
Mededelingen voor

de vrienden van het

Belasting & Douane Museum

en de Stichting Geschiedenis

van deOverheidsfinancidn

in Nederland,

6e jaargang,

nr.14, juni 1998.

MUSEUM

'Lastig Water' en het Onderwijs

'Op het bordje van de Staat'

Gelegenheidsbokaal

Alva's erfenis

Geneologische dag Brabant

Afscheidsinterview



Colofon

Impost wordt uitgegeven vanwege 1

Belasting & Douane Museum en

toegezonden aan alle vrienden en

donateurs van het museum. Daarna

aan alle leden van de Werkgroep

Geschiedenis van de

Overheidsfinancien in Nederland.

Verschijnt t 3x per jaar.

Redactie:

J.E. Vrouwenfelder en

W.F.F. Kattenbusch (museum)

drs. T. Pfeil (Stichting Geschiedenis

van de Overheidsfinancien)

Administratieve ondersteuning:

mw. Sacha Lokers, mw. Winanda

Barker en mw. Tilly Wessels-Hoexur

Foto's waaronder de naam van de

fotograaf niet is vermeld, behoren tc

de collectie van het museum of zijn

van onbekende hand

ISSN 0929-8193

Bijdragen

Artikelen, boekrecensies en andere

mededelingen voor de redactie kun

zenden aan:

Redactie Impost

p/a Belasting & Douane Museu

Parklaan 14-16

3016 BB Rotterdam

Kopij voor het volgende nununer

schijning oktober 1998) moet uiterlij

31 juli 1998 binnen zijn.

Stichting Vrienden Belastingmuseun

'Prof. dr. Van der Poel'

p /a Parklaan 14-16

3016 BB Rotterdam

Postbankrekening 5269909

Stichting Belastingmuseum

'Prof. dr. Van der Poel'

Parklaan 14-16

3016 BB Rotterdam

Postbankrekening 322056

tel. 010-4365629

fax 010-4361254

e-mail info@belasting-douanemus.

Openingstijden museum:

dinsdag t/m zondag: 11.00 - 17.00 u^

gesloten op maandag



Museumnieuws blz
- Van de redactie 3

- Column van de conservator 4

- 'Lastig Water' en het onderwijs 5

- Tentoonstellingsconcept

'Op het bordje van de Staat'. Begrotingsperikelen 1880-1919 6

- Cursus kunstgeschiedenis: het Cubisme, deel II 9

Recente aanwinsten

- Gelegenheidsbokaal 10

- Ambtsjubileum album 10

- Fotoalbum 10

- Ets 10

Varia

- Alva's erfenis 11

- Genealogische dag Brabant 19 september 1998 12

J. Viersen.' Minister mr. P.P. van Bosse en de fiscale wetgeving rond

het midden van de 19e eeuw'. Dissertatie Groningen, 1997 13

'Keurtekens op zak' 15

Afscheidsinterview Sijtse Ruitinga 16

Werkgroep Geschiedenis van de Overheidsfinancien

- Najaarsvergadering Stichting Geschiedenis van de Overheidsfinancien 20

- De financien van Zeeland tijdens de Tachtigjarige oorlog 20

- Twee crisissen in de Rijnlandse omslag: midden 16e en midden 19e eeuw 22

Verkrijgbare Publicaties

- Bijzondere vriendenprijs voor 'Alva's erfenis' 15

- Overige 15

Ook ons museum ontkomt uiteraard niet aan moderne ontwikkelingen. Zo heeft

u in het colofon kunnen opmerken dat het museum nu ook via e-mail is to berei-

ken. Voorts neemt de conservator u mee op een reisje door cyberspace door in to

spelen op de gevolgen van Internet op het museale gebeuren.

Zoals bekend streeft het museum steeds naar grotere bekendheid. In dit num-

mer spitst dit streven zich toe op de jeugd. Voor de huidige tentoonstelling

'Lastig Water' en voor de geplande expositie 'Op het bordje van de Staat ' wordt

dan ook verband gelegd met het onderwijs en het onderwijsprogramma.

Evenals vorig jaar zal wederom een cursus over het cubisme worden verzorgd

in het museum. Deze keer ligt de nadruk op de beeldhouwkunst.

Aandacht wordt besteed aan de inaugurele rede van Prof. Ydema die handelt

over de geschiedenis van de overdrachtsbelasting sinds Alva's tijd.Voorts behan-

delt Prof. De Smidt het proefschrift van dr. J. Viersen dat handelt over Minister

Van Bosse en de fiscale wetgeving in de 19e eeuw.

Tenslotte komt Sijtse Ruitinga uitgebreid aan het woord ter gelegenheid van zijn

afscheid als redacteur van Impost en doet de Werkgroep Geschiedenis van de

Overheidsfinancien verslag van haar najaarsvergadering.

Wolfgang Kattenbusch

3

Nummer 14

Juni 1998



In het museumwerk zitten wij met een eeuwig dilemma. Ons werk bestaat globaal uit twee hoofdtaken:

enerzijds het beheer van de collectie museumvoorwerpen en anderzijds het presenteren daarvan aan het

publiek. Als je het zo leest, lijkt het eenvoudig, maar dat is het niet. Net als andere musea hebben wij onze

beperkingen in de personele bezetting en de financiele middelen. Daardoor moeten altijd keuzes worden

gemaakt. Waar wordt de hoogste prioriteit aan gegeven, wat krijgt voorrang. In feite zijn beide taken nauw

met elkaar verweven. De wisselexpositie is hiervan een mooi voorbeeld. Het doel van zo'n tijdelijke ten-

toonstelling is het krijgen van extra publiciteit waardoor de bekendheid van het museum wordt vergroot

en het bezoekersaantal toeneemt. Omdat voor zo'n expositie bijna altijd nieuw onderzoek moet worden

verricht en een frisse inventarisatie meet worden gemaakt van de beschikbare objecten, ook bij andere

instellingen, wordt daarmee tevens een bijdrage geleverd aan het beheer van de collectie.

Echter, het collectiewerk bestaat uit meer, veel meer. Objecten moeten worden geadministreerd en weten-

schappelijk beschreven. Vroeger gebeurde dit met de hand, tegenwoordig met behulp van de computer. Er

moeten plannen worden gemaakt voor het onderhouden van de verschillende voorwerpen. Dit kan door

ze to conserveren, zodat het verval, de slijtage, wordt afgeremd, maar het kan ook betekenen dat zij moe-

ten worden gerestaureerd. Het opbergen en verantwoord bewaren is nog eens een hoofdstuk apart. Al

deze werkzaamheden gebeuren onzichtbaar voor het publiek.

De publiekstaken bestaan uit het verkrijgen van (gratis) publiciteit voor het museum, zodat, zoals hierbo-

ven reeds gezegd, de bekendheid groter wordt. Van tijd tot tijd wordt daarom aandacht besteed aan aspec-

ten uit de verzameling die niet in de permanente opstelling to vinden zijn. Dit gebeurt, behalve door het

organiseren van exposities, ook door middel van evenementen en educatieve programma's. Die taken vra-

gen steeds meer aandacht omdat het museum meet concurreren met een toenemend aantal instellingen en

evenementen in Rotterdam en orngeving. Het aanbod op de recreatieve markt is sterk toegenomen.

Soms lukt dat heel goed, zoals vorig jaar bij de viering van het 60-jarig bestaan. Het is vooral de kunst

steeds de nieuwe plannen en ideeen to verwezenlijken. Fantasie hebben wij genoeg, maar voldoende man-

kracht en financien vinden om 66n en ander to realiseren, valt niet altijd mee.

Recent is er een medium bij gekomen om het Belasting & Douane Museum meer bekendheid to geven:

Internet! U kunt ons vinden onder website http: / / www.belasting-douanemus.nl.

Naast een uitgebreide presentatie van het museum en zijn activiteiten in het Nederlands, wordt ook infor-

matie verstrekt in het Engels. Ik ben benieuwd hoe dit zich in de toekomst zal ontwikkelen. Hoe vaak

wordt onze 'website' geraadpleegd? Levert dit concreet meer interesse voor het museum op?

Denkend over deze nieuwe technische mogelijkheden bereik je het moment waarop je je realiseert dat in de

toekomst de permanente expositie via Internet bezocht kan worden. Al naar gelang de interesse klikt de

'bezoeker' het gewenste expositiekabinet aan en dwaalt rond langs 15 eeuwen belasting- en douanege-

schiedenis. Het is een spannend vooruitzicht, maar het risico dat het museum op een gegeven moment uit-

sluitend via het beeldscherm bezocht zal worden is toch klein. Je mist immers de nabijheid van de objecten

die hun geschiedenis vertellen.

De mogelijkheden via Internet zijn een nieuw kanaal in de sfeer van de publiekstaken, maar ook voor de

afdeling collectiebeheer. Het moment komt steeds dichter bij waarop de complete collectie, dus ook de

stukken die zich in het depot bevinden, is to vinden via het beeldscherm. Dit vergemakkelijkt het onder-

zoek voor buitenstaanders, met name in de museumwereld. De zoektocht langs musea voor het verkrijgen

van bruiklenen voor wisseltentoonstellingen wordt dan een stuk eenvoudiger. Een reisje door cyberspace

geeft dan al snel antwoord op de vraag: waar vind ik wat ik zoek...

De mogelijkheden van Internet lossen het eeuwige dilemma waarin het Belasting & Douane Museum ver-

keert niet op, maar verruimt wel de mogelijkheden op de terreinen collectiebeheer en presentatie aan het

publiek.

Loes A. Peeperkorn-van Donselaar

4

Nummer 14

Juni 1998



Aansluitend op de tentoonstelling

'Lastig Water' is een educatief

programma samengesteld onder de

titel : Hoezo lastig water?

Dit programma is bestemd voor de

leerlingen uit de bovenbouw van het

basisonderwijs en voor de onderbouw

uit het voortgezet onderwijs.

Het doel van dit programma is om de

leerlingen bewust to maken van de

vele taken die de waterschappen heb-

ben, en om antwoord to geven op de

vraag: Waar doen ze het van? De vele

waterschappen die Nederland rijk is

hebben ook een lange geschiedenis to

vertellen.In de tentoonstelling wordt

bier uitgebreid bij stilgestaan. Ook

hebben kunstenaars zich door het

water laten inspireren. Zo hebben zij

bewust of onbewust een van de oud-

ste vormen van solidariteit, de strijd

tegen water, voor ons vastgelegd.

Dijken, sluizen, gemalen en afvalwa-

terzuiveringen kosten nu eenmaal

veel geld. Geld, dat door de inwoners

van het waterschap moet worden

opgebracht.

ledereen is zich ervan bewust dat

droge voeten en schoon water veel

geld kosten. De les begint met het

videoprogramma

'Hoogheemraadschap van Schieland'.

In dit programma komen alle taken

van het hoogheemraadschap aan de

orde. Waterkering, waterkwaliteit en

waterkwantiteit. Natte of droge voe-

ten?

Uitgangspunt is de terugkoppeling

naar de eigen leefomgeving van de

leerlingen. Individueel of in groepjes

bezoeken de leerlingen de tentoon-

stelling 'Lastig Water'. Aan de hand

van een lesbrief moeten zij vragen

beantwoorden en opdrachten uitvoe-

ren. De expositie is zo ingericht dat

vanuit het heden naar het verleden

wordt gewerkt. In de expositie zijn

drie interactieve presentaties, waar-

door de leerlingen leren omgaan met

de modernste wijze van kennisover-

dracht : de computer. Op speelse

wijze kunnen de leerlingen een edu-

catieve tocht maken door de waterwe-

reld van dijken, duinen, polders,

waterzuivering, zandzakken en gema-

len. Ook maken de leerlingen kennis

met de schilderijen van bekende

Hollandse meesters. Tenslotte gaat het

ook over belastinggeld : documenten

en voorwerpen illustreren hoeveel

inspanning er gemoeid is met onze

waterhuishouding en op welke

manier elke Nederlander hieraan

meebetaalt.

Op de begane grond van het museum

is een leshoek ingericht, waarin de

leerlingen met behulp van microscoop

en vergrootglas op actieve wijze ken-

nis maken met de praktijk. Hier

wordt ingegaan op de waterkwali-

teitstaak van het waterschap. Zij

maken kennis met de watervlooien-

proef en het belang van natuurlijke

oevers.

Ter afsluiting is er ook een buitenacti-

viteit, een wandeling door de tegen-

over het museum gelegen

Muizenpolder. In dit onderdeel kun-

nen de begrippen polder, zomer- en

winterdijk van een abstract gegeven

omgezet worden in de realiteit. De

leerlingen kunnen zelf ervaren hoe

hoog een dijk of hoe laag een polder

in werkelijkheid is.

De looptijd van dit programma is tot

6 september 1998.
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Uitgangspunten

In de expositie die onder bovenstaan-

de titel naar verwachting zal worden

gehouden in het Belasting & Douane

Museum van oktober 1998 tot mei

1999, wordt een aspect in beeld

gebracht van het eindexamenpro-

gramma voortgezet onderwijs

1999 / 2000: 'Een nieuwe eeuw, nieuwe

verhoudingen. Nederland 1880-1919.

Op het breukvlak van twee eeuwen'.

Het heeft de emancipatie van gezin,

vrouwen, arbeiders, confessionele

groepen en overheid als onderwerp.

Het kennisnemen van de tentoonstel-

ling kan leiden tot een beter begrip

van de examenstof. De tentoonstelling

besteedt aandacht aan de gevolgen

van de opkomst van de emancipatie-

bewegingen voor het beleid en de

begroting van de overheid, waarbij

gemeente en rijksoverheid worden

onderscheiden. De stad Rotterdam zal

hierbij als case-study worden

gebruikt. Bovendien werpt de expo-

stie een licht op de belangengroepen

die druk uitoefenden op de overheid.

Tenslotte wordt een link gelegd met

het heden.

Inleiding

Tussen 1880 en 1919 veranderden het

landschap en het politieke klimaat in

Nederland. De bevolking groeide van

circa vier miljoen in 1880 tot krap zes

miljoen in 1910. Ook het transport
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ontwikkelde zich: de aanleg van

spoorwegen ging gestaag door, de

eerste auto's verschenen in het straat-

beeld en zeilschepen werden vervan-

gen door stoomschepen. Om de han-

del to vergemakkelijken werden veel

tollen opgeheven.

De politiek was vanaf ongeveer 1870

verdeeld. Drie grote kwesties verlam-

den de politiek: de schoolstrijd, de

kiesrechtkwestie en de sociale kwes-

tie. De bereidheid tot het sluiten van

compromissen ontbrak. Met de

grondwet van 1887 bleek dit patroon

doorbroken to worden en brak een

periode aan waarin vele sociale wet-

ten aangenomen werden.

Tussen 1880 en 1919 stijgen de over-

heidsuitgaven opmerkelijk. Deze uit-

gaven blijken in drie categorieen uit-

een to vallen, die elkaar deels over-

lappen.

1. Infrastructuur/economie

Bij infrastructuur moeten we de uit-

gaven in economische zin in ogen-

schouw nemen. De wens om het

transport vloeiender to laten verlopen

en de verplaatsing van de industriele

zwaartepunten (opkomst Roergebied)

vroegen om grote waterstaatkundige

projecten zoals de aanleg van de

Nieuwe Waterweg, maar ook om de

aanleg van spoorwegen.

De gemeentelijke overheid hield zich

meer met lokale projecten bezig zoals

de aanleg van riolering, watervoorzie-

ning, etc. Wat betreft Rotterdam zul-

len we de enorme uitbreiding van de

stad onder de loep nemen; de annexa-

ties van omliggende dorpen en de

grensverleggingen hadden zowel een

economisch als een sociaal doel.

2. Sociale zorg

De vele sociale wetten die met name

tussen 1887 en 1901 zijn aangenomen,

vormen hier een onderdeel van. Het

gaat dan hoofdzakelijk om de onder-

wijswetten. TO denken valt onder

meer aan de Lager Onderwijswet

1889, die subsidiering van het bijzon-

der onderwijs regelde en de

Leerplichtwet 1900, waarin kinderen

tot twaalf jaar verplicht werden

onderwijs to volgen.

De armenzorg vormde ook een

belangrijk deel van de overheidsuit-

gaven, maar veel daarvan werd door

de gemeenten geregeld.

Op lokaal niveau bespeuren we ener-

zijds dat de overheid niet alle wettelij-

ke middelen benutte die zij in toene-

mende mate van het Rijk kreeg. Het

volkshuisvestingsbeleid is hiervan

een goed voorbeeld. Het Rotterdamse

gemeentebestuur was een conserva-

tief genootschap. Anderzijds constate-

ren we een verandering in de taakver-

deling tussen Rijk en gemeente.

3. Bureaucratisering

Om de groei van de overheidstaken

op to vangen was een groter over-

heidsapparaat nodig. We kunnen

hierbij denken aan ministeries en

gemeenten, maar zeker ook aan de
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belastingdienst die andere taken kreeg

en later ook ging groeien.

De toename van het aantal overheids-

taken werd voornamelijk veroorzaakt

door de wetgeving van na 1887: bijv.

de Arbeidswet 1889, die o.a. het ver-

bod op kinderarbeid en de installatie

van de arbeidsinspectie bepaalde; de

Ongevallenwet 1901, die de verplich-

ting tot verzekering door de werkge-

vers regelde en de Woningwet 1901,

die allerlei eisen stelde aan de bouw

van woningen.

Minder accijnzen

In 1865 werden de plaatselijke accijn-

zen opgeheven en hadden de gemeen-

ten aanzienlijk minder inkomsten. De

rijksoverheid wilde de inkomsten

zoveel mogelijk centraal geregeld heb-

ben. Aangezien de gemeenten juist

meer gingen uitgeven, deed het Rijk

steeds meer overdrachten aan de

gemeenten. Hierdoor is de financiele

verhouding met het Rijk steeds van

groot belang geweest. Dat blijkt bij-

voorbeeld uit de Fixatiewet van 1885,

waarbij het bedrag dat het Rijk betaalt

aan de gemeenten gefixeerd wordt op

een vast bedrag (op basis van het aan-

tal inwoners in 1885).

Belastinghervomingen

Binnen het bestaande belastingstelsel

was het niet mogelijk om tot een forse

uitbreiding van de inkomsten to

komen, waarmee alle nieuwe over-

heidstaken konden worden gefinan-

cieerd. De overheid moest dan ook

gaan lenen. De staatsschuld ging stij-

gen. De overheid wijzigde wel het

belastingstelsel, maar dit leidde slechts

tot een verschuiving van de belasting-

inkomsten; de invoering van de

inkomstenbelasting in 1892/1893 vond

'budgettair neutraal' plaats. De inkom-

stenbelasting van Pierson was in

beginsel een vorm van 'sociale belas-

tingwetgeving', al was dit zeker niet

de opzet van Pierson en de Tweede

Kamer. De inkomstenbelasting van

Treub, ingevoerd per 1 januari 1915,

kwam enerzijds tot stand doordat de

bescheiden progressie van Pierson niet

uit de verf kwam. Anderzijds was zij

bedoeld om de inkomsten voor de

overheid to vergroten.

De afschaffing van een aantal accijn-

zen en de invoering van de eerste

inkomstenbelasting door Pierson

vond, evenals de grotere sociale zorg,

plaats onder druk van de emancipatie-

bewegingen. De indirecte belastingen

troffen de arbeiders zwaar, omdat zij

vooral over de eerste levensbehoeften

werden geheven. De inkomstenbelas-

ting drukte juist op wat mensen ver-

dienden en kende een zeer lichte

progressiviteit; zij was gebaseerd op

het zgn. draagkrachtbeginsel.

Welke precieze omstandigheden een

rol speelden bij de invoering van de

inkomstenbelasting en welke ideeen,

zullen op de tentoonstelling to zien

zijn.

Emancipatiebewegingen nader
toegelicht

We hebben gezien dat er veranderin-

gen plaatsvonden aan de uitgavenzij-

de en de inkomstenzijde van de over-

heidsbegroting onder druk van de

emancipatiebewegingen. Maar wat

bedoelen we precies met emancipatie-

bewegingen?

Emancipatie is een woord dat door de

tijdgenoot niet gebruikt werd; het is

het proces, waarbij sociale groeperin-

gen vanuit een tweederangspositie in

de samenleving naar een volwaardige

plaats oprukken. Emancipatie kan van

verschillende aard zijn: bijvoorbeeld

politiek (verkrijgen van kiesrecht),

economisch (meedelen in welvaarts-

groei) of maatschappelijk (toegang tot

alle milieu's, etc).

Emancipatiebewegingen zoals 'de

arbeiders', 'de vrouwen', 'de confes-

sioneleri en 'de overheid', probeerden

dit proces voor de daarmee verweven

sociale groeperingen op gang to bren-

gen en to houden.

Invloeden op de overheid

De rol van de overheid stond onder

meer ter discussie onder invloed van

enerzijds (internationale) politieke en

sociale stromingen, die veelal voort-

kwamen uit het Verlichtingsdenken,

de Franse Revolutie en het

Amerikaanse vrijheidsstreven.

Anderzijds werden de overheid en,

algemener, de elite door de explosieve

groei van de bevolking en concentra-

ties in de steden geconfronteerd met

de praktische noodzaak maatregelen

to nemen.

De emancipatiebewegingen voerden

vooral indirect druk uit op de over-

heid. De vakbonden bijvoorbeeld,

lagen vooral in conflict met de werk-

gevers over de omstandigheden in

fabrieken etc. Daartegenover stond

dat de overheid wel een'angst' had

voor die bewegingen. De overheid

probeerde door wetgeving de ergste

uitwassen to voorkomen, maar liet de

uitvoering in het algemeen over aan

de particuliere sector.

Een meer directe invloed op de over-

heid kwam van de gegoeden uit de

maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan

de Maatschappij tot Nut van' t

Algemeen, die begaan was met het

zedelijk niveau van de arbeiders. Deze

motivatie, die wezenlijk anders is dan

de overtuiging dat arbeiders een lich-

ter bestaan verdienden, speelde in

meer gevallen een rol. Ook de maat-

schappijen 'voor werkmanswoningen'

waren initiatieven van de elite.

Binnen de overheid zelf waren het

vooral de liberalen die streefden naar

de betere situatie van de arbeiders;

slechts een enkele sociaal-democrat

kwam in de politiek. Denk in
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Rotterdam aan de socialist Hendrik

Spiekman, die via de gemeenteraad

veel voor elkaar kreeg.

De invloed van de arbeiders steeg wel

naarmate het aantal kiesgerechtigden

steeg. De ontwikkeling van het kies-

recht door een steeds verdere verla-

ging van de census (die immers

afhankelijk was van de belastingsom

die men betaalde) was hiervoor van

cruciaal belang.

Samenvatting

Het uitgangspunt van de tentoonstel-

ling is de groei van de overheidsuit-

gaven tussen 1880 en 1919. Er kwa-

men allerlei nieuwe uitgavenposten

bij, bijvoorbeeld in de bureaucratie, en

andere stegen. De overheid werd tot

deze uitgaven min of meer gedwon-

gen door de druk vanuit de maat-

schappij. Allerlei emancipatiebewe-

gingen verhieven hun stem onder

meer als gevolg van de bevolkings-

groei en de trek naar de steden.

Anderzijds stonden er tegenover de

uitgavenstijgingen niet direct nieuwe

inkomsten; dit betekende dat de over-

heid moest lenen, de staatsschuld

ging stijgen. Wel vond er een herzie-

ning plaats van de overheidsinkom-

sten; er vond een verschuiving plaats

van indirecte naar directe belastingen

en het draagkrachtbeginsel ging zijn

stempel drukken op het belastingstel-

sel. Evenals aan de uitgavenzijde

gebeurde dit onder invloed van aller-

lei belangengroeperingen.

L. Jordaan- Het tekort der staatsbegroting

en de jenever-accijns. Baker Volkman:

Geen goud, zo goed, voor zoon zwakke

stumper, as 'n druppie ouwe Mare (16

oktober 1909, De Ware Jacob)

Inventarisnr. 5164
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Cursus

Kunstge schiedenis

het Cub isme ,

deel II

Evenals vorig jaar zal de kunsthistorica
mevrouw Marianne Roeloff een cursus
over het cubisme verzorgen in het
Belasting & Douane Museum, gevolgd
door een excursie in Rotterdam.
Hieronder zijn enkele gegevens opge-
nomen.

Korte
inhoud:

cursus zal duidelijk worden hoe
geweldig vernieuwend het cubisme
voor de beeldhouwkunst is geweest.
Als afsluiting van de cursus wordt de
cubistische periode in het werk van de
Nederlandse schilder Leo Gestel
belicht. Prachtige cubistische doeken
heeft hij geschilderd tijdens zijn ver-
blijf in Mallorca. De cursus staat op
zichzelf, dus los van de cursus cubisme
deel I.

De boeiende en zeer belangrijke twee-
de fase van het cubisme van Picasso
en Braque, het synthetisch cubisme,
wordt in de cursus allereerst belicht.

Vervolgens komt de beeldhouwkunst
aan bod. Het is ongelofelijk, ook hier-
toe heeft Picasso de eerste, geweldig
vernieuwende, aanzet gegeven. Hierna
volgt een bespreking van de cubisti-
sche fase in het werk van de in Parijs
werkende Russische beeldhouwer
Archipenko. De eveneens Russische
beeldhouwer Lipchitz werkte in die tijd
ook in Parijs. Zijn originele cubistische
sculptuur wordt ook besproken. In de

Feitelijke

gegevens

over de

cursus
De cursus 'Het Cubisme' deel II bestaat
uit vijf lessen (de laatste les is een
excursie). De cursus wordt gegeven in
het Belasting & Douane Museum,
Parklaan 14-16 in Rotterdam.
Op donderdagochtend 1, 15 en 29 okto-
ber en 12 november 1998. De excursie
is op 26 november 1998. De lessen in
het museum zijn van 10:30 - 12:00 uur.
Het cursusgeld bedraagt F. 150,=. De
inschrijving is beperkt.

Voor opgave en/of nadere informatie
kunt u zich wenden tot
Mevrouw Marianne Roeloff
Postbus 61
2210 AB Noordwijkerhout
Telefoon 0252-376893

Lipchitz, Hoofd
fotograaf : onbekend



Gelegenheidsbokaal

De bokaal, uitgevoerd in zilver met

vergulde binnenkant, werd door

mevrouw F.J. Baerts medio oktober

1997 aan het museum voor onbepaal-

de tijd in bruikleen gegeven. De

bokaal is in 1849 aangeboden aan de

Arrondissements Direkteur der

Belastingen J.G.R. Baerts. De bokaal is

voorzien van de volgende inscriptie:

`Arrond. Directeur der Belastingen to

's Gravertiage J.G.R. Baerts, Ridder

der Orde van de Ned: Leeuw.Dec r

1807-Aug s1849. Uithoogachting door

zijne Onderhoorige Ambtenaren'.

Deze gelegenheidsbokaal past in een

tweetal deelcollecties n.]. de Waarborg

(het keurteken V in schild) en

Ambtenarencultuur. Een belangrijke

aanwlnst.

foto : Robert J. Tiemann

Keurtekens: P,B & C (meesterteken),

gestyleerde dubbelkoppige adelaar

(stadsteken), 833M (gehalteteken) en

het teken V in schild, een belastingte-

ken aangebracht op in Nederland

ingevoerde zilveren werken van groot

formaat. Periode 1813-1893. Het

gewicht van de bokaal is inclusief

deksel circa 775 gram en is grondig

schoongemaakt.

Ambsjubileum album

Op 13 februari 1998 heeft het hoofd

van het Belasting & Douane Museum,

mw. L.A. Peeperkorn-van Donselaar,

uit handen van de familie Takken to

Apeldoorn een zeer fraai ambsjubi-

leum album als schenking aan het

museum mogen ontvangen. Het

album geeft de eerste 25 jaar van een

ambtelijke carrriere weer van de jubi-

laris C.A. Takken, op dat moment

Hoofdinspecteur der Directe

Belastingen to Amsterdam. Behalve

foto's bevat het album zeer fraaie

tekeningen van de lokaties waar de

jubilaris werkzaam was. 1914-28april-

1939. Een belangrijke aanwinst, die

verder bestond uit: menukaart, losse

foto's, afscheidsbundel 1943 en een

tekening.

Fotoalbum

Op de valreep van 1997-1998 werd

door bemiddeling van de heer H. van

der Zwaag bij veilinghuis Van

Spengen to Hilversum een fraai foto-

album, voorzien van zilveren randaf-

werkingen en slot, aangekocht. Het

betreft een album dat door vrienden

is aangeboden aan de heer J.Jacobs,

verificateur der Invoerrechten en

Accijnzen to Roosendaal, ter gelegen-

heid van zijn 25 jarig "ambsjubi-

leum". Opschrift in zilver: 1853-21

juni-1878 Aan J.Jacobs van zijne vrien-

den.

Keurtekens: gehalteteken 833 dui-

zendste (zwaardje) 1814-1906.

Meestertekens J.M. van Kempen en

Zn., Voorschoten 1858-1924.

Ets

foto : Robert J. Tiemann

Op 10 december werd een kleurenets

(droge naald) met als titel

"Belastingdienst" van Ria Klop aange-

kocht. Ria Klop is werkzaam als zelf-

standig kunstenares in Schiedam. De

afbeelding bestaat u it een blauwe

envelop, gele brievenbus en leeuw

met in zijn poten twee figuren die uit-

geperst worden. Een thema dat vaker

op cartoonachtige prenten wordt afge-

beeld.



Vanuit de Stichting Belastingmuseum

Prof. dr. Van der Poel is aan de

Rijksuniversiteit Leiden dr. mr. Onno

Ydema benoemd tot bijzonder hoogle-

raar in de 'Geschiedenis van het

belastingrecht'. Bij deze leerstoel gaat

het niet zozeer om de belastingen zelf,

maar om het recht waarop ze geheven

worden. Op 16 maart 1998 hield hij

zijn inaugurele rede onder de titel:

Alva's erfenis' , een rede die in het

teken stond van de overdrachtsbelas-

ting.

Het verleden heeft aangetoond dat

'bestemmingsbelastingen' over het

algemeen snel aanvaard worden

omdat ze een duidelijk omschreven

rechtvaardigingsgrond hebben. Een

dergelijke belasting was de over-

drachtsbelasting, waarvoor de bezit-

ters van onroerende goederen

bescherming genoten tegen aanvallen

van de vijand.

Toen de Hertog van Alva in1567 naar

onze gewesten werd gestuurd om

orde op zaken to stellen trof hij de

schatkist leeg aan. Als oplossing voor

de financiele problemen kwam hij met

een serie belastingmaatregelen. Alva

wees op de oorlogsnood en rechtvaar-

digde zijn belastingheffingen door to

wijzen op buitenlandse dreigingen en

binnenlandse troebelen. Een van de

maatregelen was het heffen van een

overdrachtsbelasting ter bescherming

van die goederen. Voor de

Nederlandse bevolking waren Alva's

fiscale plannen onaanvaardbaar en

vormden ze uiteindelijk een belangrij-

ke aanleiding voor de opstand tegen

Spanje.

Ten tijde van de 80-jarige oorlog, in

1598, vonden de bestuurders van de

Prof. Ydema in gesprek met de redactie

foto : Sijtse Ruitinga

Republiek het alsnog noodzakelijk

een belasting to heffen op de verkoop

van onroerende zaken. De nieuwe

belasting was gebaseerd op Alva's

belastingplan en zelfs de rechtvaardi-

gingsgrond was dezelfde als die van

Alva: het land verkeert in oorlog-

snood. De Staten benadrukten echter

nadrukkelijk dat de heffing werd

ingevoerd om de mensen en hun

eigendommen to beschermen in de

oorlog tegen Spanje.

Het plakkaat van 1598 bepaalde dat

de koper en de verkoper ieder de

heeft van de belasting betaalden. De

belastingplichtigen waren dus zowel

koper als verkoper. De overdrachtsbe-

lasting werd feitelijk gedragen door

de verkoper. De koper zag immers

dat hij bij aankoop belasting moest

betalen aan de overheid en bracht dat

bedrag dus in mindering op de prijs

die de onroerende zaak hem waard

was. Voor een onroerende zaak
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ontving de verkoper dus de reele

prijs, minus de belasting. Formeel

betaalde de koper maar feitelijk werd

alleen de verkoper gedupeerd.

Vanaf de Franse tijd viel de over-

drachtsbelasting onder de verkeersbe-

lastingen zoals die omschreven waren

in de Franse wetgeving die vanaf 1810

ook hier to lande gold. Het verwerven

van rechten werd beschouwd als een

door de overheid beschermde hande-

ling, waarvoor zij de kosten mocht

doorberekenen aan de burger die

daarvan gebruik maakte. De recht-

vaardiging was dus niet meer de

bescherming van zaken, maar de

bescherming van het rechtsverkeer.

De overdrachtsbelasting verloor haar

zakelijke karakter en het rechtsver-

keer werd voorwerp van belasting-

heffing. De opbrengst was hoog en de

belasting gemakkelijk to innen. Ze

was moeilijk to ontgaan en kende wei-

nig verzet.

De Franse wet werd in 1917 vervan-

gen door de Registratiewet. Wegens

de uitgaven terzake van de Eerste

Wereldoorlog bestond er voor

afschaffing van de overdrachtsbelas-

ting geen financiele ruimte. De

opbrengst van de overdrachtsbelas-

ting was belangrijker dan Naar rechts-

grond.

De overdrachtsbelasting onder de Wet

Belastingen van Rechtsverkeer 1969

bleef in grote lijnen gehandhaafd. De

belasting werd gelegimiteerd door

haar langdurige bestaan en tevens

werd aangegeven dat de fiscus de

opbrengsten niet kon missen en alter-

natieven meer pijn zouden doen.

Alva's geesteskind (nog steeds met

een tarief van 5%) moest 'voorlopig'

gehandhaafd blijven om budgettaire

redenen, alsdus Staatssecretaris van

Financien Grapperhaus in 1969.

Een mening die Staatssecretaris

van Financien Vermeend in 1995

herhaalde.

Ook in de Nota Belastingen in de

21ste Eeuw keert de overdrachtsbelas-

ting terug. Volgens deze nota past de

overdrachtsbelasting uitstekend in

een modern belastingstelsel. Namen
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Alva in 1567 en de Raad van State in

1598 nog de moeite rechtsgronden to

presenteren bij de invoering van de

overdrachtsbelasting, minister van

Financien Zalm doet daar niet eens

een poging toe. Hij wijst slechts op de

eenvoud waarmee de heffing is uit to

voeren en haar geringe vatbaarheid

voor uitholling. Het oude argument

dat de belasting gemakkelijk veel geld

oplevert en moeilijk is to ontgaan,

blijft nog steeds het argument. Over

de vraag of de belasting past in een

evenwichtige verdeling van de lasten-

druk, rept de minister met geen

woord.

In zijn toespraak benadrukte Ydema

dat ons recht is gebaseerd op het

gelijkheidsbeginsel, waarbij gelijke

gevallen gelijk behandeld worden.

Een beginsel waarvan mag worden

aangenomen dat ook het fiscaal recht

er op gestoeld is. Volgens Ydema

wordt bij de heffing van overdrachts-

belasting voorbij gegaan aan het

gelijkheidsprincipe, omdat niet alle

onroerende zaken even frequent van

eigendom wisselen. Daardoor weegt

de overdrachtsheffing zwaarder naar-

mate het aantal jaren korter is dat

men die zaak in eigendom heeft.

Daarom past de overdrachtsbelasting

niet in een belastingstelsel dat kiest

voor het draagkrachtbeginsel. In zijn

rede pleitte de nieuwe hoogleraar

voor de afschaffing van de over-

drachtsbelasting en toename van de

periodieke lasten op de waarde van

onroerende zaken. Bij het laatste gaan

zijn gedachten uit naar een verhoging

van het huurwaardeforfait.

Janjaap Luijt

Genealogische

dag Brab ant

19 september

Op zaterdag 19 september 1998 vindt
voor de derde keer de Genealogische
Dag Brabant pleats van 10:00-16:30 our
in het Rijksarchief in Noord-Brabant,
Zuid- Willemsvaart 2 to 's
Hertogenbosch. Daze dag is bedoeld
voor iedereen die op zoek is naar gege-
vens over voorouders van Brabantse
afkomst. Ook uiteenlopende genealogi-
sche bronnen en nieuwe genealogi-
sche ontwikkelingen staan deze dag
centraal. Dit keer is gekozen voor het
thema: Belastingen.

Voor meer inlichtingen kunt u zich
wekelijks op dinsdag, woensdag en
donderdag wenden tot mw. M.America,
tel. 073-68185 00. Op de overige dagen
kunt u contact opnemen met A.P. van
Vliet, tel. 073-681 85 07 van het
Rijksarchief in Noord-Brabant.
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J. Viersen, `lY inister 11r.
P.P. van Bosse en de fisca-

le wetgeving rond het mid-

den van de 19e eeuw'.

Lissertatie Groningen, 1997.

Een promotieplechtigheid is een bij-

zondere gebeurtenis. In de plechtige

ambiance van een aula, auditorium of

senaatskamer, met aan de wanden

veelal schilderijen van zonder uitzon-

dering ernstig kijkende en geleerd lij-

kende heren met of zonder pruiken,

netjes in het pak of toga voorzien van

ridderkruisen, At of staat daar de per-

soon die doctor moet worden, de pro-

movendus/da, bijgestaan of bijgeze-

ten door twee paranimfen, in gespan-

nen verwachting van wat gaat gebeu-

ren. En als alles goed gaat, dat wil

zeggen wanneer niet alleen het boek

maar ook de verdediging als voldoen-

de bewijs van zelfstandig weten-

schappelijke bekwaamheid wordt

aanvaard, dan wordt hem of haar de

graad van doctor verleend. Nu wordt

hem een fraaie oorkonde overhan-

digd, vroeger ontving hij bovendien

een doctorshoed, kappa, toga of een

doctorsring, oude mores die bij het

verlenen van een eredoctoraat nog

wel in ere worden gehouden. De

wetenschap is verrijkt, met een nieuw

volwaardig lid; gelijk Minerva in voile

wapenrusting uit Zeus geboren. In

Duitsland wordt de promotor van de

jonge doctor dan ook steevast als '

Doctorvater ' door zijn promoti

levenslang in ere gehouden.

de promotor A.Nooteboom zijn lauda-

tio en werd de beer Viersen de waar-

digheid van doctor verleend.

De indrukwekkend hoge fiscale

belangstelling betrof en de persoon en

het onderwerp van de dissertatie. Als

hoofd van de inspectie der rijksfinan-

cien behoorde mr. Viersen tot de

Haagse top van fiscaal Nederland en

zijn werk gaat over fiscale wetgeving,

Een trias maakte de plechtigheid in

Groningen tot een driedubbele bijzon-

derheid. De jonge doctor is in zijn 77e

levensjaar, zijn paranimfen waren

twee uiterst charmante jonge vrou-

wen, zijn kleindochters, en drie oud-

staatssecretarissen van financien voer-

den het woord. Als eerste, gasten 'van

buiten' hebben nu eenmaal voorrang,

opponeerde H.Koning, als tweede

kreeg F.Grapperhaus, in Leidse toga

gehuld, het woord en als laatste hield

wetgevende arbeid die sinds Mozes

op bergtopniveau wordt verricht.

Ook Viersen behoort tot de selecte,

vergrijzende groep van oud-leerlingen

van Prof. van der Poel, in Leven hoog-

leraar-directeur van de

Rijksbelastingacademie in Rotterdam.

Van der Poel was een ouderwetse'

vader ' voor zijn discipelen en Viersen

heeft zijn studie dan ook opgedragen

aan de nagedachtenis van Prof. dr. J.

van der Poel, die dan ook als zijn

'Doctorgroszvater' beschouwd mag

worden. Van der Poel zou niet alleen

genoten hebben van

de happening in Groningen, maar ook

van het boek; hij zou er iets van zich-

zelf in hebben kunnen herkennen. In

zijn enthousiasme voor de fiscale

geschiedenis kende Van der Poel geen

grenzen. Daardoor was zijn werk

grensoverschrijdend, hetgeen een ver-

dienste is, maar ook werden de gren-

zen wel eens uit het oog verloren, het-

geen tot onevenwichtigheid leidde.

Welnu het werk van Viersen heeft die-

zelfde deugden en gebreken. Het

wordt dan ook hoog tijd het boek,

gewijd aan Minister Mr. P.P. van Bosse

en de fiscale wetgeving rond het mid-

den van de 19e eeuw eens nader to

bezien.

Pieter Philip van Bosse werd in 1809

to Amsterdam geboren. Zijn vader en

grootvader waren aldaar makelaars in

assurantien. Zijn rechtenstudie begon

hij aan het Amsterdamse Atheneum.

Als vrijwilliger poogde hij gewapend

met een oud model vuursteengeweer

in 1830 de Belgische opstand to smo-

ren. Misschien heeft hij als student in

1832 het tweede eeuwfeest van de

instelling van Vossius en Barlaeus

meegevierd, maar om to promoveren

moest hij naar een echte universiteit.

In 1834 behaalde hij in Leiden de doc-

torsgraad, na onder anderen bij

Thorbecke college to heben gelopen.

Pas op 15 oktober 1877 werd het

Atheneum feestelijk getransformeerd

tot Universiteit van Amsterdam en

konden de Amsterdammers zonder

hun moederstad to verlaten aan hun

eigen alma mater volledig weten-

schappelijk worden gevormd. Het is

niet bekend of de toen 69 jaar oude
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Van Bosse dat feest heeft meegemaakt.

Ruim twee weken later aanvaardde hij

immers in het nieuwe ministerie

Kappeyne van de Copello de post van

minister van kolonien. In dat harnas

overleed Van Bosse in februari 1879. In

het derde ministerie Thorbecke, dat

demissionair werd toen de Kamer de

algemene inkomstenbelasting ver-

wierp, bekleedde Van Bosse diezelfde

post en nam hij na het overlijden van

Thorbecke in 1872 ook binnenlandse

zaken voor zijn rekening. Twee maal

minister van kolonien, maar vier maal

minister van financien, to beginnen in

1848!

Het was de minister van financien

F.A.van Hall die in 1844 Van Bosse als

referendaris op het ministerie van

financien belastte met de afdeling in-

en uitgaande rechten. De aloude con-

vooien en licenten verloren in de 19e

eeuw hun naam, maar werden als in-

uit-en doorvoerrechten in de nationale

en internationale politiek van groot

belang. Het Wener Congres had in

1815 bepaald dat de scheepvaart op de

rivier de Rijn vrij zou zijn 'jusqu' a la

mer'. Duitsland had het grootse

belang bij vrije en goedkope in-en uit-

voer, maar Nederland wilde zijn sleu-

telpositie toch wel graag verzilveren.

Bij verdragen en in commissies deed

Nederland moeilijk; een goede leer-

school voor Van Bosse die als secreta-

ris van de Commissie voor de

Rijnvaart heel wat ervaring had opge-

daan. Als minister zou hij tien jaren

later met zijn scheepvaartwetten van

1850 het vrije transitovervoer weten to

realiseren. Van Bosse bewonderde de

enorme kwaliteiten van Thorbecke en

huldigde ook dienst liberale beginse-

len, waartoe de vrijhandel-traditie

behoorde. Maar niet moet worden ver-

geten dat ook toen 'der eiserne Rheiri

, die in 1843 de Antwerpse haven met

Keulen verbond, als pressie-middel

fungeerde. Na 20 jaar politiek geharre-

war slaagde Van Bosse erin zijn wets-

ontwerp tot afschaffing van het dag-

bladzegel in 1869 in werking to doen

treden, waarmede ook de pers werd

'geliberaliseerd' .

Wellicht is Van Bosse het meest

bekend als de man die gepoogd heeft
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het belastingstelstel to hervormen met

als hoofdthema de totstandbrenging

van een algemene inkomstenbelas-

ting. Niet Van Bosse maar pas in de

jaren negentig is het minister Pierson

gelukt dat doel to bereiken. Bijna een

eeuw vallen en opstaan was daarvoor

nodig. Het denk- en doewerk van fis-

calisten-politici als Van Rees, Hora

Siccama, Appelius, Gogel en een Van

Bosse heeft de weerbarstige materie

bewerkt en de geesten voor 'eene

blootlegging der fortuynen' ontvanke-

lijk gemaakt. Op het terrein van de

munt, de post, de spoorwegen, de

accijnzen, successierechten en grond-

belasting heeft hij in de ruim 30 jaar

dat hij als kamerlid en/of als minister

het land heeft gediend, wel degelijk

successen geboekt.

De materie is divers en lijkt niet altijd

even boeiend. En toch lezen de 560

pagina's als een trein, ook al stopt die

trein wel eens. Het boek verschaft

leesplezier. De lezer proeft dat de

auteur liefde heeft voor zijn onder-

werpen, to weten de belastingen, het

financieel beleid, de geschiedenis en

de persoon van Van Bosse. \jan Bosse

was een man die van werken maar

ook van zijn kinderen hield, de open-

bare financien in het hart sloot, niet

bang was verantwoordelijkheid to

dragen, fantasie en onderkoeld gevoel

voor humor had. De auteur is uit het-

zelfde bout gesneden als zijn geest-

verwant, echt een man waarmee hij

als het ware in gesprek wil komen.

Dat is niet de enige reden waarom het

een plezier is dit boek to lezen. Aan

het door Van Bosse bijgehouden dag-

boek uit de periode 1873-1877 en aan

bewaard gebleven correspondentie

met zijn zoon uit de periode 1874-

1879 heeft de auteur een schat aan

gegevens ontleed. Zijn oordeel over

koning Willem III, Thorbecke, de poli-

tieke 'vrienderi en anderen zijn ont-

hullend. Zo vraagt Van Bosse zich of

hoe die droogstoppel van een gouver-

neur generaal Van Lansberge in staat

geweest kan zijn in zijn jonge jaren

een Spaanse schone to schaken die

ook nu nog steeds geen Nederlands

kan spreken. Geldverslindend en vol-

komen nutteloos vond hij de 'zoo wat

200 vestingen, forten, batterijen, lunet-

ten en hoe de dingen meer moeten

heten ' (p443), om Holland to verde-

digen. Nu zijn het beschermde monu-

menten van natuur en cultuur, maar

in zijn ogen toen een militair onver-

antwoord project. De snelle ontwikke-

ling van de artillerie heeft hem al vrij

snel gelijk gegeven. In 1877 schrijft hij

over het ambitieuze plan tot droog-

making van de Zuiderzee, dat schat-

ten zou kosten 'en o wee als de koffy

eens dalen Bing' (p447). En zo is er

veel verrassends. In de jaren zestig -

tussen zijn tweede en derde ministe-

riele periode - werd Van Bosse

gevraagd Oostenrijk uit de financiele

put to helpen. Oostenrijk had in de

jaren vijftig en zestig oorlog gevoerd

met Frankrijk en Pruisen; oorlogen

waarin het keizerrijk veel land en

geld verloor. De Oostenrijkse gezant

in Nederland stelde zijn regering in

Wenen voor Van Bosse als minister

van financien in de Oostenrijkse rege-

ring to doen opnemen. Daar zag hij

als buitenlander tegen op, maar wel

bracht hij een recht-door zee-advies

uit tot sanering van de veel to hoge

staatsschuld. Dat advies werd hem

door een ieder, behalve de minister

van oorlog, in dank afgenomen. Als

minister van kolonien heeft hij in

1872 'de Nederlandse bezittingen ter

kuste van Guinea' aan de Engelsen

overgedragen. Deze overdracht

maakte deel uit van een ingewikkelde

driehoeksverhouding, die en de

Atjeh-oorlog en de emigratie van

Hindoestani naar Suriname tot gevolg

had. En er is nog zo veel meer; kort-

om voor elk wat wils. Warm aanbevo-

len.

Prof. mr. J. Th. de Smidt

Naschrift

Voor geinteresseerden heeft de heer

Viersen nog enige gratis exemplaren

van het proefschrift beschikbaar tegen

betaling van de portokosten. Zijn

adres luidt : Dr. J Viersen,

Ds.Prinsweg 1, 8161 CJ EPE, telefoon

0578- 627490.
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Het Belasting & Douane Museum

rekent de geschiedenis van de Dienst

van de Waarborg tot zijn verzamelter-

rein. Deze dienst ressorteerde immers

sedert 1851 tot de verzelfstandiging in

1987 onder het Ministerie van

Financien.

In 1989 organiseerde het museum de

tentoonstelling 'Sprekend Zilver'. Ter

gelegenheid hiervan verscheen de

brochure "De Nederlandse platina-,

goud- en zilverkeurmerken vanaf

1813".

Deze bleek zo'n succes dat besloten is

een boekje uit to geven met een histo-

risch overzicht van de belasting -en

waarborgtekens op edelmetalen voor-

werpen, dat tevens de geschiedenis

van de Waarborg belicht.

Het overzicht begint bij de 'lossingste-

kens' van 1795, vervolgt met de keur-

tekens van de Franse Republiek, het

Koninkrijk Holland, het Franse

Keizerrijk, het district Maastricht, de

Zuidelijke Provincien, het Koninkrijk

Belgie en het eindigt met de keurte-

kens van het

Koninkrijk der Nederlanden.

Dit resumerend en handzaam zak-

boekje dat is uitgegeven onder de titel

'Keurtekens op zak', voorziet in een

leemte. Het is bedoeld voor liefheb-

bers en verzamelaars van edelmetalen

voorwerpen en is verkrijgbaar bij het

Belasting & Douane Museum, tegen

de prijs van f 9,95 exclusief verzend-

kosten.

De samenstellers zijn Casper van

Dongen en Geert Nieman

Casper B. van Dongen is sinds 1987

vrijwillig medewerker bij de

Waarborg Platina, Goud en Zilver

N.V. to Gouda, het Goud-, Zilver- en

Klokkenmuseum to Schoonhoven en

het Belasting & Douane Museum. Hij

is lid van de Nederlandse Zilverclub.

Geert Nieman is Binds 1984 verbon-

den aan het Belasting & Douane

Museum. Hij is als conservator o.a.

verantwoordelijk voor de deelcollectie

'Waarborg en Zilver'.

VERKRIJ GBARE
PUBLICATIES

Bijzondere vriendenprijs voor "Alva's
erfenis",
oratie van prof. dr mr O.I.M. Ydema

Leden van de Stichting Vrienden
Belastingmuseum Prof. dr. Van der
Pool kunnen voor f 18,90 (prijs inclu-
sief BTW an verzendkosten) bovenge-
noemde inaugurele rede bij de muse-
umwinkel bestellen. Normale winkel-
prijs is f 27,= (ISBN 90-200-2053-6)

Overige publicaties

Om meer ruimte over to houden voor
interessante artikelen, heeft de redac-
tie besloten de rubriek "Verkrijgbare
publicaties" in beginsel niet meer op
to nemen. Op verzoek wordt de Iijst
hiervan kostenloos door het Belasting
& Douane Museum aan geinteresseer-
den toegezonden.

1815
Zilver g33,3

Abraham
Krabbenbos

Naadem

Kantoot
Am.Aetdam

1814
Goud 750

ornelisz
Nendri ZoOn

Kantoor
Rotterdam

1995

G.B. van Dongen
Rotterdam

Kantoor
Gouda

plating
950
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^fscheidsintervierv

Sijtse Ruitinga

Als oud-hoofd van de Inspectie Omzetbelasting to Rotterdam wist hij natuur-

lijk hoe je het moest aanpakken : de harde boodschap direct ter tafel brengen.

"Ik stop met het redacteurschap van Impost. Ik doe het nu zeven jaar en vind

het tijd worden dat een ander het van me overneemt".

Ik was even perplex. Vervolgens vroeg ik hem of er een bijzonder aanleiding

was geweest die tot deze beslissing had geleid. Die was er niet, of het zou zijn

hobby gitaarspelen moeten zijn waarvoor hij lessen volgde. Goed leren gitaar-

spelen vergt veel oefenen en dus ook veel tijd was zijn conclusie.

Het plan voor het afnemen van een

interview van Sijtse Ruitinga, eindre-

dacteur van Impost stond al enige tijd

op het lijstje van ondergetekende.

Sijtse verzorgde de rubriek "Onze

vrijwilligers" maar was zelf nog niet

aan de beurt geweest. Toen ik Sijtse in

1996 polste voor een interview zei hij

schertsend "bewaar dat maar voor het

moment waarop ik er mee stop".

Nu, een jaar later, was het dus zover.

We maakten die middag meteen een

afspraak.

Sijtse heeft zich de afgelopen jaren

met grote inzet gewijd aan het blad

voor de Vrienden. Aanvankelijk

bemoeide ondergetekende zich uit-

voerig met de samenstelling, maar

van lieverlee werd dat teruggebracht

tot het aandragen van onderwerpen

en het schrijven van een enkel artikel.

Sijtse nam uiteindelijk de volledige

samenstelling, planning en produktie-

begeleiding voor zijn rekening.

Dank zij hem is het blad van het sober

uitgevoerde Belastingen en Museum

kunnen uitgroeien tot het aantrekke-

lijk ogende magazine van nu.

De Vrienden, de Werkgroep

Geschiedenis van de

Overheidsfinancien in Nederland en

het Belasting & Douane Museum zijn

hem veel dank verschuldigd.

Vertel eens iets over de plaats waar je

bent opgegroeid, schoolgegaan en de aan-

leiding tot het volgen van de studie aan

de voorrnalige Rijksbelastingaeademie.

Ik ben geboren in Heusden - dat ligt

aan de Maas - , maar ben daar niet

opgegroeid. Een half jaar na mijn

geboorte verhuisden mijn ouders naar

Dokkum in Friesland. Mijn vader was

van oorsprong een Fries, mijn moeder

kwam uit Zwolle. Tot mijn tiende jaar

ben ik in Dokkum opgegroeid.

Daarna verhuisden we naar

Groningen. In 1949 behaalde ik daar

het HBS-A diploma aan het Heijmans-

lyceum.

Ik mocht naar de universiteit, maar

wist niet welke studierichting to kie-

zen.Na een jaar kantoorwerk to heb-

ben gedaan sprak ik een oude kennis

van mijn ouders, de heer Cadee, die

later directeur rijksbelastingen to

Utrecht werd. Hij vroeg me of ik

belangstelling had voor de studie aan

de rijksbelastingacademie. In de

zomer van 1950 heb ik het beroemde

toelatingsexamen van Van der Poel
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gedaan in gebouw Tivoli to Utrecht.

Er waren enkele honderden deelne-

mers voor zo'n veertig a vijfenveertig

plaatsen.

Na dat schriftelijke onderzoek werd

een aantal kandidaten geselecteerd

voor een mondeling vervolg op de

directie rijksbelastingen in Arnhem.

Het onderzoek werd afgenomen voor

drie

heren, waaronder professor Van der

Poel. Ik behoorde tot de gelukkigen

die werden toegelaten.

Het leuke is dat de academic was

gevestigd in het gebouw Parklaan 16

dat nu onderkomen is voor het muse-

um. Tijdens mijn studietijd ben ik

onder meer actief geweest in het

bestuur van de societeit Atrium, die

op de zolder was ondergebracht,

zoals alle oud-studenten zich kunnen

herinneren.

Van 1964 tot 1976 werkzaam bij het

Ministerie van Financien in Den Haag)

Heb je na je academietijd ook zo'n

lange stageperiode bij de Belastingdienst

doorlopen?

Ja. In het voorjaar van 1956 rondde ik

mijn studie af, waarna de bekende

detacheringsperiode als surnumerair

op een inspectie aanbrak. Die duurde



Een in beslag genomen 'Amerikaan'

drie jaar. Je werd daarbij van hot naar

her gestuurd. Enfin je kent die verha-

len wel. Dan zat je een paar maanden

hier dan weer een halfjaar daar. Af en

toe moest je ook een ontvangkantoor

waarnemen.

De benaming surnumerair werd in die

tijd nog gebruikt?

Ja, we waren toen nog zogenaamd

surnumerair. Maar we kregen het toen

voor elkaar dat we ons adjunct-

inspecteur in ambulante dienst moch-

ten noemen. Dat klonk beter dan het

vreemde woord "surnumerair", dat

niemand kende.

Vertel eens iets over de standplaatsen die
je hebt gehad?
Ik ben begonnen in Maastricht. Daar

heb ik maar twee weken gezeten. Ik

begon net to wennen toen ik van het

ministerie een telefoontje kreeg met

de opdracht dat ik me op de inspectie

der invoerrechten en accijnzen in

Vlissingen moest melden. De redenen

werden je niet verteld. Dat vond ik

een rare gang van zaken. Ik belde

daarom het departement op met de

mededeling dat ik deze vorm van

smijten met mensen een vreemde

manier van handelen vond. De beer

Thie van personeelszaken legde mij

toen de verhoudingen in de dienst uit.

Achteraf bleek Vlissingen een van

mijn leukste detacheringsplaatsen

geweest to zijn.

Waardoor werd dat veroorzaakt?

Ik ben in die periode getrouwd en we

hadden daar een mooie etage aan de

Koudekerkseweg ter beschikking. Dat

was een luxe in die tijd. Na een half

jaar werd ik helaas weer overge-

plaatst. Ik moest het ontvangkantoor

Glanerbrug bij Enschede een poosje

waarnemen. Dat was zeer leerzaam.

Vandaar ging ik naar de inspectie

invoerrechten en accijnzen in

Winschoten. Daar was de legendari-

sche inspecteur Jan Boere - een oud

zeeman - het hoofd. Na Winschoten

werd het de Omzetbelasting in

Rotterdam. Van Rotterdam verhuis-

den we naar Eindhoven, waar ik op

de inspectie invoerrechten en accijn-

zen werd geplaatst. Het ambtsgebied

van deze inspectie strekte zich uit tot

de grens met Belgie. Het waren de

nadagen van de botersmokkel. Ik heb

daar een boeiende tijd doorgebracht.

De douane nam of en toe een grote

'Amerikaan', bijvoorbeeld een

Chrysler, in beslag omdat er boter

mee was gesmokkeld. Voor de recht-

bank moest je dan aantonen dat zo'n

auto geheime bergplaatsen had. Als

dat het geval was verviel de auto zon-

der meer aan het Rijk: 'art 10 bis. van

de wet van zeventig', ik vergeet het

nooit.

Meneer de adjunct-inspecteur klom

dan in die grote Amerikaan, sjeesde

ermee naar de rechtbank vanTilburg

en parkeerde hem daar op de binnen-

plaats. In een besloten zitting, kom-

pleet met drie rechters in toga en een

griffier mocht ik dan zeggen : "Kijk

meneer de president daar zit de

geheime bergplaats, onder dat spat-

bord". Prachtig vond ik dat. Na

Eindhoven ging ik opnieuw naar

Winschoten. Daar zou een ander

hoofd worden aangesteld. Tot de

benoeming rond was moesten er een

paar maanden worden overbrugd.

Toen uiteindelijk die detacheringspe-

riode om was werd ik als inspecteur

op de inspectie invoerrechten en

accijnzen in Zwolle benoemd. Het

voortdurende verkassen was daarmee

voorbij.

Vijf jaar later vonden ze op het minis-

terie dat de rust lang genoeg had

geduurd. Ik moest maar eens op het

ministerie komen werken. In de herfst

van 1964 werd ik ingelijfd door de

afdeling Verbruiksbelastingen, een

onderdeel van de directie Douane. De

befaamde Tap had daar de leiding.

Mijn ministerieperiode duurde tot

1976. Ik heb me in die tijd met name

beziggehouden met het voorbereiden

en begeleiden van de omschakeling
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De hoeveelheid werk die aan het samen-

stellen van Impost vastzit had je destijds

vast niet ingeschat. Viel het je tegen toen

jeer uiteindelijk achter kwam?

Nee, toen ik er aan begon heb ik

gezegd " kijk eens ik zoek natuurlijk

niet naar een halve baan. Ik ben net

met de VUT en ik wil mijn vrijheid

houden en of en toe een dag wat voor

jullie doen". Welnu in het begin was

dat minder dan het later is geworden.

Dat soort zaken heeft

altijd de neiging om een beetje uit to

dijen.

van het oude omzetbelastingsysteem

naar het systeem van de BTW. Het

was een zeer drukke tijd, waarin ik

onder meer was betrokken bij de

grootscheepse voorlichtingscampag-

nes voor het bedrijfsleven. Verder was

ik nauw betrokken bij de automatise-

ring van de motorrijtuigenbelasting in

1966, die niet helemaal zonder proble-

men verliep.

In 1976 solliciteerde ik naar de plaats

van technisch hoofdinspecteur aan de

inspectie Omzetbelasting in

Rotterdam. In 1985 werd ik benoemd

tot hoofd van de inspectie. Dat bleef

ik tot mijn afscheid van de dienst in

december 1989.

Wat was destijds de aanleiding om je als

redacteur van het museumblad aan to

melden?

In het voorjaar van 1990 richtte het

museum een oproep tot de Vrienden

om versterking van het vrijwilligers-

korps. Ik heb me altijd geinteresseerd

voor musea en dacht misschien is

daar wel iets leuks voor me to doen.

Ik ben naar het toen pas benoemde

hoofd Loes Peeperkorn gestapt met

de mededeling: "ik wil wel wat doen,

wat hebben jullie voor mij". Loes ant-

woordde : "we hebben een blad voor

de Vrienden, maar dat verschijnt

noodgedwongen onregelmatig. Het

zou prettig zijn als een van de

Vrienden daar zijn schouders onder

zou willen zetten".

Dat is misschien wel iets voor mij,

dacht ik. En zo is het begonnen. Bij de
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Van 1976 tot 1989 werkzaam bij de

inspectie Omzetbelasting,

Puntegaalstraat to Rotterdam

produktie van het eerstvolgende nummer,

in het najaar van 1990, heb ik over jouw

schouder meegekeken. De volgende keer

heb ik daar wat meer aan gedaan en zo

ben ik geleidelijk aan steeds meer de pro-

duktie gaan overnemen.

Het hind zag er toen eenvoudig uit. Het

was in zwart-wit en in een klein formaat

uitgevoerd!

Ja, dat heeft tot eind 1992 geduurd.

Daarna werden de mogelijkheden bij

de reproafdeling in Apeldoorn rui-

mer; we mochten met een steunkleur

gaan drukken en de lay out door ont-

werper Peter van der Worp laten

doen. Dat was weer aanleiding om de

naam Belastingen en Museum to wij-

zigen in Impost.

Had je voordien al ervaring met

redactiewerk opgedaan?

Ja, maar dat is lang geleden. Bij de

padvinderij in Groningen heb ik wel

eens een blaadje geredigeerd. Later

heb ik to hooi en to gras ook nog wel

eens iets dergelijks gedaan, maar niet

zo lang achter elkaar als voor Impost.

En natuurlijk schreven we op het

ministerie nota's en (soms) lange brie-

ven die voor de geadresseerde begrij-

pelijk moesten zijn.

Aanvankelijk was je een leek wat betreft

het rnuseumvak. Heb je door het redactie-

werk an nicer inzicht gekregen in het

scala van museumwerkzaamheden?

Natuurlijk. Ik was wel eens in het

Belastingmuseum geweest, maar niet

vaak. Sinds ik voor Impost werk kom

ik er veel. Daardoor heb ik meer zicht

gekregen op het museumvak. Ik heb

waardering en bewondering voor de

professionele manier waarop het

museum de laatste jaren draait. In het

begin was het een verzameling voor-

werpen. Langzamerhand is er een

duidelijke presentatie gekomen over

een onderwerp dat verschillende

aspecten heeft. Dat is natuurlijk het

aardige van een museum dat zich

concentreert op een bepaald onder-

deel van wat zich in de maatschappij

afspeelt.

De ontwikkeling van Belastingen en

Museum en het latere Impost loopt daar-

aan misschien wel parallel?

Ja, dat vind je daar inderdaad in

terug. Als je de oude nummers naast

elkaar legt, dan zie je die overeen-

komstige lijn wel lopen.

Wat vindt je het plezierigste onderdeel

van het redactiewerk? Ik kan me goed

voorstellen dat dat het fotowerk is wat je

ook voor je rekenig neemt. Dan hoef je

niet zo veel to schrijven.

Ik vind het niet erg om to schrijven.

Maar ik vindt het fotowerk inderdaad

leuk om to doen. Aan de ander kant

vind ik het in elkaar passen van het

geheel toch het plezierigst. Op een

gegeven moment heb ik een berg tek-

sten en daarvan moet ik een logisch



die tijd die ik bij de Belastingdienst

heb gewerkt is het er niet meer van

gekomen. Die gitaar stond daar maar

werkloos to wezen. Toen ik met VUT

was zei mijn vrouw "Jongen waarom

ga je niet weer gitaar spelen". Ik dacht

ze heeft gelijk, maar zo wordt het niks,

ik moet wel een leraar zoeken. Die heb

ik nu alweer zo'n drieeneenhalf jaar.

Sindsdien probeer ik serieus gitaar to

spelen. Dat is makkelijker gezegd dan

gedaan. Ten eerste raak je in de

muziek nooit uitgestudeerd en ten

tweede moet je natuurlijk een ontzag-

lijke hoop techniek studeren voor het

muziek wordt.

In een referee-stoel gezeten ziet Sijtse met

voldoening terug op een arbeidzaam

leven als redacteur van Impost.

Fotograaf onbekend

geheel maken. Je kunt daarin iets van

jezelf leggen. Je eigen gevoel van orde

voor systematiek. En dat is voor

iedereen weer anders. Als het eind-

produkt voor je ligt en je kunt zeggen

zo had ik het nu bedoeld, dan vind ik

daarin voldoening.

Dat zijn woorden die ik gezegd zou kun-

nen hebben maar dan met betrekking tot

het nraken van tentoonstellingen.

Ja, met een tentoonstelling heb je ook

een berg informatie verzameld. Dat is

waarschijnlijk een rijstebrijberg. Je

weet wat het ongeveer inhoudt. Maar

een helder overzicht heb je nog niet.

En dan probeer je daar een lijn voor je

tentoonstelling in aan to brengen. Dat

lijkt me heidens moeilijk. Ik denk niet

dat ik dat zou kunnen. Een lijn die als

het ware vanzelf van het ene thema

naar het andere leidt. Dat lijkt me het

leuke van dat werk. Daarna moet je

dan nog allerlei details gaan invullen

en bijschriften maken, maar het

hoofdpunt is dat je die lijn er in terug-

vindt. Met Impost is dat in feite net zo.

De ene keer lukt dat beter dan de

andere.

Ik heb ooit een foto in de Haagsche

Courant gezien, waarop je staat afgebeeld

in de hoedanigheid van de voorzitter van

een fotoclub. Ben je dat nog steeds?

Ik ben lid van een fotoclub in mijn

woonplaats Voorburg. Sinds enige

jaren ben ik voorzitter. Daar moet je je

niet al to veel bij voorstellen, want het

is een club van momenteel twaalf

leden met een bestuur van drie man.

Ik ben tamelijk actief voor die club,

met de aantekening dat ik tegenwoor-

dig to weinig aan het technische werk,

het donkere-kamer-werk, toekom.

Je hebt destijds gezegd dat het oppakken

van gitaarlessen een rol heeft gespeeld bij

je beslissing om to stoppen. Licht dat eens

toe.

Ja, rond mijn twintigste jaar heb ik

gespeeld op een akoestische gitaar. Op

een gegeven moment was de lol er wat

van af. Ik maakte geen vorderingen

meer omdat ik to weinig studeerde. Al

Nog even een slotvraag. Na zeven jaar is

het tijd orn de fakkel aan een ander over to

dragon. Wie hem aanpakt weten we op dit

moment nog niet. Heb je voor je opvolger

of opvolgster nog een boodschap?

Het zou prettig zijn als het iemand is

die enthousiast zijn of haar schouders

er onder wil zetten en ook gevoelig is

voor een goed gebruik van de

Nederlandse taal. Hoewel een vrijwil-

liger het werk in eerste instantie voor

zijn eigen plezier doet, moet hij bereid

zijn zich dienstbaar op to stellen. Hij

moet iets willen betekenen voor het

Belasting & Douane Museum. Dan

komt het wel in orde.

John Vrouwenfelder

Naschrift

Het interview werd afgenomen voordat

ondergetekende enkele maanden wegens

ziekte was uitgeschakeld. Inrniddels is in

het vorigc Hummer van Impost bekend

gemaakt dat Wolfgang Kattenbusch, even-

als Sijtse een oud-student van de

Rijksbelastingacademie, bereid is gevonden

het eindredacteurschap van Sijtse Ruitinga

over to nemen.

19

Nummer 14

Juni 1998



Najaarsvergadering Stichting
Geschiedenis van de
Overheidsfinancien

Op 18 november 1997 hield de

Werkgroep Geschiedenis van de

Overheidsfinancien in het Belasting &

Douane Museum haar traditionele

najaarsvergadering. Deze bijeenkomst

stond in aansluiting op de wisselex-

positie ' Lastig Water' in het teken

van de' middelen to water' . Voor een

aandachtig gehoor van 20 personen

hield drs. H. Kluiver een boeiend

relaas over de Zeeuwse financien ten

tijde van de Opstand. Om de oorlog

tegen de Spaanse vijand to financieren

waren de Zeeuwen in belangrijke

mate aangewezen op de zogenaamde

convooien en licenten, waarvan de

opbrengst mede was bestemd voor

het onderhoud van de vloot.

Aansluitend verzorgde mw. dr. L

Giebels een lezing over het fenomeen

Waterschapsbelastingen. Aan de hand

van de geschiedenis van de

Rijnlandse omslag liet zij de grillige

ontwikkeling van een regionale

waterschapsbelasting over een perio-

de van meerdere eeuwen zien.

Hieronder volgen de samenvattingen

van de beide lezingen.

De financien van Zeeland tijdens de
Tachtig-jarige Oorlog

In geschiedwerken die handelen over

het ontstaan van de Opstand wordt

de miserabele toestand van de finan-

cien meestal als een van de factoren

voor ontevredenheid genoemd.

Onderzoek van de financiele adminis-

tratie uit de landsheerlijke tijd wijst

uit dat de overheidsfinancien in de

zestiende eeuw inderdaad niet floris-
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sant waren. De kostbare oorlogen van

Karel V hadden geleid tot vele extra

beden en de Staten van de provincies

hadden ook belastingen ingesteld om

deze gelden 'bij anticipatie' op to

brengen. Het sluitstuk van de ver-

plichtingen aan de landsheer vorm-

den de tweemaal 67.500 ponden

waarmee de 10e penning van Alva

werd afgekocht.

Op deze wijze begon Zeeland de

Opstand tegen Spanje met een aan-

zienlijke schuldenlast. Het verloop

van de oorlog bracht echter met zich

mee dat deze schulden Been perma-

nente last vormden. Veel kapitaal was

geleend van kooplieden to Antwerpen

en gegoede families in Vlaanderen.

Met uitzondering van de periode dat

de Pacificatie van Gent van kracht

was, betaalden de Staten van Zeeland

over deze schulden geen rente. De

val van Antwerpen in 1585 bestendig-

de deze situatie. Overigens berustte

de financiering van de schulden op

een gezonde basis: de inkomsten uit

de domeinen dienden voor rente en

aflossing. Op de leningen van de

Staten vond permanent aflossing

plaats door middel van een belasting

op bier.

De eerste jaren van de Opstand beko-

stigden de Staten van Zeeland de oor-

logvoering grotendeels uit confiscatie

van kerkelijke en wereldlijke goede-

ren. Daarna werden permanente

inkomsten gecreeerd door de invoe-

ring van de 'gemeene middelen' voor

de uitgaven ten behoeve van de oor-

log to lande, en de convooien en licen-

ten voor de oorlog ter zee. De steden

sprongen bij met leningen die op ter-

mijn uit nieuwe belastingen werden

afbetaald.

Het duurde tot begin zeventiende

eeuw voordat naast het belenen van

de domeinen kapitaal werd opgeno-

men waarvan de rentebetaling plaats-

vond uit de algemene middelen.

Eenmaal geintroduceerd, steeg deze

'staatsschuld' slechts langzaam door-

dat men telkens weer nieuwe belas-

tingen instelde om de balans tussen

inkomsten en uitgaven in evenwicht

to houden. Zo werd in 1599 de veer-

tigste penning op de verkoop van

huizen ingevoerd en de belasting op

de collaterale successie, d.w.z. belas-

ting op verervingen in de zijlijn. Na

1621 is een aantal jaren een duizend-

ste penning geheven. De rentelast op

de provinciale schuld nam niet in

evenredigheid met het geleende

bedrag toe aangezien de rente gedu-

rende de Tachtigjarige Oorlog voort-

durend daalde. Gold aanvankelijk een

rente van 9%, aan het einde van de

oorlog was deze gedaald tot 5%.

In Zeeland bestond geen strenge

scheiding tussen Admiraliteit en

landsbestuur. Men sprak van de reke-

ningen van de Oorlog to Lande en die

van de Oorlog to Water.

Gecommitteerde Raden vormden met

een drietal vertegenwoordigers van

andere admiraliteiten het bestuur van

de Admiraliteit. De financien van de

Admiraliteit werden geadministreerd

door de ontvanger-generaal. Een

voordeel van deze constructie was dat

tekorten en overschotten van beide

administraties konden worden ver-

effend.

Zo beschikte de Admiraliteit in 1637

over een batig slot van 137.534

Vlaamse ponden welk bedrag de facto

in mindering kwam op de provinciale

schuld. Met toestemming van de

Staten-Generaal vond in 1638 een ver-

effening plaats wegens assistentie van

de administratie Te Lande aan de

Admiraliteit aan het begin van de

eeuw.

Aan het einde van de Tachtigjarige

Oorlog had Zeeland een betrekkelijk

geringe provinciale schuld. Het opge-

nomen kapitaal bedroeg 632.483

Vlaamse ponden of f 3.794.898. In ver-

gelijking hiermee had de provincie

Holland een enorme provinciale

schuld van f 125.000.000. Hoe zo'n

groot verschil kon ontstaan, is een

studie op zich waard. In dit verband

volstaan we met de constatering dat

de provincie Zeeland de vrijheidsoor-

log tegen Spanje met gemak heeft

kunnen financieren. Het grote verschil

tussen de schuldenlast verklaart de

tegenstelling tussen de oorlogsmoe-

heid van Holland en de animo van

Zeeland voor enige succesvolle afslui-

tende veldtochten aan het einde van

de Tachtigjarige Oorlog.
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Waterschapsbelastingen worden vanouds geheven voor de verzorging van de

waterkwantiteit in een gebied (niet to veel maar ook niet to weinig !) . Sinds

enige decennia ook voor de kwaliteit van het water. De eerste belasting is de

omslag, de laatste een heffing die voortspruit uit de Wet Verontreiniging

Oppervlaktewateren uit 1969.

Rijnland hief zijn omslag oorspronke-

lijk morgen-morgensgelijk, dat wil

zeggen dat de ingelanden naar rato

van de oppervlakte van hun land,

ongeacht of dat veel of weinig

opbracht, werden aangeslagen. Deze

omslag werd geInd door de

ambachtsbesturen, in wier handen

ook de benodigde metingen van het

land waren. In het midden van de 16e

eeuw brachten landmeetkundige ver-

nieuwingen het hoogheemraadschap

ertoe orn het hele gebied zelf op to

meten en Rijnland bleek in een klap

ca. 18.000 ha groter to zijn. Toen men

de omslag hieraan aanpaste, liepen de

ambachten to hoop. De ontevreden-

heid werd aangewakkerd door de

economische crisis en een aanmati-

gend optreden van dijkgraaf en hoog-

heemraden (die stelselmatig het maxi-

mum eisten van de toch al hoge

Rijnlandse boeten, ook van berooide

overtreders). Het beginsel morgen-

morgensgelijk werd onrechtvaardig

geacht. Na lang procederen kwam het

tot een compromis, waarin in feite het

beginsel van draagkracht zegevierde.

akkoord werd bewust voor 32 jaar, de

duur van een generatie, gesloten.

Toch werd het tot 1841 stilzwijgend

vernieuwd. Pas in dat jaar werd de

validiteit ervan opnieuw bekeken.

Twee belangrijke veranderingen had-

den zich voltrokken. Ten eerste was er

in de loop der eeuwen een aantal

droogmakerijen ontstaan die buiten

het akkoord vielen en dus wel de

omslag morgen-morgensgelijk betaal-

den. Ten tweede was het kadaster tot-

standgekomen en het Rijk wilde dat

elke grondbelasting daarop gebaseerd

zou zijn. Na de opzegging van het 32-

jarig akkoord werd een proefproces

aangesparmen, waarin werd betoogd

dat Rijnland weliswaar de vrijheid

had om het akkoord op to zeggen,

maar eerst een nieuw moest sluiten

alvorens de betreffende ingelanden

aan to slaan. De Hoge Raad besliste

echter dat Rijnland de bevoegdheid

had om belastingen op to leggen. De

wettelijke basis daarvoor waren mid-

deleeuwse grafelijke handvesten, die

impliciet door de grondwet zouden

zijn gehandhaafd.

In het 32-jarig akkoord dat Rijnland

met verreweg het grootste deel van de

ambachten sloot en in 1553 werd

bekrachtigd door het Hof van

Holland, werd voor elk ambacht een

omslag vastgesteld die afhing van de

kwaliteit van het land daar. Het
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was uitgebreid met nieuwe gebieden
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Beieren zijn rechtsvoorganger toe-
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stond om voor niets uit to wateren op Rijnlands boezem.

Nu de polder bij Rijnland was ingelijfd, probeerde het

hoogheemraadschap de ingelanden daar to belasten op

gelijke voet met de rest. In de rechtsgang die daarop

volgde werd nu wel betwijfeld of Rijnland (en inpliciet

ook de andere waterschappen) het recht had om belas-

tingen to heffen. In feite ontbrak een wettelijke basis,

analoog aan die voor gemeenten en provincies. Er was

wel geregeld hoe to handelen tegen onwillige ingelan-

den (of het nu ging om overtredingen van verordenin-

gen dan wel om het betalen van de omslagen), maar de

bevoegdheid tot het uitvaardigen van verordeningen en

het heffen van omslagen was niet in een wet verankerd.

Bij ontstentenis van die wettelijke basis, zo was de rede-

nering, kon het als civielrechtelijk contract beschouwde

uit de middeleeuwen niet zo maar worden afgeschaft.

Nieuwkoop behield zo zijn vrijdom van de Rijnlandse

omslag.

Dit werd uiteraard als onrechtvaardig beschouwd en in

1920 entameerde de provincie een verandering in het

Rijnlandse reglement die het mogelijk zou maken de

onwillige polder to belasten. Ook nu volgden processen

tot aan de Hoge Raad. De staatsrechtsgeleerde

Struycken, die de polder adviseerde, voerde de boven-

genoemde juridische lacune aan. De grote civilist

Meijers, raadsman van Rijnland, echter meende dat het

middeleeuwse privilege dan wel mocht worden geinter-

preteerd als een civielrechtelijke overeenkomst tussen

twee overheidsinstanties, maar dat tijdens het ancien

regime wel meer zaken die eigenlijk tot het staatsrecht

hoorden zo waren geregeld. De Rijnlandse omslag over

de Nieuwkoopse ingelanden was volgens hem wel

degelijk wettig. De Hoge Raad volgde deze redenering

in een arrest uit 1935, driekwart eeuw nadat Nieuwkoop

in het hoogheemraadschap was opgenomen.

Pas in 1992 werd de Waterschapswet aangenomen, die

analoog aan de Gemeentewet en Provinciale Wet uit het

midden van de 19e eeuw, de bevoegdheden der water-

schappen ondubbelzinnig vastlegde.

Het Hoogheemraadschap Rijnland aan de Breestraat to Leiden.
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