het

museum was de gevel van het huis

van de baljuw Van Zuijlen van

Nijevelt gereconstrueerd. In 1696

werd het huis van deze Rotterdam-

mer tijdens het Costermanoproer

geplunderd en verwoest. Kinderen

vanaf 5 jaar mochten met ballen de

ramen ingooien en konden daarmee

een 'broodje oproer' verdienen. Zij

bakten het brood boven een vuurkorf

om er iets moois van to maken.

De foto's geven een indruk van de

activiteiten.

-foto Belastingin ]semi

-foto Belastiugimiseurii

39 IMPOST NR. 9 SEPTEMBER 1996



Bierbrouwerij "De Passer en de Valk" aan de Bakenessergracht to Haarlem,
door J. Berckheijde, olieverf/doek, 1670
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De Fiscus onderdak-architectuur en huisvesting

van de Belastingdienst

Oktober 1996 t/m maart 1997

De voltooide herstructurering van de

Belastingdienst en de opening van het

nieuwe belastinggebouw aan de

Wilhelminahof to Rotterdam zijn

aanleiding tot het organiseren van de

tentoonstelling in samenwerking met

het Centrum voor Facilitaire Dienst-

verlening van de Belastingdienst en

de Rijksgebouwendienst.

Behoudens een beknopte terugblik in

het verre verleden (o.a. accijnshuisje,

Oost-Indisch Huis, villa) staat het

bouwen in de twintigste eeuw door

en voor de Belastingdienst hierbij cen-

traal. Restaurator Ahmad Khaknegar

heeft een serie schilderijen gemaakt

op dit thema. Een aantal wordt in de

expositie getoond.

Het accent komt to liggen op de perio-

de na de Tweede Wereldoorlog (o.a.

Puntegaalstraat, Wibautstraat en

recente nieuwbouw). De nieuwe huis-

vestingsvisie, als uitvloeisel van de

grote cultuuromslag birmen de

Belastingdienst, is het sluitstuk van de

tentoonstelling.

Een onderwerp in het bijzonder voor

de liefhebbers van architectuurge-

schiedenis, maar ook voor (oud-)

medewerkers van de Belastingdienst.

Rijkswapenborden

April 1997 t/m oktober 1997

Onderwerp van deze tentoonstelling

is het gebruik van het rijkswapen

door de Belastingdienst, andere over-

heidsdiensten, en de geschiedenis van

het rijkswapen.

In 1822 werd bepaald dat de douane-

kantoren op een zichtbare plaats

boven de ingang van het kantoor een

wapenbord moesten voeren.

Deze verplichting verviel in 1965.

De kern van de tentoonstelling zal

bestaan uit de collectie 19e en 20e

eeuwse gietijzeren rijkswapenborden.

Andere mogelijke onderdelen zijn:

het heraldische verhaal achter het

rijkswapen; wapenborden van andere

overheidsdiensten (Marechaussee,

PTT, Rijkswaterstaat); hofleveranciers-

schilden; toepassing van het rijks-

wapen op bijvoorbeeld uniformen,

legitimatie- penningen, munten, stem-

pels, ordetekens, meubels, werktuigen

en drukwerk; ijzergieterijen en ont-

werpers van rijkswapenborden;

commercieel gebruik van het rijks-

wapen op bijvoorbeeld aardewerk en

koekblikken.

Een onderwerp voor liefhebbers van

heraldiek en van het Koninklijk Huis.

Belast water

November 1997 t/m mei 1998

Al in de Middeleeuwen deed men in

ons land pogingen tot waterbeheer-

sing. In de kustgebieden onstonden

samenwerkingsverbanden voor de

organisatie, de coordinatie en de

financiering van waterstaatkundige

taken: de waterschappen.

Het belang van de waterbeheersing

dwong de bewoners tot samenwer-

king. Er ontstond een soort democra-

tische gemeenschap die zich bewust

werd van een gezamenlijke plicht: een

bijdrage leveren aan de waterstaats-

werken. Voor de waterstaatszorg wor-

den daarom sinds het graventijdperk

belastingen geheven. De heffingen

geschieden tegenwoordig met toepas-

sing van de Algemene Wet inzake

Rijksbelastingen. De invordering

geschiedt met toepassing van de

Invorderingswet. De tentoonstelling

wordt opgehangen aan de geschiede-

nis van het Hoogheemraadschap

Schieland Rotterdam, dat in mei 1998

het 725-jarig bestaan viert. Een jubi-

leum dat gebaseerd is op het charter

van graaf Floris V van Holland van 14

mei 1273. Met foto's, archiefstukken,

prenten, schilderijen en zo mogelijk

maquettes zal de tentoonstelling wor-

den ingevuld. Er wordt naar gestreefd

om in samenwerking met Schieland

een boek to laten verschijnen.

Een onderwerp voor het onderwijs,

maar ook voor de milieubewuste bur-

ger.
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De douane tijdens de Eerste Wereldoorlog

Juni 1998 t/m oktober 1998

Het einde van de Eerste Wereldoorlog

(1914-1918) is in 1998 tachtig jaar gele-

den. Die oorlog ging niet ongemerkt

aan Nederland voorbij. Met politiek

kunst- en vliegwerk werd de neutrali-

teit gehandhaafd. De Nederlandse

regering beloofde de Geallieerden dat

geen handel zou worden gedreven

met Duitsland.

Voor het toezicht op de naleving van

deze belofte werd de Nederlandsche

Overzee Trustmaatschappy (NOT)

opgericht. Hierin had ook de Douane

zitting. De NOT moest ondanks de

oorlogsomstandigheden de

Nederlandse handel gaande houden,

maar er ook op toezien dat goederen

niet uitgevoerd werden naar

Duitsland. In deze jaren verdienden

sommigen veel geld met smokkel-

praktijken en zwarte handel.

Omdat het douanekorps het werk niet

alleen of kon, kwam er hulp van dui-

zenden zo genoemde soldaat-kom-

miezen. Voor deze tentoonstelling

komen onder meer de onderwerpen

douane, het fenomeen soldaat-kom-

miezen, de grensafscherming (doden-

draad Belgie) en de smokkelpraktij-

ken in aanmerking.

Een onderwerp voor een breed

publiek en voor liefhebbers van mili-

taire geschiedenis, zowel in Neder-

land als Belgie.

Samenwerking met het Antwerps

Douanemuseum wordt overwogen.

INSPECTEUR
DIRECTE BELASTINGEN
VQERRE(HTEN tx A((YNZ

fW11-1
Het idee van heffing van zeer verschillen-

de belastingsoorten door dezelfde eenheid

is niet nieuw. Voor de oorlog bestonden er

al inspecteurs der directe belastingen,

invoerrechten en accijnzen.

Het hiernaast afgebeelde gevelbord is
afkonzstig nit Goes.

Nieuwe voorwaarden

Museumjaarkaart

De Stichting Museumjaarkaart heeft nieuwe voorwaarden vastgesteld.

Een overzicht volgt hieronder.

Vanaf 1 juni 1996 gelden de volgende prijzen en leeftijdsgrenzen:

His

Museumjaarkaart junior: f 17,50

Museumjaarkaart Volwassene: f 47,50

Museumjaarkaart Senior: f 37,50

Museumjaarkaart Vriend: f 37,50

Leeftijd

tot en met 24

25 t/m 54

55 en ouder

alle leeftijden mits 'vriend'
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Notulenboek en Register

Van de heer Mr P.E. Plasschaert to

Blaricum ontving het

Belastingmuseum:

• Het handgeschreven notulenboek

van de Vereeniging van Ambtenaren

der Registratie en Domeinen,

Afdeeling Roermond, waarin opgeno-

men een ledenlijst alsmede de notulen

van vergaderingen gehouden in de

periode juni 1891 t/m maart 1924.

ken wij hierna de inhoud of van een

brief, gericht aan de afdeling Limburg

van de Bond van Ambtenaren der

Registratie en Domeinen, gedateerd

13 maart 1901, en ondertekend:

Terpstra.

Aan de afdeeling Limburg

van de Bond van Ambtenaren

der Registratie en Domeinen

• Het handgeschreven Register van

Briefwisseling der Vereeniging van

Ambtenaren der Registratie en

Domeinen, Afdeeling Roermond,

waarin opgenomen afschriften van

brieven verzonden in de periode juni

1891 t/m maart 1920, terwijl er los

inliggen een tweetal ingekomen brie-

ven uit maart en juni 1901, en voorts

twee staten van inkomsten en uitga-

ven betreffende de periode juni 1891

t/m mei 1914.

Deze stukken vormen een interessan-

te aanvulling op het reeds aanwezige

materiaal over de diverse belangen-

verenigingen binnen de

Belastingdienst. Ter illustratie druk-

Aan de opdracht ondergeteeken-

de verstrekt op de jongste vergadering der

afdeeling Limburg van den Bond van

Ambtenaren der registratie, om met den

Heer Bowman de vraag to bespreken of het

niet wenschelijk ware voor waarderingen

van vastgoed bepaalde deskundigen aante-

stellen, is gevolg gegeven. Aileen was de

Heer Bouman afwezig en heeft de bespre-

king plaatsgevonden met den Heer

Achterberg, die mij beloofde den inhoud

van ons gesprek aan den Heer Bowman to

zullen meedelen. Er is echter bij mij twij-

fel gerezen of dit laatste wel geschied is.

Na dien Loch, heb ik een onderhoud met

den Heer Bowman gehad naar aanleiding

mijner benoeming tot inspecteur to

Dordrecht, maar het punt waardeeringen

werd niet aangeroerd. Ik kon het zelf niet

aanroeren, omdat een opontbieden van

den Administrateur door den Minister,

een plotseling einde aan ons onderhoud

maakte. Uit het besprokene met den heer

Achterberg is mij gebleken dat aan het

aanstellen van deskundigen als zoodanig

nooit was gedacht geworden. Het bleek

mij dat men groote waarde hechtte aan

het persoonlijk optreden in deze van de

ontvangers, aan niet drukke kantoren.

Daar het mij niet bekend is, dat men eeni-

ge wijziging, het onderwerp waardering

betreffende, onderhanden heeft, zou ik uw

afdeeling, gedachtig aan het "de aanhou-

der wint", in overweging willen geven op

de algemeene vergadering voorstellen ter

tafel to brengen in den geest van het ten

vorige jare besprokene.

1k maak van deze gelegenheid gebruik, nu

ik door mijn vertrek naar bier als voorzit-

ter en lid uwer afdeeling heb gedeftin-

geerd, mijne beste wenschen to uiten voor

haren bloei. Mogen hare vergaderingen

zich steeds blijven kenmerken door den

Kameraadschappelijken geest, die ik er

steeds heb mogen opmerken in die jaren

dat ik de samenkomsten leidde.

Terpstra

Dordrecht

13 await 1901

Deel archief ontvangkantoor Zierikzee
De heer A.M. Leijdekkers to

Nieuwerkerk schonk ons een aantal

stukken (waaronder ook foto's) van

het voormalige ontvangkantoor der

directe belastingen, invoerrechten en

accijnzen to Zierikzee wit de jaren

1890-1961,

Deze stukken lagen gereed om met

het vuilnis to worden meegegeven,

maar werden door de heer

Leijdekkers van de ondergang gered.

Na bij hem jaren op de vliering to

hebben gelegen, zijn zij dan nu in het

Belastingmuseum terecht gekomen.

Ontvangkantoor Zierikzee,

tijdelijke huisvesting 1959-1960

(maker foto onbekend).
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De redactie wil de lezers de inhoud

van een willekeurig gekozen brief van

het Ministerie van Financien niet ont-

houden.



afschrift

MINISTERIE VAN FINANCIEN

Afdeling:

Directe Belastingen

No. 44 's-Gravenhage,den 22 Mei 1935

Onderwerp:

Invordering van grondbelasting

Aan den Heer Mr. C.J.B. DU CROO

to ZIERIKZEE. NO. 175.

Naar aanleiding van uw, aan den Heer Directeur der directe belastingen enz. to Breda gericht

adres d.d. 4 Maart 1935,betreffende het op 9 maart 1934 quiteeren van het aanslagbiljet, terzake van

den onder artikel 6146 van het kohier der gemeente ZIERIKZEE aan H. v.d.WOLF aldaar opgelegden

aanslag in de grondbelasting voor een bedrag van f 27,29 (ZEVEN EN TWINTIG GULDEN EN

NEGEN EN TWINTIG CENT) in letters en een bedrag van f 7,29 (ZEVEN GULDEN EN NEGEN EN

TWINTIG CENT) in cijfers, deel ik u mede, dat, daargelaten of belastingplichtige inderdaad den aan-

slag geheel heeft aangezuiverd, hij terzake van then aanslag niet verder zal worden lastig gevallen. Ik

voeg hier aan toe, dat ik het betreur, dat bij de wisseling van titularissen van het kantoor der directe

belastingen to ZIERIKZEE onvoldoende maatregelen zijn genomen om to verzekeren, dat de met U

getroffen regeling betreffende de beteekening van een dwangbevel terzake van bovenvermelden aan-

slag, zou worden nagekomen.

DE MINISTER, enz.

Afschrift dezer, in drievoud, met terugzending van de overgelegde bescheiden to zenden aan den

Directeur der directe belastingen, enz. to Breda, in verband met zijn bericht d.d. 24 april 1935, no.

24/76, onder mededeeling, dat de Ontvanger C. WOLFSON, thans to OLDENZAAL, onder wiens ver-

antwoordelijkheid de in mijn brief aan Mr. C.J.B. DU CROO to Zierikzee gerelateerde fout is begaan,

het op den daar bedoelden aanslag nog openstaande bedrag van

f 20,- (TWINTIG GULDEN) voor 1 Juli 1935 behoort aan to zuiveren.

Voor gelijkluidend afschrift,

DE SECRETARIS-GENERAAL,

(get.) VAN ASCH VAN WIJCK.

No.5/133.

Doorgezonden aan den Ontvanger to Zierikzee ter uitvoering in verband met diens bericht

dd. 26 Maart 1935. No. 2. De overgelegde stukken gaan weder hiernevens.

Typ: M.

DE DIRECTEUR,
In opdracht van den Directeur,

De Hoofdcommies ter Directie,

Verheylen

Breda, den 24 Mei 1935.
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Grenscultuur

De heer R. Bitter uit Leusden zond de

redactie een kopie van de tekst over

een kommiezenhut bij Denekamp,

gepubliceerd in het blad Info 1996

van de plaatselijke VVV.

Als oud-belastingambtenaar werd zijn

aandacht getrokken door dit artikel.

Kommiezenhut

De Stichting Heemkunde Denekamp

heeft in 1993 met hulp van vrijwilli-

gers aan de Vrijdijk een kommiezen-

Interieur Komiezenhut -foto R. Bitter

Exterieur Komiezenhut -foto R. Bitter

Hij heeft vervolgens ter plaatse de

hierbij getoonde foto's gemaakt.

De foto's tonen ons een aspect van de

douanecultuur aan de oostgrens, waar

dergelijke primitieve onderkomens

vanaf de vorige eeuw voorkwamen.

In Limburg zouden ze ook bekend

hut, die volledig verwaarloosd en

ingestort was, in zijn oorspronkelijke

staat hersteld.
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geweest zijn. In de collectie van het

Belastingmuseum kwam geen visueel

voorbeeld van dit fenomeen voor.

Wij zijn de beer Bitter erkentelijk voor

het opvullen van dit hiaat. De tekst in

het VVV-blad volgt hierna.

Heemkunde heeft van de overheids-

instanties alle medewerking gekregen

om deze hut, gelegen op de grens

tussen de Brandlichterweg en de

Eekmanweg, to restaureren.

Kommiezenhutten werden op de

grens gebouwd, deels ondergronds,

deels bovengronds om minder op to

vallen. Zo boden ze de kommiezen,

die de grensstreek moesten controle-

ren op smokkelaars, onderdak om

van daaruit ongezien via kijkgaten

de grens to controleren en eventuele

smokkelaars op to sporen en aan to

houden.

Ook werden deze hutten wel gebruikt

als schuilplaats bij slecht weer. Binnen

nodigen banken en een tafel uit voor

een picknick. De hut is altijd geopend

en vrij to bezichtigen.

Stamboom

Costerman

De heer Pieter Costerman Boodt to

Castricum heeft zich verdiept in de

genealogie van zijn voorouders, waar-

toe de adelborst Costerman van het

gelijknamige oproer in Rotterdam

behoorde.

Hij (d.w.z. de heer Costerman Boodt)

zond het museum copieen van de

familiestamboom. Daarin vinden wij

onder meer: Cornelis Costerman

3 december 1661 - 16 september 1690,

gehuwd 8 september 1688 met

Heyndrina Korff 9 september 1659 -

29 juni 1737. Bij Cornelis de aanteke-

ning: onthoofd tijdens Costerman -

oproer to Rotterdam.



►lioth k

In de Bibliotheek voor Fiscale

Geschiedenis bevindt zich een fraai

exemplaar van het "Generaal Placaat

op de invordering van des gemeene

lands middelen".

Eerste bladzijde van het lofdicht

'Op alle de Ordonantien,

van 's Lands

Collective Middelen'
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Generaal Placaat op de invordering

Beide foto's geven een indruk van het "voorwerk" bij een boekband, die (na een

handgeschreven index van 3 bladzijden) begint met een gedrukte titelpagina, die

luidt:

Generaal placaat op de invordering van des gemeene lands middelen by collecte

over Holland en Westvriesland. In 's Gravenhage, By Isaac en Jacobus Scheltus,

ordinaris Drukkers van de edele groot mog. Staaten van Hollandt en

Westvrieslandt. Anno 1749. Met privilegie.

Het bovengenoemde lofdicht met het beginmotto

'vincit amor patriae' [=vaderlandsliefde overwint] luidt:

Gij, die de vrijheid, en het welzijn van den staet, [voetnoot: U (staat) voor Gij]

en zuivren godsdienst, ongeveinst ter herte gaet;

die geen landsdieverij wil plegen, of gehengen,

maer graeg 's lands schattingen en lasten op wil brengen;

zie bier de wetten van 's lands waerdige overheid;

leer hier uw pligt uit: toon u willig en bereid,

om 't dierbre vaderland to helpen onderschragen,

al is 't door middelen die bezwaerlijk zijn to dragen.
En schoon' er niets is, 't geen den mensch tot voedsel strekt
waer van den staet geens sijns, geen zwaere lasten trekt,

den invloed van den lucht, die ons gestaeg doet leven,

is nogtans onbelast, en zonder sijns gebleven: a

schoon 't woedende onbescheit, en raest, en tiert, en vloekt,

en altoos middelen, en slinkse wegen zoekt,

om geen der schattingen, of lasten, to betalen;
hier zijn de wetten, die zijn driften kan bepalen,
en straffen naer elks aert, ten spiegel van 't gemeen.
Zegt niet de hoopvorstin zvordt thans verschopt vertreen,
door zulke wetten die ons al to naeuw verbinden,
met dierbare eeden, die geen schijn van vrijheid vinden;

[gehengen = dulden]

leinde bladzijde 1]

[deze a duidt op voetnoot]

Neen, die dus spreekt is ver van 't regte spoor gedwaeld! [dus = aldus]

Waerom de hebzucht niet door eenen eed bepaeld? [einde bladzijde 2]

Of zegt gij, de overheidt zal immers duidelijk weten,

dat all' die eeden zijn to ras to gaeuw vergeten,

en zij dus de oorzaak van veel valsch eedt zweeren is:

maar die dus spreeken zijn ook 't spoor to bijster mis;

't is immers de overheidt, die ons door strenge wetten

wel mag bepalen, om het sluiken to beletten:

het land kan immers zonder geven niet bestaen.

En, of wij aerzelen 't brengt ons geen voordeel aen;

't past ons eerbiedig voor Gods dienares to zwijgen;

en dat is de overheid. Want zo wij wetten krijgen

door haer bestempeld, 't is tot welzijn van het landt;

al schreuwen eenigen, nu moet het recht van kant!

De dierbre vrijheid wort helaes to zeer geschonden!

En onder schijn van recht to jammerlijk verslonden!

Doch dat 's verkeert gezegd, de vrijheid is en blijft,

zo lang als de overheid die door heur wetten stijft.

[sluiken = smokkelen]

Amor religionis patriaeque libertatis [slotmotto]

[=Liefde omsluit godsdienst, vaderland en vrijheid]
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Gencraal Plac ant

a [onderaan bladzijde 2]

Eenige zullen mogelijk zeggen,

de windkoornmolens,

moeten immers windgeld betalen,

en dus is de lucht ook belast;

maer ik antwoorde hen,

dat de wind,

die de koornmolens beweegt,

niet is die lucht

welke door ons

zonder sijns ingeademt wordt.
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De heer J. Keuken to Nieuwe Niedorp,

secretaris van de Stichting Historisch

Niedorp, bracht op 4 april een bezoek

aan de tentoonstelling "Het Volk in Rep

en Roer", en aan de Bibliotheek voor

Fiscale Geschiedenis. Bij die gelegen-

heid zegde hij toe, een stuk voorge-

schiedenis van de Alkmaarse opstand

van het kaas- en broodvolk to zullen

aanbieden. De inhoud van zijn brief die

een aantal interessante gegevens

bevat, geven wij hierna weer.

Woede van het Kaas- en Broods-Volk to Alkrnaar
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Opstand van het

Kaas- en Broodvolk; Haardstedengeld

"Zoals ik u korte tijd geleden beloof-

de, zend ik u wat gegevens die m.i.

interessant zijn als nadere informatie

bij de 'Opstand van het Kaas- en

Broodvolk" in 1492.

Eerst even een samenvatting van het

algemene verhaal.

De tocht door Holland van de opstan-

dige boeren zou in Nieuwe Niedorp

begormen zijn. Voor men daaruit ver-

trek sprak men of dat men nimmer

meer het beruchte ruitergeld (de

steeds hoger oplopende oorlogsbelas-

ting) zou betalen.

De eerste actie richtte zich op het ver-

nielen van de twee dwangburchten bij

Alkmaar (een jaar daarvoor had er al

een bestorming plaatsgevonden van

het z.g. Hooge Huys in Alkmaar waar

de verafschuwde belastinginner/rent-

meester Claes Corf woonde; hierbij

werd zijn knecht gedood en het huis-

raad vernield).

Zes jaar later kocht onze machtige

geldschieter Claes Corf het

Haardstedengeld op voor een bedrag

van 4000 pond.

Na zijn dood in 1506 gingen de rech-

ten op zijn nazaten over, i.c. zijn zoon.

Alkmaar kocht in 1518 z'n verplichtin-

gen of met een bedrag van 3000 pond.

De zoon van Claes Corf (met de

merkwaardige naam Dirck Symonsz)

stichtte intussen op een steenworp

afstand van het Hooge Huys een

Proven- of Oudemannenhuis, het z.g.

Huis van Zessen (met zes kamertjes).

Dit oudste hofje van Alkmaar heeft

tot 1979 als zodanig gefunctioneerd

(meer dan 460 jaar), en heeft eeuwen-

lang van het haardstedengeld geprofi-

teerd.

Uit de bijgevoegde gecopieerde noti-

fies') uit de leggers van eigendom-

men en pachtopbrengsten van de

Belgische familie De Merode Westerlo

(gem. Arch. Alkmaar), lopend van

1808 tot 1925, blijkt dat het dorp

Winkel (nu onderdeel van de gemeen-

te Niedorp) tot 1806 de oude strafpen-

ningen heeft betaald en ze toen heeft

afgekocht.

Het kruis geeft de beeindiging heel

plastisch weer.

Oude Niedorp, een voormalige buur-

gemeente, ging nog een hele tijd door.

Na wat onregelmatigheden (in 1817

voor vier jaar ineens, vervolgens drie

jaar normaal en tussen 1820 en 1848

komt er kennelijk niets binnen) maakt

men er zo'n halve eeuw na Winkel

ook een eind aan.

Meer dan 360 jaar heeft de middel-

eeuwse straf dan geduurd. Het is

natuurlijk de vraag of men dat inder-

tijd steeds besefte. Hoe het met

Nieuwe Niedorp zelf is gelopen is

helaas (nog) onduidelijk. Het is zeker

dat ze de straf niet konden ontlopen!!"

De tweede georganiseerde actie richt-

te zich op Haarlem waar rentmeester

Claes van Ruyven vermoord werd

(overigens door iemand die een per-

soonlijke rekening to vereffenen had).

Van hieruit trek men op naar Leiden

waar men tot staan werd gebracht en

smadelijk de terugtocht moest aan-

vaarden, met alle gevolgen van dien.

Enige aanvoerders werden gevangen

genomen en kregen de doodstraf met

de gebruikelijke attributen als rad en

staak.

Alle steden en dorpen van West-

Friesland en Kennemerland werden

bestraft, tenzij men part noch deel

had gehad aan alle commotie, zoals

Enkhuizen. Alkmaar moest o.a. al zijn

vestingwerken afbreken.

De steden moesten verder 'drie stui-

vers per haardstede' betalen en de

dorpen 'twee stuivers', en dat tot eeu-

wigen dagen.....

1) Orn technische redenen zijn

deze notities niet overgenomen (red.).

Woede van 't Kaas- en Broods-Volk, to Haarlem, in 't jaar 1492
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Fiscale Filatelie-bijeenkomst april 1996

In het vorige nummer van Impost is

bij de lezer geintroduceerd de

Nederlandse Vereniging voor Fiscale

Filatelie.

Voor een kennismaking tussen de ver-

eniging en het Belastingmuseum

werd op zaterdag 13 april een bijeen-

komst gehouden in het museum.

Hoofdconservator John

Vrouwenfelder en conservator Geert

Nieman waren de gastheren, tevens

toehoorders bij de ledenvergadering

van de vereniging, die in de dia-zaal

werd gehouden.

John Vrouwenfelder hield een inlei-

ding over de geschiedenis van de fis-

cale zegelcollectie van het museum.

Het eerste deel van een catalogus over

het Nederlandse fiscale zegel werd

door de samensteller, de heer P.A.A.

Korte, aan John Vrouwenfelder over-

handigd.

Nu de groep verzamelaars van fiscale

zegels zich uitbreidt komt deze catalo-

gus op het juiste moment. Met dit eer-

ste produkt van jarenlang noest

speurwerk heeft de auteur de wereld

van de fiscale filatelie een groot ple-

zier gedaan. Voor het museum is het

een stimulans om de beschrijving van

de collectie fiscale zegels to actualise-

ren.

Nadat voorzitter C. Spoelman in zijn

dankwoord was ingegaan op een toe-

komstige vruchtbare samenwerking

tussen de vereniging en het museum,

werd het programma vervolgd met

een interne veiling en een rondlei-

ding.

John Vrouwenfelder heet het bestuur en de leden van de NVFF
welkom - foto Belastingmuseum

De heer Korte overhandigt het eerste exeinplaar van de catalogus

over Nederlandse Belastingzegels aan John Vrouwenfelder

-foto Belastingmuseum

Pianola overgedragen

In Impost nummer 7 van december

1995 was sprake ven een door de

FIOD to Amsterdam in beslag geno-

men pianola, die gebruikt werd voor

het smokkelen van cocaine.

Deze pianola trok op de tentoonstel-

ling "Door de Mazen van het net, en

verder..."veel belangstelling.

Het doet ons genoegen, de lezers

thans to kunnen melden, dat het oor-

spronkelijk in bruikleen gegeven

muziekinstrument op 3 april formeel

aan het Belastingmuseum is overge-

dragen. Op de foto ziet u het moment,

voorafgaande aan de overdracht.

Vooraan mevrouw Peeperkorn en

v.l.n.r. de heren Zoontjes, Hemelaar en

Huiser van de Douanerecherche to

Amsterdam. -foto Belastingmuseuin
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Na-oorlogse tekorten

Begin 1946 was het nog moeilijk, om mens kwam op zijn werk in een trui ren moesten, blijkt uit bijgaande brief

aan kleding en schoenen to komen. met spijkerbroek. Dat het Ministerie van de Directeur to Breda. Tekenend

De mannelijke ambtenaren droegen in van Financien ook vond, dat zijn is, dat er vooral geen ruchtbaarheid

die tijd nog een pak; geen (fatsoenlijk) belastingambtenaren netjes in de kle- aan mocht worden gegeven!

DIRECTIE B R E D A, 30 Januari 1946
VAN 's RIJKSBELASTINGEN (Bur. 's-HERTOGENBOSCH)

EN DOMEINEN

to BREDA

AFDEELING: Organisatie van den

Belastingdienst.

No. 6 Kab.

ONDERWERP: Kleeding, schoeisel.

"Bij dezen doe ik u mededeeling van een missive van het Hoofd van de afd. Organisatie

van de Belastingdienst d.d. 22 januari 1946 (Kabinet), luidende als volgt:

(1) Van het Centraal Distributiekantoor is de toezegging verkregen, dat in zeer noodzakelijke

gevallen getracht zal worden bureaupersoneel, dat in aanraking komt met het publiek, bij

voorkeur een vergunning to verleenen tot het aankoopen van een costuum en/of schoenen.

(2) Als voorwaarde wordt gesteld dat aan dit voornemen geen ruchtbaarheid wordt gegeven,

doch dat de onderscheidene hoofden van dienst eigener beweging een voorstel kunnen indienen

aan mijn afdeeling, via den ambtelijken weg, ten aanzien van bepaalde hun bekende gevallen

waarin hulp dringend noodig is.

(3) In daartoe leidende gevallen zie ik derhalve een gemotiveerd voorstel tegemoet, onder

opgave van den naam en het adres van den desbetreffenden ambtenaar, zoomede van zijn

functie en van het bureau/kantoor waaraan hij werkzaam is.

DE DIRECTEUR,

L.O.

Aan

H.H. Inspecteurs, Ontvangers,

Accountants, Controleur der

Grondbelasting, Controleur

van den Waarborg, Hoofdopzieners

der domeinen in de Directie.
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Een klerk op het (belasting)kantoor. Reproductie naar een schilderij van de Belgische genreschilder Franz Meerts
(1836-1896).
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Werkgroep Geschiedenis van

de Overheidsfinancien

Bijeenkomst april 1996

Op 18 april 1996 hield de werkgroep

'Geschiedenis van de overheidsfinan-

cien in Nederland' zijn voorjaarsver-

gadering in het Nederlands

Kansspelmuseum in het gebouw van

de Stichting Nederlandse Staatsloterij,

Paleisstraat 5 in Den Haag.

Als spreker trad op prof. dr. D.E.H. de

Boer, hoogleraar Middeleeuwse

Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit

to Groningen, over het onderwerp:

'Loterijen als financieringsinstrument

in de Middeleeuwen'. De samenvat-

ting van zijn lezing was bij het ter

perse gaan van dit nummer van

Impost helaas (nog) niet beschikbaar.

Voorlichter Wim van Es gaf een korte

introductie op de tentoonstelling in

het Kansspelmuseum, waarna de aan-

wezigen met veel genoegen kennis

namen van de vitrines in dit bijzonder

goed verzorgde kleine museum.

Vooral de fraaie maquette van de trek-

king van de loterij in Leiden in de

zestiende eeuw trok de aandacht.

Lezers van Impost kunnen wij een

bezoek aan dit museum van harte

aanbev elen.

De najaarsvergadering van de werk-

groep zal worden gehouden op dins-

dag 19 november in het

Belastingmuseum in Rotterdam.

Als spreker zal optreden prof. dr.

Richard Bonney van de Universiteit

van Leicester in Engeland. Bonney is

specialist op het terrein van de Franse

fiscale geschiedenis ten tijde van het

ancien regime, en heeft onder meer

naam gemaakt als redacteur van de

bundel Economic Systems and State

Finance (Oxford 1995) het eerste deel

in een serie studies onder de titel

Origins of the Modern State in

Europe. Hij is tevens initiatiefnemer

van een electronische 'European State

Finance Database' en mede-initiatief-

nemer van het internationale congres

'State finance: the European experien-

ce, ca. 1200-1800', dat in juli 1995 in

Engeland werd gehouden.

Binnenkort verschijnt nog een tweede

bundel onder zijn redactie onder de

titel: The fiscal crisis of the state. Het

bestuur van de Stichting Geschiedenis

van de Overheids-financien is zeer

verheugd met zijn komst naar

Nederland en hoopt op een grote

opkomst.

Tijdens deze vergadering zal de werk-

groep voorts afscheid moeten nemen

van de huidige voorzitter mevrouw

dr. J. Roelevink, die dan de maximale

termijn van zes jaar die onze statuten

voor een bestuurslidmaatschap toe-

staan zal hebben volgemaakt. Tevens

kan men kennis maken met mevrouw

dr. B.C.H. Jacobs van de Katholieke

Universiteit van Brabant die haar als

voorzitter zal opvolgen. Ook om deze

reden hoopt het bestuur op een grote

opkomst.

Leden van de werkgroep ontvangen

ongeveer zes weken voor de vergade-

ring een nadere uitnodiging.

Wie belangstelling heeft voor het

lidmaatschap van de werkgroep kan

zich aanmelden bij de secretaris

mw. dr. W. Fritschy, Boomstede 343,

3608 BA Maarssen.

Wie fl 15.- per jaar bijdraagt, krijgt

behalve de uitnodigingen voor de

vergaderingen eenmaal per jaar het

Literatuurbericht Geschiedenis

Overheidsfinancien (tot 1945) toege-

zonden.
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Bij het museum zijn de volgende publicaties to bestellen:

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

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

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

- Belastingen in Nederland 1848-1893, de strijd om een modernisering van het stelsel;

door dr. A.C.J. de Vrankrijker; 1967; 161 blz. (prijs 20,-)

- Catalogus "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. Fen 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,-)

- In naam van de FIOD, een impressie van 50 jaar fraudebestrijding;

door J.P. Schellekens en A. Schweitzer; 1995; 104 blz. (prijs f 9,95)

- 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. Crasbom; 1983; 103 b1z. (prijs 1,-)

- Leidse Lasten (in consignatie) door Gerrit Jan Peltjes: 1995;

153 blz. (prijs f 49,50 met multi-media programma op diskette)

- Het Nederlandse Rijwielbelastingmerk 1924-1941; 1991; 28 blz. (prijs f 2,50)

- Over de drempel van ..., brochure over het Belastingmuseum; 28 blz. (prijs 2,50)

- De Pelgrimstocht naar het draagkrachtbeginsel; door Ferdinand H.M. Grapperhaus; 1993;

88 blz. (prijs 12,50)
- De Pen in de aanslag, 100 jaar belasting in de politieke prent;

door drs. Klaas Komaat; 1995; 156 blz.

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

- Rijwielbelasting en de daarvoor gebruikte merken; 1978; 14 blz. (prijs f 2,50)

- Smokkelen langs de Nederlandse grens; door J.E. Vrouwenfelder; 1992; 35 blz. (prijs 2,50)

De Speelkaarten collectie van het Belastingmuseum;

door P.L.H. Crasborn en J.E. Vrouwenfelder; 1993 (prijs 5,-)

Tappen uit een geheim vaatje, door Paul Spapens en Piet Horsten; 1990;

207 blz. (prijs f 44,50)

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

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

De wederzijdse beinvloeding van de heffing der accijnzen op alcoholische dranken en de

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

West European Taxation in the period 800 to 1800 AD,

door Prof. dr F.H.M. Grapperhaus; 1996; 26 blz. (prijs f 2,50)
Wij willen al den duyvel aff hebbben!, door R.M. Dekker; 1996; 22 blz. (prijs f 2,50)

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

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

(prijs 0,50)

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

(1817-1880) (prijs 0,50)

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

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

Prentbriefkaart "Het aanslagbiljet"; door T. van de Muijsenberg, 1935 (prijs 0,50)

Prentbriefkaart "Invoering rijwielbelasting"; tekening door Johan Braakensiek, 1924 (prijs 0,50)

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

(prijs 0,50)

Prentbriefkaart "Smokkelaars van lompen betrapt aan de grens bij Hulst, 1861"; door J.A.M. Haak

(1831-1903) (prijs 0,50)

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

illegale distilleerkolom en smokkelfiets" (prijs 0,50)

1) De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

54 IMPOST NR. 9 SEPTEMBER 1996



Aanmelding

Ik geef mij op als vriend van de "Stichting Vrienden Belastingmuseum Prof.
dr. Van der Poel".

q Bijdrage van 25,- per jaar

q Bijdrage van ..,- per jaar

Naam

Straat

Postcode/Woonplaats

q Ik wacht uw acceptgiro af.

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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