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Van de
redactie
Voor U ligt ons mededelingenblad in
zijn nieuwe vorm, het zogenaamde
nul-nummer, waarmee gezegd wil zijn
dat de lay-out nog kan worden aange-
past. De leiding van het Belasting-
museum en de redactie vonden een
meer eigentijds ogend orgaan langza-
merhand nodig. De opmaak is gemo-
derniseerd en er is op bescheiden wijze
met een steunkleur gewerkt. De lan-
gere artikelen zijn verlevendigd met
tussenkopjes. Het Buro Repro van het
Apeldoornse Automatiseringscentrum
heeft in de persoon van de heer Peter
van der Worp aan de vormgeving ge-
stalte gegeven. De redactie vindt dat
hij daarin geslaagd is.
Bij een nieuw uiterlijk hoort een

nieuwe naam. Uit een groot aantal
suggesties kozen de medewerkers van
het Belastingmuseum met royale
meerderheid de naam IMPOST. Een
korte naam, die gemakkelijk to ont-

houden is. Deze benaming die wellicht
de nieuwsgierigheid prikkelt van niet
in de fiscale historie thuis zijnde perso-
nen, zal velen van onze lezers toch niet
geheel onbekend voorkomen.
"Nijhoffs Geschiedenislexicon voor
Nederland en Belgie" (uitgave
Martinus Nijhoff, 1982, aanwezig in de
bibliotheek van het Belastingmuseum)
zegt er het volgende van: "IMPOST
(Lat. impositium, dat wat is opgelegd),
belasting, met name op consumptie-
artikelen; accijns. In de Nederlanden
waren imposten, vanaf de middeleeu-
wen tot het einde van de 19de eeuw,
indirecte stedelijke en provinciale be-
lastingen op levensmiddelen en an-
dere eerste levensbehoeften. Daardoor
drukten zij het zwaarst op de econo-
misch zwakken, terwijl inning ge-
woonlijk aan de meestbiedende werd
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Belasting is troe

Het verbranden van speelborden, dobbelstenen en speelkaarten to Neurenberg in 1452.
Houtsnede door Hans Schdufelein voor het bock "Vita" (1519) van defranciscaner mon-
nik Johannes Capistranus.
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verpacht. De stedelijke regeringen
kwamen dikwijls in conflict met de in
de stad gevestigde kloosterorden, die
door hun vrijstelling van stedelijke
imposten in een gunstige concurrentie-

positie verkeerden ten opzichte van de
gilden. Naast de stedelijke werden
provinciale imposten geheven (in het
gewest Holland bijvoorbeeld op zeep,
turf, de verbouw van een aantal ge-
wassen, het houden van vee, op vlees
en meel en op vele industrie-
produkten; later ook op trouwen, be-
graven, het reizen in trekschuiten en
diligences en het verblijf in cafes). De
oproerige bewegingen in Amsterdam,
Rotterdam en Haarlem aan het eind
van de 17de eeuw en de grote
pachtersoproeren van 1747 waren voor
een groot deel to wijten aan de steeds
talrijker wordende imposten en aan de

afpersingen door de pachters hiervan.
Het aantal imposten werd door de

belastingwetgeving (1805) van I.J.
Gogel sterk beperkt en tussen 1822 en
1865 verdwenen de provinciale en ge-
meentelijke imposten in Nederland,
behalve de zeepaccijns, die in 1892
werd afgeschaft. Toen werd de zout-
accijns verlaagd en de gedistilleerd-
accijns verhoogd. In Belgie werden zij
in 1860 door Frere-Orban afgeschaft".
Tot zover Nijhoff. Merkwaardig is dat
het Engelse woord "impostor" bedrie-
ger of oplichter betekent, evenals het

Franse "imposteur". Ligt hier de die-

pere achtergrond van des burgers

weerstand tegen imposten en andere
belastingen?

Belastingen en Museum is in de afge-
lopen jaren driemaal per jaar versche-
nen, op min of meer vaste tijdstippen.
De redactie doet het uiterste, om deze
frequentie vol to houden. De meeste
van de gebruikelijke rubrieken zullen
worden gehandhaafd. In principe
wordt tenminste eenmaal per jaar een
katern gevuld door de Werkgroep Ge-
schiedenis van de Overheidsfinancien,

waarmee de huidige banden in stand

blijven. Als markering zal voor dat ge-
deelte een "waste" illustratie worden
gekozen, maar in dit nummer is die il-
lustratie nog een voorlopige. Als de le-
zers willen reageren op vorm of in-
houd van IMPOST, hoort de redactie
dat graag. Het adres vindt U in het
colofon.
Tot slot: kopij voor het volgende num-
mer (verschijning in de laatste week
van augustus) moet ter redactie binnen
zijn voor 12 juni 1993 (einde week 23),
bij voorkeur niet handgeschreven.

W.F. S.R. J.E.V.

De ontwikkeling van de belasting(en)dienst in de 20ste eeuw

Omstreeks 1930 maakte Van der Poel een begin met het verzamelen
van fiscaal-historische voorwerpen. Binnen de belastingdienst, waar hij
op dat moment als inspecteur werkzaam was, maar ook daarbuiten

speurde hij naar voor zijn collectie geschikte zaken. Rijp en groen door
elkaar, uit binnen- en buitenland; de nadruk lag echter vooral op oude
objecten.

Lange tijd is dit zo gebleven. De jongste voorwerpen dateerden uit de
19de eeuw, maar meestal waren zij ouder. Het was vooral de voltooid
verleden tijd die Van der Poel wenste to reconstrueren en to bewaren.
Inmiddels zijn wij zo'n 60 jaar verder. De 20ste eeuw loopt op zijn
einde en de tijd waarin Van der Poel begon met verzamelen is inmid-
dels op zijn beurt voltooid verleden tijd geworden. Al geruime tijd is
men zich binnen het Belastingmuseum bewust van de leemte die in de
vaste opstelling bestaat ten aanzien van de belastingen en de belasting-
dienst in deze eeuw.

Aangezien plannen voor een algehele herziening van de vaste opstel-
ling in het museum nog in een pril stadium verkeerden, werd besloten

om to beginnen met het maken van een videofilm. Deze film, vooral be-
stemd voor groepsbezoeken die een band met de belastingdienst heb-

ben, krijgt een brugfunctie. De toeschouwer wordt een indruk gegeven

van het recente verleden van de dienst waartoe hij of zij behoort. Ge-
wapend met deze informatie zal vervolgens het bezoek aan het mu-

seum een gevoel van persoonlijke betrokkenheid geven dat anders ach-
terwege was gebleven. Vooral voor mensen die een opleiding binnen
de belastingdienst volgen kan dit nuttig zijn.
Daarnaast is de film zo opgezet dat hij ook voor andere groepen inte-
ressant is. Daarbij moet dan gedacht worden aan studenten die elders
een fiscale opleiding volgen en aan de belastingadvieswereld.
Door voor deze aanpak to kiezen werd de belangstelling gewekt van de
afdeling voorlichting en van de audio-visuele dienst van de belasting-
dienst van het Ministerie van Financien. Ook daar heeft men regelma-
tig behoefte aan historisch beeldmateriaal voor uiteenlopende doelein-
den. Het Belastingmuseum prijst zich gelukkig dat uit deze

driehoeksverhouding een fraaie videofilm ontstaat, die dit voorjaar in
premiere gaat.
De kijker krijgt in een tijdsbestek van zo'n 12 minuten een indruk van
de snelle ontwikkeling die het ambtelijke apparaat sinds het begin van
de 20ste eeuw heeft doorgemaakt. Deze veranderingen worden ge-
plaatst tegen de achtergrond van de veranderende samenleving als ge-
heel. Opkomst en ondergang van oude en nieuwe belastingen dienen
als leidraad.

Deze videofilm is zoals gezegd een eerste stap op weg naar een verbe-
tering in de presentatie van de 20ste-eeuwse geschiedenis van de belas-
tingen en de belastingdienst in de meest brede zin. Dat wij reeds dit
jaar in de gelegenheid komen om concrete plannen to gaan maken voor
een nieuwe inrichting van de vaste opstelling in het Belastingmuseum

konden wij begin vorig jaar nog niet bevroeden. Ter afsluiting van deze
column wil ik u dan ook deelgenoot maken van grote veranderingen
die voor de deur staan. Tijdens de najaarsvergadering van het
Stichtingsbestuur in oktober 1992 werd besloten de functies van de
panden Parklaan 14 en 16 om to wisselen. Dit betekent dat het museum
verhuist naar het ruime gebouw van de voormalige Rijksbelasting-
academie, terwijl de facilitaire afdelingen, waaronder de bibliotheek,
verhuizen naar het gebouw waar nu nog het museum to vinden is.
Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de opstelling van de
permanente expositie geheel to herzien, zodat nu ook de meer recente
geschiedenis aan bod komt. Wanneer de plannen concretere vormen
hebben aangenomen kom ik daar uiteraard op terug. Dit is immers een
onderwerp dat u als vriend en donateur van het Belastingmuseum zal
interesseren!

Loes A. Peeperkorn-van Donselaar
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BELASTING IS TROEF:
openingstoespraak
Turnhout

De volgende toespraak werd gehouden
bij de opening van de Speelkaarten-
tentoonstelling in Turnhout op 25 septem-
ber 1992

Vele stripverhalen gebruiken de truuk
met de teletijdmachine. In een oog-
wenk kunnen de striphelden daarin
naar een willekeurige periode uit de
geschiedenis worden geflitst. Ze ma-
ken de gebeurtenissen van die tijd in
levende lijve mee. Meer nog, ze weten
wat er verder to gebeuren staat, ze
kunnen door hun aanwezigheid de
loop der dingen beinvloeden en de ge-

schiedenis snel een duw in de goede
richting geven. Veronderstel dat ook
het omgekeerde zou kunnen worden
gerealiseerd. Mensen uit het verleden
bezoeken het heden, een

zeventiende-eeuwse Turnhoutenaar
komt terug naar zijn stad in 1992. Hij
zou op zijn minst aanpassings-
problemen hebben, zien hoe zijn stad
veranderd is: dicht bebouwd, straten
niet langer gevuld met koetsen, paar-
den en karren, maar met moordende
lawaaierige zelfbewegende voertui-
gen. Veronderstel dat hij deze
tentoonstellingsruimte binnenwandelt.
Onze Turnhoutenaar kijkt rond,
schrikt zich een ongeluk, slaat een
kruis en wil op de loop slaan.

Wat scheelt er aan die man?
Dominicaner paters hadden hem in
donderpreken bedreigd met hel en
verdoemenis. De paters hadden hem
verzekerd dat kansspelen des duivels
zijn. Getallen vol heilige symboliek
worden voor een platvloers spelletje
benut. Kaarten, een spel voor huurlin-
gen en voor het laagste soort kroegen-
loper. Probeer de man to overtuigen
dat het edele bridge een topsport is,
troost hem door to zeggen dat de staat
zelf loterijen organiseert. De man ziet
alleen dat verboden spelletjes in de
vrolijkste kleuren aan de muren prij-
ken. En dan schijnen er mensen to zijn

die dat nog respectabel vinden ook.
Dit is immoreel, in de ogen van een
oude Turnhoutenaar bevindt U zich in

een oord van verderf.

Voor- en tegenstanders

Kaarten heeft altijd zijn voor- en tegen-
standers gekend. De voorstanders be-
schouwen het als een onschuldig, ont-
spannend spel waarvoor geen al to
ingewikkeld hersenwerk nodig is en
dat overal onder allerlei vormen kan
worden gespeeld. Dat de meeste men-
sen er nu ook zo over denken, blijkt uit
een enquete van de KUL in 1983. De
onderzoekers stelden vast dat het
kaartspel de populairste vorm van
vrijetijdsbesteding is. Bijna iedereen
heeft een kaartspel in huis. Het wordt
algemeen aanvaard, niemand ziet gra-
ten in een spelletje kaart.
De tegenstanders kijken anders tegen
de kwestie aan. We treffen hen vooral
aan in kerkelijke middens uit het verle-

den. Enkele Nederlanders vochten in
de 17de-18de eeuw een helse polemiek
uit rond de vraag of kaartspelen voor
de ware christen wel geoorloofd was.
Italiaanse boetepredikers uit de 15de
eeuw (periode waarin dergelijke figu-
ren heel populair waren pest, nieuw
religieus bewustzijn) kregen de bevol-
king van meer dan een stad zelfs zo-
ver, dat ze meehielpen aan de verbran-
ding van alle objecten van menselijke
ijdelheid en zonde: kaarten, wereldse
boeken, horoscopen, vrouwelijke op-
smuk, portretten, enz. Bingen broeder-
lijk tezamen in vlammen op. Ook in
Vlaanderen zijn enkele gevallen van
openbare verbrandingen bekend. Het
kaartspel was het prentenboek van de
duivel: de kleuren symboliseerden het
kwade, bepaalde tekens stelden oorlog
en haat voor, dronkenschap en vraat-
zucht, dwaasheid. De kaartspelers
baadden in een poel van zonde: omdat
ze op toeval speculeerden, stelden ze
de goddelijke voorzienigheid op de
proef. Zij vloekten en wie verloor, ver-
kwistte vaak veel geld. Dat gaf dan

weer aanleiding tot andere kwade
praktijken: ruzie, vechtpartijen, echt-
breuk en ontucht. M.a.w. kaarten was
des duivels oorkussen. Het kaartspel
heeft officieel nooit op veel sympathie
van de geestelijkheid kunnen rekenen.

Maar dat wil niet zeggen dat ze zelf
nooit heeft deelgenomen aan dit spel.
Integendeel, bescheiden dorpspastoors
vulden hun magere inkomsten met
gokken en kaartspelen aan. Het Mu-
seum van de speelkaart bezit overi-
gens een prachtig stuk dat er op het
eerste zicht zeer onschuldig uitziet.
Het gaat om een 18de eeuws devoot
boek dat de titel Meditations sur les
principales verites ehretiennes et
ecclesiastiques (Bezinning over de voor-
naamste christelijke en kerkelijke
waarden) draagt. Het is geen echt
boek, omdat het gedeeltelijk is omge-
bouwd tot een omhulsel voor een
doosje waarin een tarokspel past. Die
dubbelzinnige houding van de kerk
treffen we wel eens vaker aan. Van op
de kansel predikte men de officiele, in
dit geval de afkeurende versie, terwijl
het er in de praktijk geheel anders aan
toe ging.
Waar kwam die kwalijke reputatie van
het kaartspel eigenlijk vandaan? Waar-
schijnlijk omdat kaartspelen, gokken,
wedden, enz. over dezelfde kam werd
geschoren. Kaarten konden trouwens
ook als gokinstrument worden ge-
bruikt en met het voorspellen van de
toekomst met behulp van kaarten zat
men in de sfeer van de tovenarij. De
eerste bemoeienissen van de overheid
met het kaartspelen waren juist tegen
die kansspelen gericht. In 1458
vaardigde de hertog van Bourgondie,
Filips de Goede (vorst die op dat ogen-
blik over het grootste deel van onze
regio's heerste) een ordonnantie uit,
die in Rijsel kansspelen zoals dobbe-
len, bepaalde bordspelen, kaartspelen
en zelfs kegelen aan banden legde. Die
spelen werden niet verboden, maar
mochten alleen maar in die huizen
worden gespeeld waar de uitbater een
vergunning bezat. Een vergunning
kon men slechts bekomen door ervoor

to betalen.

Belasting

Het verbieden van kaart- en kansspe-
len kwam vaak voor in de loop van de
geschiedenis, maar het heeft nooit veel
effect gehad. Telkens als er een verbod
werd uitgevaardigd, waren er min-
stens even zovele manieren om het to
omzeilen. De overheid zag dat wel in
en bedacht een subtielere methode om
de uitwassen van het spel in to dijken,
een belasting op de aankoop van
speelkaarten. In de Zuidelijke Neder-
landen introduceerden de vorsten in
1609 een belasting van 2,5 stuiver per
spel, een fors bedrag naar de normen
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van die tijd. Ter vergelijking: de door-
snee geschoolde arbeider verdiende
toen per dag niet veel meer (als wij nu
ongeveer 1000 BEF belasting bovenop
de winkelprijs van een kaartspel moes-
ten betalen, zouden wij er waarschijn-
Iijk minder aankopen). De overheid
hoopte op die manier paal en perk to
stellen aan de snelle verspreiding van

het kaartspel. De opbrengst van de be-
lasting kwam niet in de schatkist van
Albrecht en Isabella terecht. Zij schon-
ken de belastinginkomsten aan een
goed "en deugdelijk werk". Zo sloegen
ze twee vliegen in een klap. Werken
voor een goed doel kregen een finan-
cieel extraatje en tegelijkertijd verme-
den de vorsten het verwijt als zouden
ze profiteren van al die schandalige
goktoestanden. Het moraliseren van
de bevolking, niet alleen door het ker-
kelijke, maar nu ook door het wereld-
lijke bestuur, was bon ton in die pe-

riode, het begin van de 17de eeuw,
toen de contra-reformatie een ware op-
leving kende. De katholieken reageer-
den tegen het afgescheurde protestan-
tisme en tegen de verloedering in
eigen rangen. Men hield elke brave
burger een morele code voor volgens
dewelke hij goed en deugdelijk kon le-
ven. Kaartspelen hoorde daar beslist
niet bij. Met de moraliteit van de adel,
ook een kaart- en gokminnend pu-
bliek, was het toen al niet veel beter
gesteld. Elke aristocraat die zich zelf
respecteerde had toen wel ergens een

onecht kind rondlopen. Dergelijke

misstappen waren een publiek ge-
heim. Van Filips de Goede, dezelfde
vorst die in 1458 in Rijsel vrije kans-
spelen verbood, was het algemeen ge-
weten dat hij 26 bastaarden bij 23 ver-
schillende vrouwen had verwekt.
Niemand nam daar aanstoot aan.
Vanaf de 17de eeuw en nog meer in de
daaropvolgende eeuwen, probeerde
men die mentaliteit to veranderen.
Men spiegelde nieuwe leefregels voor
en deed ze ook naleven.

Geldhonger

De overheid hief niet louter en alleen

belastingen op speelkaarten omwille
van de verbetering van de zeden. Ze
werden ook geind om de niet afla-
tende geldhonger van de overheid to
stillen. In 1736 keurden de Staten van
Brabant een reeks tijdelijke belastingen
goed, die de tekorten in de schatkist
moest helpen aanzuiveren. De nieuwe

lasten troffen uitsluitend luxe-
produkten zoals koetsen en draagstoe-
len, dure consumptieprodukten uit de

kolonien (thee, koffie en chocolade) en
speelkaarten. leder gezin deed zelf
aangifte van het aantal spellen dat ze
in hun bezit hadden. Of de Brabantse
bevolking (waartoe ook de Turn-

houtenaren behoorden, het hertogdom
Brabant was veel groter dan de hui-
dige provincie Brabant) de aangifte
juist invulde, valt to betwijfelen. De
boetes voor nalatigheid waren wel
zwaar, maar een spel kaarten kon men
snel verbergen.
Belasting of geen belasting, de kaarten-
makers deden in die periode geen flo-
rissante zaken. De producenten die
hier to lande werkten, leverden kaar-
ten of van lage kwaliteit. Ze rekenden
of met zware concurrentie vanuit het
buitenland. Dat trok de aandacht van
de overheid en ze wilde er iets aan
verhelpen. De manier waarop ze dat
deed, komt bijna modern over. Bij in-
voer van kaartspelen moest voortaan
een invoerrecht worden betaald. Bo-

vendien werd de illegale smokkel-
handel streng aangepakt, zodat de ei-
gen produkten beter in de markt lagen.
Met behulp van douanerechten voerde
de overheid dus een echte fiscale poli-
tiek ten gunste van de eigen kaart-
produktie. Turnhout was in de 18de
eeuw nog geen bekend centrum van
de speelkaarten. Het zwaartepunt van
de speelkaartenproduktie lag in Brus-
sel, waar die nijverheid bijna 100 men-

sen to werk stelde (= toen veel).

Keerpunt

Een keerpunt in de geschiedenis van
de speelkaarten is de Franse Revolutie.
Enkele jaren nadat de Fransen ons
landje onder de voet hadden gelopen
(1797), deden ze de plaatselijke bevol-
king kennis maken met de finesses van
de Franse fiscus. Die kwam met een
strenge belastingwetgeving op speel-
kaarten aandraven. De
kaartfabricanten mochten niet eens
zelf kiezen met welk materiaal zij hun

kaarten vervaardigden. Het moest een
bepaald soort papier zijn, met daarop
een officieel watermerk. Als de kaarten

klaar waren, moesten de makers hun
eindprodukten aan de ambtenaren van
de belasting voorleggen. Bij goedkeu-
ring kregen ze een belastingzegel, zo-
dat ze eindelijk de handel in mochten.
Met die zegelbelasting koppelde de fis-
cus het aangename aan het nuttige.
Het aangename was het feit dat de be-
lasting zaad in het bakje bracht. Het
nuttige bestond uit de hoop dat het
aantal kaartspelers verminderde en zo
/'esprit publigne, de algemene moraal,
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aanscherpte. Als er dan toch belasting
moest worden geheven, dan deed men
dat beter op zaken die men beter kon
ontmoedigen. Zoals ook nu gebeurt
met milieuvervuilende activiteiten: de

ecotaks, hogere accijnzen op lood-
houdende benzine. Als er een moraal
schuilt achter de heffing van een be-
paalde belasting, dan wordt die veel
gemakkelijker door de publieke opinie
aanvaard. Er heerst een soort collectief
onderbewustzijn dat de zonde extra
moet worden betaald.

Symbolen

Het kaartbeeld van nu verschilt van de
beeltenissen uit een vroegere periode.

Ook dat hebben we aan de Fransen to
danken. De kaartspelen van bijvoor-
beeld de 18de eeuw bevatten allerlei
symbolen uit de oude tijd: de hofhou-
ding met koningen, koninginnen en
pages overheerste nog het traditionele
kaartspel. Dat konden de Franse revo-
lutionairen niet dulden. Zij wilden
elke verwijzing naar de oude maat-
schappij met wortel en al uitrukken en
bovendien was enkele jaren eerder het
Franse koningshuis letterlijk onthoofd.
Daarom werd elke verwijzing naar het
koningschap, elke kroon of lelie, van
het kaartbeeld geschrapt. Toen
Napoleon later aan de macht kwam,
liet hij zichzelf als ruitenheer in het
kaartspel opnemen. Het kaartspel

werd toen al als vorm van politieke
propaganda gebruikt. Het ongelet-

terde yolk kwam zeker meer met een
kaartspel in contact, dan met politieke
pamfletten. Toen Napoleon in 1814
van het politieke toneel verdween en
de Belgische provincies van Frankrijk
werden losgeweekt, stierf de belasting
op speelkaarten een stille dood.
Vandaag de dag betalen wij Been
rechtstreekse belasting meer op speel-
kaarten, afgezien van de BTW (sinds
1971 ingevoerd en tarief stelselmatig
opgetrokken). Als we ons houden aan

onschuldige kaartspelletjes blijft het bij
die ene belasting. Als wij spelen om
een grote prijzenpot of in speelclubs en
casino's, betalen wij ook (sinds 1921)

10% op het bruto bedrag van de inge-
zette sommen. Een pikant detail: de
fiscus van 1921 beschouwde zelfs het
speculeren op de beurs al een kans-
spel. Speculanten moesten echter geen
kansspelbelasting betalen, omdat ze al
door een andere wet werden belast.
Heel recent kwam de kansspel-

belasting nog in het nieuws toen de
Vlaamse regering een forse verhoging
van de lasten aankondigde. Ze was op



zoek naar geld, maar officieel heette
het dat de maatregel de toenemende
goklust moest afremmen. Met deze
laatste moraliserende noot zijn we
weer bij het begin van ons betoog aan-

gekomen.
De cirkel is rond.

Hilde Verboven "

Dialezingen

Op de door hagel en sneeuwbuien ge-
teisterde zondag van 21 februari werd
voor de Vrienden een lezingen-

programma over speelkaart-
onderwerpen verzorgd. Verzamelaar
en deskundige op het gebied van de
speelkaartengeschiedenis Lex Rijnen
hield een dialezing over de verbods-

bepalingen met betrekking tot het

kaartspel in de Nederlanden.
Nadat in de 14e eeuw ook de gok-
mogelijkheden met het kaartspel meer
en meer in de belangstelling kwamen,
greep de overheid in. Er kwamen keu-
ren over boetes wegens valsspel, grof-
spel of gelegenheid geven. Toen de
beer Rijnen een Amsterdamse keur
van 1461, waarin de valsspeler het uit-
steken van beide ogen in het vooruit-
zicht werd gesteld, aanhaalde, was het
commentaar uit het publiek niet van
de lucht.
Volgens de heer Rijnen werkten het
verbieden van het kaartspel en het ver-
branden van spellen door de kerkelijke
en wereldlijke autoriteiten averechts:
"negatieve reclame is lang niet altijd
slechte reclame en met de geniale slo-
gan Het Duivels Prentenboek was de toe-

komst van het kaartspel verzekerd".
Begeleid door dia's passeerden allerlei
strafmaatregelen de revue. Twee ge-
toonde oude prenten zijn in dit num-
mer afgebeeld.
Na de pauze presenteerde verzamelaar
Gejus van Diggele een totaal ander on-
derwerp. Zoals de meeste postzegel-

verzamelaars vanuit een bepaald
thema werken, gebeurt dat ook bij de
verzamelaars van speelkaarten. Zo is
de heer Van Diggele, als reclameman,
tien jaar geleden geboeid geraakt door
de snelle veranderingen in het beeld
van de pin-up kaarten. Onder de titel
"Pin-ups - het ideaalbeeld van de
vrouw op speelkaarten" illustreerde
hij aan de hand van 160 dig's hoe deze
kaarten van een aanvankelijk artistiek
- de vrouw respecterend - niveau nog
wel eens afdaalden tot smakeloze
producten. Met name de vooroorlogse
door de Amerikaanse tekenaar Vargas
ontworpen kaarten zijn van hoge kwa-
liteit. De heer Van Diggele wees ook
nog op de vele tijdsbepalende attribu-
ten die in samenhang met de Pin-ups
werden afgebeeld, zoals de vormge-
ving van de huishoudelijke artikelen,
waaronder een ronde straalkachel uit
de jaren vijftig. Deze aspecten kunnen
mede een hulpmiddel zijn voor de ver-
zamelaar bij het dateren van spellen.
Na afloop van de geanimeerde bijeen-
komst was er nog gelegenheid om de
tentoonstelling to bekijken.

De boze geest van
het kaartspel, een
houtsnede afgebeeld
in de Almanak van
Rouaan,1679.

11 Drs. Hilde Verboven is als wetenschappelijk medewerkster verbonden aan het Centrum voor Fiscale Gechiedenis to Brussel.
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Onder het toeziend oog van de conservator verricht de staatssecretaris de openings-
handeling
(foto Belastingmuseum)
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BELASTING IS TROEF:
opening
Speelkaartententoonstelling
Rotterdam

De tentoonstelling die tot en met 31
december to bezichtigen was in Turn-
hout, verhuisde naar Rotterdam, waar
hij op 27 januari 1993 door de Staatsse-
cretaris van Financien, drs. M.J.J. van
Amelsvoort, werd geopend.
De conservator van het Belasting-
museum leidde de opening in met het
memoreren van het overschrijden van
het aantal van 15.000 bezoekers in
1992. Dit steeds groeiende aantal
noopt mede tot verhuizing van het
museum naar een groter pand, t.w.
Parklaan 16, waar een geheel ver-
nieuwde opstelling van de permanente
expositie kan worden gemaakt. Ook

aan een op professionele leest ge-
schoeid depot wordt thans hard ge-

werkt. Genoemd werden voorts de be-
noeming van een bijzonder hoogleraar

in de geschiedenis van het belasting-
recht to Leiden vanwege de Stichting

Belastingmuseum Prof. Dr. Van der
Poel, en de samenwerking met de
Staatsloterij om to komen tot de op-
richting van een kansspelmuseum.
Terug bij het onderwerp, de speel-
kaart, merkte zij op dat Prof. dr. Van
der Poel destijds waarschijnlijk de ver-
zameling op dit gebied van Dr. J.A.
Molhuysen uit Den Haag heeft ver-
worven. Hierin bevinden zich enkele
zeer fraaie exemplaren, o.a. de ontwer-
pen voor het belastingaas van het ge-
west Holland, 1797.
De bruikleengevers werd dank ge-
bracht voor hun medewerking, en lof
werd toegezwaaid aan de museum-

medewerkers voor hun niet aflatende
ijver bij voorbereiding en inrichting
van de tentoonstelling. Daarna over-
handigde de heer Filip Cremers, mede-
werker van het Turnhoutse Museum
van de Speelkaart, het door hem ge-

schreven werk "Belasting is Troef" aan
de heer Van Amelsvoort, die aanslui-
tend zijn openingsrede uitsprak.
De beer Van Amelsvoort wees erop,
dat in de fiscale literatuur uitermate
weinig to vinden is over speelkaarten

en de belasting daarop. In de 14de
eeuw duikt de speelkaart in Italie op
en verspreidt zich snel, ondanks de re-
latieve duurte ervan. De herkomst van
de speelkaart wordt enerzijds toege-
schreven aan de Duivel, gezien diens
veelvuldige vermelding als zodanig in
preken, geboden en verboden, en an-
derzijds aan het Oosten, opgevat in de
toenmalige ruime betekenis. Mogelijk
is de speelkaart in China geheel onaf-
hankelijk van West-Europa ontstaan.
De spreker, zelf verzamelaar, wees op
de vaak zeer fraaie uitvoeringen, soms

ware schilderstukken. Door middel
van de houtsnede en de kopergravure

werden goedkopere wijzen van verme-
nigvuldiging mogelijk. Gedrukte spel-
regels verschenen pas tegen het einde
van de 18de eeuw. Goethe was een
liefhebber van het kaartspel. In de Ver-
enigde Staten ontstond het whistspel;
later kwamen bridge en contractbridge

op.
De Staatssecretaris verrichtte de
openingshandeling door het met een
schaar afknippen van de hoeken van
twee groot-formaat speelkaarten. Deze
handeling refereerde aan het onbruik-

Een spel ininiatuur-speelkaarten gaat van
hand tot hand
(foto Belastingin useum)

Oud-conservator Pierre Crasborn en
inuseummedezverker Ton van Kuyen
(foto Sijtse Ruitinga)

baar maker van kaartspellen op last
van de fiscus als ze bijvoorbeeld tot de
monstercollectie van een vertegen-
woordiger behoorden. Er was dan
geen belasting verschuldigd. Hem
werden door de conservator als herin-
nering een tweetal kop en schotels met
voorstellingen van speelkaarten aange-

boden.
Bij een rondgang over de tentoonstel-
ling vallen de zeer verschillende uit-
voeringen van de kaartspellen op. Er is

zelfs een erotisch kaartspel uit de 19de
eeuw, dat in die tijd misschien wel ge-
waagd werd gevonden. Ook zijn er
miniatuuruitvoeringen (voor pa-
tience), tarok-spellen, en nog veel
meer. In Nederland en Belgie werd de
speelkaartenbelasting in 1814 afge-
schaft, daarna heeft Nederland nog
zo'n belasting gehad van 1920 tot 1927.
De tentoonstelling duurt tot 3 mei en
verhuist dan naar Antwerpen.
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Prof. Grapperhaus bij het uitspreken van
zijn rede
(foto Belastingmuseum)
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Prof. dr. F.H.M. Grapperhaus
hoogleraar in degeschiedenis
van het belastingrecht

Met ingang van 1 januari 1993 is prof.
dr. F.H.M. Grapperhaus door het be-
stuur van de Stichting Belasting-
museum benoemd tot bijzonder hoog-
leraar in de geschiedenis van het
belastingrecht aan de Rijksuniversiteit
Leiden.
Met de instelling van deze leerstoel be-
oogt de Stichting Belastingmuseum het
wetenschappelijk onderwijs en onder-
zoek op het terrein van de fiscale
rechtsgeschiedenis to stimuleren. Het
streven is er op gericht de bibliotheek
van de Stichting Belastingmuseum
prof. dr. Van der Poel tot een centrum
to maken voor de bestudering van de

geschiedenis van het belastingrecht.
Hiermee wordt gehoor gegeven aan de
groeiende belangstelling voor dit on-
derwerp.
Aan de geschiedenis van het belasting-
recht voor aanstaande fiscalisten
wordt aan de Leidse universiteit reeds
aandacht besteed. De heer
Grapperhaus zal in aansluiting op het
bestaande programma onderwijs ver-
zorgen en onderzoek doen en bevorde-
ren.
Op 26 januari j.l. heeft de heer
Grapperhaus zijn inaugurele rede in
het Groot Auditorium van de Rijksuni-
versiteit Leiden uitgesproken, getiteld:

Aanslaan is
betalen!

Activiteiten in het Belastingmuseum
rond de tentoonstelling over de ge-
schiedenis van de Hondenbelasting.

In het kader van deze tentoonstelling
werden in november en december een
aantal publieksactiviteiten georgani-

seerd. Dit gebeurde in goede samen-
werking met de Kynologenclub Rotter-

dam.

Op 19 november vond 's avonds een
openbare forumdiscussie plaats in het
museum over het thema: Honden-

belasting; Lust of Last? Aan de hand
van een aantal stellingen konden de
aanwezigen discussieren over boven-
genoemd thema.

Op zondag 29 november was er een
bijeenkomst van 12 narcotica-

speurhonden in het Belastingmuseum.
De aanleiding hiervoor was de pensio-
nering van de heer de Weert, de initia-
tiefnemer van het gebruik van
narcotica-honden bij de Nederlandse
Douane.
Voor gebouw Parklaan 16 werden di-
verse demonstraties verzorgd door de
hondenbegeleiders en hun
narcotica-speurhonden. Dit alles onder
belangstelling van vele honderden be-

zoekers.

Op zondag 20 en woensdag 30 decem-
ber organiseerde de Kynologenclub
Rotterdam hondenkeuringen in het
museum. Eigenaren van honden kon-
den hun dier gratis laten keuren op ge-
zondheid, ras e.d.. Er was een schrifte-

lijk jury-rapport voor alle deelnemers.

Het hoogtepunt van al deze activitei-
ten vond plaats op Tweede Kerstdag.
Op het grasveld van de Parklaan wer-
den sledehonden- en Jack Russell
terrier-races gehouden. Voor het eerst
in het 55-jarige bestaan van het
Belastingmuseum moesten drang-
hekken gebruikt worden om de
stroom belangstellenden op to vangen.

DE PELGRIMSTOCHT NAAR HET
DRAAGKRACHTBEGINSEL,
Belastingheffing in West-Europa tus-
sen 800-1800

Deze rede is in gedrukte vorm ver-
schenen bij de Walburg Pers/Kluwer

en in het Belastingmuseum verkrijg-
baar. Bij het ter perse gaan van dezeaf-
levering van Impost is nog geen spe-
ciale Vriendenprijs bekend. Hierover

wordt u nog nader geinformeerd.

Keuring: zo staat hij good
(foto Belastingruseum)

Enige snelle honden
(foto Belastingmuseum)
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Sterke verhalen rond de
Hondenbelasting

Bij de voorbereiding van de tentoon-
stelling 'Aanslaan is betalen' werd

ondermeer het volgende verhaal opge-
tekend uit de mond van een
preparateur to Venlo.
lemand had zijn overleden hond laten
opzetten. Het opgezette dier zat na-
tuurgetrouw in de hal van zijn huis.
Bij de controle op de hondenbelasting
zag de controleur het beest door de ra-
men naast de deur zitten. Vergelijking
met de gegevens op het gemeentehuis
leerde dat op het bewuste adres geen
hond stond ingeschreven. Gevolg: aan-
slag - aanmaning - dringende herinne-
ring - dwangbevel. De controleur die
zich intussen behoorlijk opgewonden

had over de onwilligheid van de be-

woners om to betalen, verschafte zich
toegang tot het huis om het dwangbe-
vel to betekenen. Eerst toen bleek, dat

een opgezette hond geen belasting-
subject was.
Ook wordt melding gemaakt van de in
Goes in de 16de en 17de eeuw gebrui-
kelijke manier van vaststellen of ie-
mand die door een bond was gebeten,
hondsdolheid had opgelopen. De be-
trokkene werd in de gracht gesmeten.
Bleef hij drijven en kwam hij veilig aan
de kant, dan was hij niet besmet, bij
verdrinking was zulks wel het geval.

Duidelijk is dat de vraag of iemand
wel of niet kon zwemmen, geen punt

van overweging was.

Recente
aanwinsten

Slagstempelmachine

Slagstempelmachine voor rijwielbelasting-
merken, ca. 1930, aangekocht in november

1992. Het systeem is enigszins vergelijk-
baar met dat van een lettertang die de ge-
wenste tekst op een kunststof strip afdrukt
(foto Sijtse Ruitinga)

Tentoonstellingsagenda
Belastingmuseum 1993
datum tentoonstelling

van t/m naam

30-01-93 02-05-93 "Belasting is troef"
Belasting op speelkaarten in de Nederlanden

28-05-93 sept. 93 "Smokkel verbeeld" (werktitel)
Schilderijen, tekeningen en
(spot-)prenten over het smokkelen

De tentoonstelling over de Rijkswapenborden

is tot nader order uitgesteld.
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Diverse
stempels
Stempels behoren tot de ambtelijke
cultuur. Na de recente reorganisatie
van de Belastingdienst zijn er vele aan
het Belastingmuseum overgedragen.
De na selectie overblijvende exempla-
ren worden beschreven en genum-
merd en ondergaan een conserverende
behandeling. Uiteindelijk worden ze
opgeborgen in dozen van zuurvrij kar-
ton.

(foto Belastingmuseum)

Charter
Willem III

Onlangs wist het museum met steun
van de "Vrienden" een perkamenten
akte to verwerven over het verlenen
van stadsrechten, belastingrechten en
justitiele rechten aan de plaats Blokzijl
door stadhouder Willem III. De akte is

gedateerd 19 oktober 1672 en voorzien
van de handtekeningen van Willem III
en zijn secretaris Constantijn Huijgens.

Een transcriptie van een deel van de
tekst volgt hierna.

"Wilhelm, Henrick, bij den gratien
Godes, Prince van Orange en de
Nassau, Grave van Catzenellebogen,
Vianden, Dietz, Lingen, Moeuro,
Buyren, Leerdam Etc. Marquis van
den Veere en Vlissinge. Heere en Ba-
ron van Breda, Erf. Marschalk van
Hollandt; Gouverneur en Stadthouder
van Hollandt, Zeelandt, ende West-

vrieslandt, Capitain generael en
Admirael der Vereenigde Nederlan-

den.

Allen den genen, die dese tegenwoor-
dige Onse opene brieven sullen zien,

hooren lesen ofte werden vertoont,

saluijt doen to weten, dat Wij
aendachtelijck hebbende geleth op de

Supplicatie aen Ons gdaen bij Burger-
meesteren en Regeerders van de
Schanse van Blockzijl, mitsgaders op

de missive, op gel. subject vandien,
aen Ons geaddresseert, door de
Heeren Gecommiteerde Raden van de
Ed. Grootm. Heeren Staten van Hol-
landt ende Westvrieslandt in West-
vriesland en het Noorderquartier.
Hebben Wij deselve geconsenteert,
vergunt en geoctroyeert., gelijkck Wij

aan de selve consenteren, vergunnen
en octroyeren bij desen. Eerstelijkck
eene generale confirmatie van alle en
ijder der elstin, Ordonnantien en
Privilegis, soo rakende de administra-
tie van de Justitie als Policijs. So als
hun voormaals zijn geconcedeert,
toegestaen en uijtgegeven; Enden wel
specialijck hebben Wij gerenoveert,
gaprobeert en geconfirmeert het
Privilegie van de 18 January 1590. re-
kende het oprichten van een Wage.
Idem het privilegie van den 18 Fe-

bruari van den Selven Jare,
ordonnirende het Jaerlijx verbrieven
en aanstellen van drij gedeputeerde of
Burgermeisteren en hare functies om-
trent de Policije, en specialijcken het

zegel, maten en gewichten,
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mitsgaders den prijs van 't brood, noch
het privilegie van den 23 July 1593,
daer bij de Suplianten geconsenteert is
het genieten van drij ende een halve
Stuijver op ijder praem met turf: va-
rende door de Zijl, almede het heffen
van vijftien stuijvers op elke tonne
bier binne de schanse en den bedrijve
van die geconsumeert werdende, bo-
ven d'ordinacis Impost, mitsgaders
acht penningen op ijder ledige praem
ten behoeve van de armen. Gedaen in
't leger bij Bodegraeven den 19 october
1672."
Prince d'Orange

Ter ordonnantie van
S. Hoogheijt

Zegel C. Huijgens

Octroij voor Burgerm.:
en wijckvertegenwoordigers van

Schanse Blockzijl.



Verenigings-
lied (2)

Het "Verenigingslied van de Klerken
bij 's rijks belastingen in Nederland"
dat wij in het vorige nummer We blz.
25) publiceerden, is ontstaan in 1908.
De Bond van administratief personeel
bij 's rijks belastingen in Nederland
werd opgericht in cafe "Het Metalen
Kruis" aan het Domplein in Utrecht in
1889. Deze Bond, die de belangen van
het lager en middelbaar personeel

diende en client, bestaat nog steeds, zij
het thans onder de naam "Bond van
personeel, ressorterende onder het Mi-
nisterie van Financien".

In de bibliotheek van het Belasting-
museum bevinden zich de gedenkboe-
ken die werden uitgegeven bij achter-
eenvolgens het 50-jarig, 60-jarig,
75-jarig en het 100-jarig jubileum van
de Bond.

De heer B.J. van Nierop uit Alphen aan
de Rijn was zo goed ons op het een en
ander to attenderen, maar wij hadden
dus zelf kunnen weten, waar het lied
(dat ook nu nog het Verenigingslied is)
vandaan komt. Waarvan akte.

Onbekend
instrument (2)

In Belastingen en Museum nummer
11, blz. 15, is een foto geplaatst van een

onbekend instrument, geschonken
door mevrouw G. de Koning to Rotter-

dam.
Afgaande op haar informatie werd ge-
opperd dat het instrument misschien
in de suikerindustrie is gebruikt. Het
instrument was afkomstig van haar
oom oud-douaneambtenaar H. Polder-
man die in de jaren dertig in Sluis
dienst had gedaan.
Omdat betekenis en herkomst vaag

waren werd de lezers om commentaar
gevraagd. Onlangs heeft de heer J. van
Rietschoten uit Vlaardingen de puzzel
opgelost. Het instrument blijkt een

expansiepijp to zijn. Dergelijke pijpen
werden in uiteenlopende maten en

vormen in de chemische industrie toe-
gepast als verbindingen. Door de
harmonica-vormige uiteinden kunnen

de pijpen krimpen en uitzetten, zonder
schade to veroorzaken.

Deze verklaring betekent dat het object
geen duidelijke relatie heeft met het
(vroegere) werkterrein van de
belastingambtenaar. In overleg met
mevrouw De Koning zal het instru-
ment daarom een andere bestemming

worden gegeven. Mogelijk is een tech-
nisch museum er in geinteresseerd.

Schatten uit
hetdepotlde
co llectie

Binnen de bibliotheekcollectie bevindt
zich de uitgave: "Het algemeen histo-
risch, geographisch en genealogisch
woordenboek, vervattende, de gehele
wereldlyke geschiedenis,..., als ook, de
gehele kerkelyke geschiedenis, ...,

wyders, een geographische, historische
en staatkundige beschryving van...,
voorts een uitvoerige genealogische
beschryving van..., eindelyk, een his-
torische en zedekundige verklaring...;
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Gedenkboeken van de BPF
(foto Sijtse Ruitinga)

door A.(braham) G.(eorge) Luiscius,
rechtsgel.;8 delen in perkament gebon-
den; 41 cm hoog en 27 cm breed. In
's-Gravenhage, by Pieter Husson, Tho-
mas Johnson, Johannes van Duren,
Charles le Vier; to Delft, by Reinier
Boitet; 1724 - 1737."

Een paar bijzonderheden uit het eerste
en laatste deel. Deel 1. Aan de titelpa-
gina gaat een gravure / zinneprent
vooraf, met linksonderin: B. Picart
invenit et sculpsit.
De tekst onder deze schitterende prent
luidt: "GEHEUGENIS, steunende op
echte registers, vertoond aan HISTO-
RIE, in 't midden der wereld, en beezig
met schryven, de merkwaardigste
gebeurenissen, door TYD ontvouwen;
zy ziet na de vier gedeelten der aarde;

ze vind'er Adam en Eva, stichters der
natuurlyke godsdienst; Moses en

Aaron, instellers der joodsche; den
berg Kalvaria, grondlegging der
christelyke religie; de apostelen, mar-
telaars, bisschoppen, pauzen,
klooster-ordens, enz; aan de andere
zyde, Mahomet en eenige hoofden van
zyne gezinte; koningen,
krygshelden,wysgeren, doorluchtige

vrouwen, in troepen; TYDKUNDE
ontwart de tyden, GESLACHTKUNDE
de geboorten, AARDMEETKUNDE de
gelegenheid der landen; FABEL-
KUNDE verbeeld van boven 't heidens
godendom; lager ontdekt men de ark



van Noach, den toren van Babel, den
tempel van Jerusalem () de piramiden
van Egipte, en andere wereld - wonde-
ren; de KUNSTEN en de WETEN-
SCHAPPEN zyn op den voorgrond
aan hunne byvoegzelen to kennen".

Verder zijn in het voorwerk van deel 1
(op 5 bladzijden) opgenomen:
"Naamen der intekenaaren. Welke tot
nu toe zyn ingekomen". Onder hen be-
vinden zich 2 belastingambtenaren:
Mr. Nobelink, fiscaal van Holland, &c.,
en J: J: Schluyter, Ontvanger van de
Convoyen en Licenten. Achter de
naam van diverse intekenaren staat:
"2. Exempl."; bij een persoon zelfs "30.
Exempl." Zou je misschien mogen aan-
nemen, dat 1 persoon de reis naar de
drukker ondernam voor diverse ande-
ren? Of zouden dit wederverkopers
geweest zijn?

Deel 8 heeft een 'Berigt van den druk-
ker', die in de laatste regels schrijft:...;
"invoegen den lezer, eenig artykel op
zyn plaats in dit Woordenboek niet
vindende, het zelve in het aanhangzel
van dit achtste Deel gelieve to zoeken".
Op blz. 505 t/m blz. 572 vindt U dit
"Aanhangsel", nu met een s. Overi-
gens was in deel 1, in het "Bericht van
de boekverkoopers" deze aanvulling

ook aangekondigd.

ALGEMEEN
HIST)It I SC H_ C OGRA I'll I SCH

Gki\ 1 :A1 0C1 ScH

\VOORDEN(BOEK,

(foto Sijtse Ruitinga)

Museum vrijwilliger
de heerHuisman verzorgt de
Co llectie-regis tra tie

(foto Belastingmuseum)

Door de reorganisatie binnen de
Belastingdienst en het opengaan van
de binnengrenzen van de Europese
Gemeenschap per 1 januari j.I. heeft
het Belastingmuseum de afgelopen ja-
ren een buitengewoon groot aantal
schenkingen aan de collectie mogen
toevoegen. De voorwerpen waren
veelal afkomstig van belasting- en

douanekantoren die door veranderin-

gen in de organisatie (bijvoorbeeld
door verhuizingen) of door het verval-
len van de werkzaamheden (bijvoor-
beeld voor de douane aan de grenzen)
verlaten werden. Soms betrof het his-
torische voorwerpen soms meer eigen-

tijds materiaal. Op termijn kunnen
deze objecten van belang zijn voor de
collectie van het museum omdat zij
iets wezenlijks over het functioneren
van de Belastingdienst aan het eind

van de 20ste eeuw laten zien.

groter was dan op korte termijn ver-
werkt kon worden. Om niet met grote
achterstanden geconfronteerd to wor-
den werd besloten om een museum-
vrijwilliger voor de registratie van de
voorwerpen to zoeken.
De heer J. Huisman, die als vrijwilliger
al sinds 1983 actief is in het Belasting-
museum, bleek bereid deze taak op
zich to nemen. In eerste instantie hield
hij zich alleen bezig met het vastleggen
van de basisgegevens van het object.
Maar al spoedig is hij ook de meer in-
houdelijke kant van de voorwerpen
gaan registreren. Vooral zijn kennis als
oud-verificateur van de douane komt
hem goed van pas.
In samenwerking met enkele mede-
werkers van het museum werkt de
heer Huisman wekelijks aan de admi-
nistratieve verwerking van de gege-

vens van de objecten.

Een en ander had tot gevolg dat de

stroom binnengekomen voorwerpen
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Werkgro ep
Geschiedenis

Een klerk op het (belasting-)kantoor
Reproduktie naar een negentiende eeuws schilderij van de hand van Johan Willem Martens

(1839-1895) (foto Belastingmuseum)

van de
Overheids
financien
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Werkgroep Geschiedenis van de
Overheidsfinancien

In 1991 werd de stichting "Geschiede-

nis van de Overheidsfinancien" opge-
richt. Een werkgroep met dezelfde
naam, die thans ongeveer 90 leden telt,
functioneert al sinds 1979. De half=
jaarlijkse vergaderingen van deze
werkgroep vormen een nuttige ont-
moetingsplaats voor juristen, rechts-
historici en historici van verschillende
universiteiten, archivarissen,
geinteresseerden vanuit de museum-
wereld, de Belastingdienst en vanuit
het Ministerie van Financien.

Vanzelfsprekend bestaat er een nauwe
band tussen de werkgroep en het
Belastingmuseum to Rotterdam. Niet
alleen wordt er regelmatig in het mu-
seum vergaderd, maar de werkgroep
is ook van het begin of aan betrokken
geweest bij het blad "Belastingen en
Museum", het mededelingenorgaan
voor de Vrienden van het Belasting-
museum en de Stichting Geschiedenis
van de Overheidsfinancien. De werk-
groep zal in de toekomst ook weer re-
gelmatig de gastvrijheid mogen genie-

ten van het nieuwe blad "Impost".
Minstens eenmaal per jaar zullen wij U
in dit nieuwe orgaan berichten over

werkgroep-activiteiten.

De najaarsvergadering van de werk-
groep vond dit jaar op uitnodiging van
Belgische collega-geinteresseerden in
de geschiedenis van de overheids-
financien plaats in het fraaie kasteeltje
Dennenburg in Kapellen, het
ontmoetingscentrum voor het perso-
neel van het Belgische Ministerie van
Financien. Een korte inhoud van de op
die dag gehouden lezingen treft U el-

ders op deze pagina's aan.

De voorjaarsvergadering zal gehouden
worden op dinsdag 20 april 1993 in het

Ministerie van Financien to Den Haag,
van 14.00 uur tot 17.00 uur. Op het
programma staat een lezing van de
historica mw. dr. Ida Nijenhuis over:

De financiele denkbeelden van de 18e-
eeuwse joodse 'philosophe' Isaac de Pinto

De Pinto's opvattingen over de staats-
schuld trokken toentertijd sterk de
aandacht in zowel Engelse en Franse
als Nederlandse regeringskringen.
Mw. Nijenhuis is vorig jaar op een stu-
die over De Pinto gepromoveerd.

Tevens zal een korte inleiding worden
gehouden door drs. R. van Maanen
verbonden aan het Gemeentearchief to
Leiden over het door hem en de histo-
ricus drs. N. Bos vervaardigde nieuw-
ste deeltje in de reeks 'Cahiers voor lo-
kale en regionale geschiedenis'
getiteld:

Fiscale bronnen: structuur en
onderzoeksinoge1 i jkheden

Het eerste exemplaar van dit boekje
zal daarna worden overhandigd aan
drs. J.K.T. Postma, secretaris-generaal
van het Ministerie van Financien en
bestuurslid van de Stichting "Geschie-
denis van de Overheidsfinancien".

Het lidmaatschap van de werkgroep
staat open voor alle belangstellenden.
Men kan zich schriftelijk aanmelden
als lid bij de secretaris We hieronder).
Leden krijgen enkele weken van tevo-
ren een schriftelijke uitnodiging voor
de werkgroep-vergaderingen. Een fi-
nanciele bijdrage aan het werk van de
Stichting van f 15,- per jaar wordt op
prijs gesteld. De Stichting is in 1992 ge-
start met de uitgave van een jaarlijks
"Literatuurbericht Geschiedenis
Overheidsfinancien (tot 1945)", dat
wordt toegezonden aan betalende le-

den.
De samenstelling van het bestuur van
de werkgroep en de stichting zal per
20 april 1993 worden gewijzigd. Mr. J.
Viersen zal het bestuur verlaten en het
thesaurierschap overdragen aan dr. P.
Brood, en mw. L. Peeperkorn-van
Donselaar zal toetreden als lid. Het be-
stuur zal vanaf die datum als volgt zijn

samengesteld:

voorzitter:
mw. dr. J. Roelevink
(Instituut voor Nederlandse Geschie-
denis to Den Haag)
secretaris:
mw. dr. W. Fritschy

(Vrije Universiteit to Amsterdam)
thesaurier:
dr. P. Brood

(Rijksarchief to Groningen)
leden:

drs. J.K.T. Postma
(Ministerie van Financien to Den

Haag)
mw. drs. L. Peeperkorn-van Donselaar
(Belastingmuseum to Rotterdam)
erevoorzitter:
prof. dr. J.Th. de Smidt
(emeritus hoogleraar Rijksuniversiteit
Leiden)

Het postadres van het secretariaat is:
Boomstede 343
3608 BA Maarssenbroek
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Samenvatting van de lezing
van dr. A. Elias (Leiden) en
prof. dr. P. Janssens (Brussel)
op 30 oktober 1992 to Kapellen
(Be lgie)

Gezamenlijk Leids-Brussels onderzoek-
programma Belastingrechtsgeschiedenis

Ruim een jaar geleden zijn weten-
schappelijke contacten gelegd tussen
de beoefenaren van de fiscale geschie-
denis van de faculteit der rechtsge-
leerdheid van de Rijksuniversiteit to
Leiden en de staf fiscale geschiedenis

van de Economische Hogeschool St.

Aloysius to Brussel. Deze contacten
hebben geleid tot een voorzichtige ont-
wikkeling van plannen voor een geza-
menlijk onderzoeksproject. Besloten is
de historische ontwikkeling van een
aantal belastingen to bestuderen van-
uit een Belgische en een Nederlandse
invalshoek en de resultaten van deze
studies to publiceren. Het Belgische
onderdeel van het project staat onder
leiding van de Brusselse hoogleraar P.
Janssens, terwijl het Nederlandse deel

van het onderzoek wordt geleid door
de Leidse universitair hoofddocent
A.M. Elias.

Tijdens de bijeenkomst van de werk-
groep overheidsfinancien op 30 okto-
ber 1992 in het Belgische Kapellen heb-
ben beide onderzoekers hun plannen
voor de toekomstige samenwerking
uiteengezet. Een eerste keuze is ge-
maakt voor een vergelijkend onder-
zoek van de geschiedenis van de
overdrachtsbelasting en het successie-
recht in Belgie en Nederland (1500-he-
den).

Beide sprekers hebben in grote lijnen
een beeld geschetst van de historische
ontwikkeling van deze belastingen in
de twee landen. Daarbij hebben zij te-

vens een aantal onderzoeksvragen ge-
definieerd. Zij gaven aan dat enige
inperking van het onderzoek zowel

naar regio als naar periode in de ge-
schiedenis gewenst is. Wel moet in ie-

WV1

der geval aandacht besteed worden
aan de perioden van de Europese ge-
schiedenis, waarin Noord en Zuid een
zekere samenhang vertoonden (de Ze-
ventien Nederlanden voor 1581, en het
Koninkrijk der Nederlanden
1815-1830).

De onderzoekers werken vanuit ver-
schillende invalshoeken: Brussel gaat
uit van een historisch-sociologische be-
nadering, terwijl Leiden meer de

fiscaal-juridische aspecten van het on-
derzoek benadrukt. Beide onderzoe-
kers waren het er over eens dat deze
uiteenlopende uitgangspunten voor
het gemeenschappelijk onderzoek zeer
inspirerend zouden kunnen zijn.

Dr. A. Elias en prof. dr. P. Janssens
(foto W. Fritschy)

Samenvatting van de lezing
van drs. K.B. van Popta op 30
oktober 1992 to Kapellen
(Belgie)

De ontwikkeling van de staatsschuld in
Nederland in de periode 1814-1992

De ontwikkeling van de
staatsschuldquote is weergegeven in
onderstaande grafiek. De
staatsschuldquote is de staatsschuld
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uitgedrukt in procenten van het natio-
nale inkomen.

Uit de grafiek blijkt dat zich verschil-
lende interessante perioden hebben
voorgedaan. Wat betreft de omvang
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van de staatsschuld springen er vijf pe-
rioden uit:
a) de eerste helft van de vorige eeuw
(direct bij het begin van het Koninkrijk
in 1814 en in 1840 aan het einde van de
zogenoemde volhardingspolitiek je-
gens onze Zuiderburen),
b) de Eerste Wereldoorlog en de jaren
daarna tot 1923,
c) de jaren dertig van deze eeuw,
d) de periode van de Tweede Wereld-

oorlog en

e) de jaren vanaf 1975.

Voorts zijn er drie perioden waarin de
staatsschuldquote een forse daling to
zien geeft:
f) zo rond het midden van de vorige
eeuw 0 840 - 1870);
g) na de Eerste Wereldoorlog (1918 -
1930);
h) en na de Tweede Wereldoorlog

(1946 - 1974).

Hoge staatsschuld

In een notedop is over deze ontwikke-
ling het volgende verhaal to vertellen.
De eerste helft van de vorige eeuw is
wat de staatsschuld betreft een periode

zonder weerga, de staatsschuld is uit-
zonderlijk hoog. Het is de tijd van de
tiercering van de schuld door
Napoleon (1810), het gedeeltelijk weer
ongedaan maken van deze tiercering
door het verdelen van de schuld in
werkelijke en uitgestelde schuld
(1814), het optreden van het beruchte
Amortisatiesyndicaat in de jaren twin-

tig, de uitzichtsloze
"volhardingspolitiek" jegens onze
Zuiderburen in de jaren dertig en het

"bijna-staatsbankroet" van 1840.

Sanering en nieuwe problemen

Daarna wordt een financiele sanering
in gang gezet: de uitgestelde schuld
wordt tegen beurskoers ingekocht,
Van Hall brengt een belangrijke rente-
besparing tot stand door een gedwon-
gen conversielening, het
autorisatierecht van het parlement
krijgt daadwerkelijk inhoud en de uit-

gaven worden langdurig beheerst.

Hierdoor en door een langzaam aan-

trekkende economische groei en de
fors stijgende opbrengst van de Indi-
sche baten kan de staatsschuldquote
vervolgens sterk dalen. Tijdens de Eer-
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ste Wereldoorlog (1914 - 1918) loopt de
staatsschuldquote weer op. Sanering is
daarna nodig. Dit komt evenwel ver-
traagd op gang. Colijn bezuinigt sterk,
maar ontkomt er ook niet aan de lasten
to verhogen. Er is ruimte om staats-
schuld of to lossen. Tevens wordt na
de Eerste Wereldoorlog de positie van
de Minister van Financien nader ge-
markeerd (regels van samenwerking,
Comptabiliteitswet 1927). Geholpen

door een na verloop van tijd weer aan-
trekkende economische groei lukt het

alsnog de staatsschuldquote to laten
dalen in de tweede helft van de jaren
twintig.

Crisis en Tweede Wereldoorlog

De economische crisis van de jaren
dertig doet evenwel alle winst weer
verloren gaan, ondanks het tegenspar-
telende beleid. Daarbovenop komt
vervolgens de stijging van de

staatsschuldquote tijdens de Tweede

Wereldoorlog (1940 - 1945). Daarna

gaat de staatsschuldquote weer sterk
dalen, tot 1975, het jaar waarin het
Iaagste punt in de beschouwde pe-
riode bereikt wordt.



Lieftinck

Lieftinck heeft fors gesaneerd (1945 -
1952): sterke bezuinigingen op de uit-
gaven, extra inning van belastingen,
een lage rentepolitiek met het oog op

het drukken van de rentelasten, staats-
schuld aflossen en bedrijfs-

economische beginselen propageren
bij het beheer van de collectieve sector
(bijvoorbeeld introductie staatsbalans,
analyses van een baten/lasten stelsel).
Voorts heeft de Marshall-hulp een be-
langrijke duit in het zakje gedaan (1948
- 1952), en daarna deed de uitbundige,
deels nominale groei de rest.

1975: Weer mis

Vanaf 1975 gaat het weer mis, tot 1985
neemt de staatsschuldquote zeer snel
toe. De economie zit fors tegen, om-
vangrijke aardgasbaten en een zeer

traag op gang komend saneringsbeleid
werpen to weinig tegenwicht in de

schaal. Daarna buigt de groeitrend
langzaam af, ondanks een halvering
van de aardgasbaten. Het gefntensi-

veerde saneringsbeleid (vooral ombui-

Samenvatting van de lezing
van drs. R.H. van der Voort op
30 oktober 1992 to Kapellen
(Belgie)

Gemeentefinancien in Nederland 1850 -
1913

Het doel van de lezing was inzicht to
geven in de relatie tussen de centrale

overheid en de gemeenten in Neder-
land in de periode 1850-1913. De aan-

dacht ging voornamelijk uit naar de
meest opvallende veranderingen in het
uitgaven- en inkomstenpatroon van de
gemeenten. Deze veranderingen wer-
den enerzijds gerelateerd aan besluit-
vorming op het centrale niveau, ander-
zijds aan veranderingen op het
maatschappelijk en het economisch
vlak op het plaatselijke niveau.

Onderwijs

Door de hele periode heen is het aan-
deel van gemeenten in de totale

overheidsuitgaven gestegen. Met
name de uitgaven voor het lager on-
derwijs zijn hiervan de oorzaak ge-
weest. Vooral door de wet van 1878
werden de gemeenten verplicht veel
hogere uitgaven voor het lager onder-

wijs to gaan doen. Het rijk voelde zich
verplicht de gemeenten to ondersteu-
nen en vergoedde vanaf 1878 een groot
deel van de kosten.

Openbare werken en nutsbedrijven

Naast de uitgaven voor onderwijs na-
men ook de uitgaven voor openbare
werken en nutsbedrijven in sterke
mate toe. In 1850 werden nog zeer wei-
nig uitgaven op dit terrein gedaan.
Met name de uitgaven voor openbare
nutsbedrijven namen echter na 1890
zeer grote vormen aan. Er werden om-

gen op de uitgaven en het verbeteren
van het comptabele bestel) werpt zijn
vruchten of en de weer aantrekkende

economische groei helpt een handje.

(februari 1993)

Drs. K.B. van Popta en drs. R.H. van der
Voort

(foto W. Fritschy)

vangrijke investeringen gedaan en le-
ningen verleend aan deze bedrijven.
Ook bier is sprake van een toename
van gemeentelijke activiteiten, echter
niet als gevolg van besluitvorming op
het centrale niveau. De gevolgen van
de urbanisatie die talloze problemen
op het gebied van watervoorziening
en de afvoer en verwerking van afval

met zich meebracht, lieten zich bier
voelen. Eveneens kwam hierin de be-
hoefte van de industrie aan gas en
electriciteit naar voren. De handhaving
van de veiligheid in de groeiende ste-
den maakte efficiente straatverlichting
noodzakelijk.

De financiering van de openbare wer-
ken werd niet gevonden in
subsidiering door het rijk en ook niet

volledig in de plaatselijke belastingen.
De inkomsten uit de gemeentelijke be-
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drijven (of de particuliere bedrijven
die vergoedingen moesten betalen
voor het gebruik van de openbare
ruimte) en de opbrengsten van lenin-
gen vormden voorname bestanddelen
van de financiering. De gemeentelijke
schuld nam dan ook enorm toe.

Afhankelijk van de rijksoverheid

De inkomstenstructuur van de ge-
meenten onderging door deze ontwik-
kelingen grote veranderingen, ook
door andere oorzaken. In 1865 werd
een andere maatregel door de rijks-
overheid genomen die verstrekkende
gevolgen had voor de gemeentelijke fi-
nancien. Het rijk streefde er naar de
binnenlandse markt to bevrijden van
de zogenaamde lokale tollinies, gevolg
van de plaatselijke accijnsheffing. In
1865 werd een einde gemaakt aan de
plaatselijke accijnzen. Hierdoor viel
voor de gemeenten een zeer belang-
rijke bron van inkomsten weg. Het rijk
compenseerde de gemeenten hiervoor
met de overdracht van een deel van de
opbrengst van de personele belasting.
De gemeenten werden hierdoor voor
het eerst afllankelijk van de rijksover-
heid. Deze regeling werd een aantal

malen aangepast waardoor de ge-
meenten een steeds kleiner deel van de
uitgaven uit deze overdracht konden
dekken. Met name de grotere gemeen-
ten raakten hierdoor in financiele
nood. In 1897 kwam daardoor een vol-
ledig nieuwe regeling tot stand die de

hoogte van de subsidie verbond met
onder andere de omvang van de ge-
meente. Het totaal van de verstrekte
subsidies nam daardoor fors toe. De
uitgaven van de gemeenten bleven
echter zo sterk stijgen dat het deel van
de kosten dat uit deze subsidie gedekt
kon worden niet toenam.

Tegenstrijdige ontwikkeling

Per saldo zien we dus een tegenstrij-
dige ontwikkeling. Enerzijds kwamen
er regelingen tot stand waardoor de
gemeenten in absolute zin steeds meer
geld van het rijk ontvingen en die sa-

menhingen met door het rijk aan de
gemeenten opgelegde taken. De ge-
meenten wisten juist een grotere onaf-
hankelijkheid to ontwikkelen op terrei-
nen waar de centrale overheid nog niet
aan dacht ten tijde van de invoering
van de Gemeentewet van 1851. De ur-
banisatie en de industrialisatie hebben
hierbij een grote rol gespeeld. Het be-
trof bier aangelegenheden waar het
rijk zich niet mee wilde bemoeien,

voornamelijk omdat een direct staats-
belang ontbrak. Waar dat staatsbelang
wel evident was We eenmaking van de
binnenlandse markt, de opbouw van
een nationaal onderwijssysteem) was
het rijk bereid financieel bij to sprin-

gen.
Zo zien we dus enerzijds dat terreinen
van beleid waar het rijk al in 1850 in
geInteresseerd was in de loop van de
periode steeds meer door het rijk ge-
domineerd werden en dat het rijk
nauw betrokken raakte bij de
bekostiging ervan. De gemeenten von-
den echter voldoende vrijheid om op
andere terreinen onafhankelijk to ope-
reren en zo een nieuw terrein van au-
tonomie to creeren.

Erevoorzitter De Smidt en de Belgische

Secretaris-Generaal van Financien Van de
Voorde
(foto W. Fritschy)
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Verkrijgbare publicaties 1)

Bij het museum zijn de volgende publicaties to bestellen:

CD "Douane Harmonie Nederland" (prijs f 25,-)

Belasting is Troef, Filip Cremers (prijs f 50,-)

Focus op Fiscus - Het reilen en zeilen van de belastingdienst in de jaren 1940-1985, 1990 (prijs f 49,-)

650 Jaar belastingen in Rotterdam, 1990 (prijs f 47,50)

Tappen uit een geheim vaatje, Paul Spapens en Piet Horsten (prijs f 44,50)

Fiscaliteit in Nederland. Vijftig jaar Belastingmuseum "Prof. dr. Van der Poel; 1987 (prijs f 39,95)

Smokkelen in Brabant - Een grensgeschiedenis 1830-1870, Paul Spapens en Anton van Oirschot (prijs

f 39,50)

De Pelgrimstocht naar het draagkrachtbeginsel, Ferdinand H.M. Grapperhaus (prijs f 24,50)

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

Anneke Huisman en Johan Koppenol (prijs f 20,-)

2 Doosjes luxe speelkaarten met 36 orginele karikaturen van bekende Europese politici (prijs f 15,-)

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

geldzuivering in de periode-Lieftinck (prijs f 12,50)

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

mr. J. Lamens, 1987 (prijs f 5,-)

Fiscale cartoons en causerieen door E.H.J. Volkmaars, herdruk (prijs f 5,-)

Catalogus "Penningen voor de Hondenbelasting", 1982 (prijs f 5,-)

De grens bepaald; De Nederlandse grens en grenspaal in historisch perspectief door J.W. Bieze, 1992

(prijs f 5,-)

Over de drempel van..., brochure over het Belastingmuseum (prijs f 2,50)

Plaatje met een gaatje; het Nederlandse Rijwielbelastingmerk 1924-1941, 2e druk 1991 (prijs f 2,50)

Smokkelen langs de Nederlandse grens (prijs f 2,50)

De Nederlandse Platina-, Gouden- en Zilvermerken vanaf 1813,1989 (prijs f 2,50)

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

natuurkunde door Dr. Ir.J. Mac Lean, 1980 (prijs f 2,50)

Jaarboekje voor de ambtenaren der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnzen 1833,

herdruk 1983 (prijs f 1,-)

Prentbriefkaart "Betrapt bij het smokkelen van alcohol in darmen" (prijs f 0,50)

Prentbriefkaart "Voldoening van de schatting in de Romeinse tijd" (prijs f 0,50)

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

Prentbriefkaart tekening Johan Braakensiek n.a.v. invoering Rijwielbelasting, 1924 (prijs f 0,50)

" De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
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Aanmelding

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

q Bijdrage van f 20,- per jaar

q Bijdrage van f ........ per jaar

Naam

Straat

Postcode/ Woonplaats

Ik heb het bedrag overgemaakt op Postbankrekening nr. 5269909 t.n.v.
"Vrienden van het Belastingmuseum prof. dr. Van der Poel" /of ik
wacht uw acceptgiro af.

Datum

Handtekening

Door bovenstaand formulier of een zelfgemaakte copie in to vullen kunt u Vriend wor-
den 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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