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In de vorige nummers van Impost werd de column van het Hoofd van het muse-
um steeds aangeduid met:"column van de conservator". Met ingang van heden
wordt deze column genoemd: "Hoofd Zaken". In dit nummer hebben deze
Hoofd Zaken betrekking op de "schatten"van het museum.

Aandacht wordt besteed aan de opening door de Minister van Financien van de
tentoonstelling "Op het bordje van de Staat" door middel van een fotoreportage.
Ook zijn er nog enkele andere nieuwsberichten over het museum opgenomen,
waaronder een in memoriam op Casper van Dongen, een der vrijwilligers van

het museum.

In de rubriek Museumschatten wordt uw belangstelling gevraagd voor een
artikel over een van de zilveren voorwerpen van het museum en voor een oud
order-en brievenboek, terwijl een Almanak van Steenwijk tot de recente

aanwinsten behoort.

De column van Professor Ydema gaat deze keer over de "Victory Boogie-
Woogie", een onderwerp dat uw aandacht zeker zal trekken.

Verslag wordt gedaan van de najaarsvergadering 1998 van de Werkgroep
Geschiedenis van de Overheidsfinancien en voorts zijn enige artikelen van geva-
rieerde aard opgenomen: onder andere een hoofdstuk uit een boek uit 1940 over
het toenmalige Belastingmuseum en een boekbespreking betreffende een Bids

inzake grondbelasting en kadaster in Noord-Brabant.

Wolfgang Kattenbusch
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Als ik het over de permanente expositie van het Belasting & Douane Museum heb, vergelijk ik deze
graag met een schatkamer. Hoewel onze collectie voornamelijk bestaat uit voorwerpen van cultuurhisto-
risch belang en dus niet zo zeer van kunsthistorische waarde, loopt de bezoeker langs een schat aan unie-
ke objecten. Buiten hetgeen wij tonen, bevindt het grootste deel van onze schatten zich in het museumde-
pot. Helaas is het onmogelijk alles to tonen: door ruimtegebrek, maar ook omdat het historische verhaal
dat wij vertellen anders zou ondersneeuwen. Van tijd tot tijd wordt de presentatie 'opgefrist' door objec-
ten to vervangen. De tijdelijke tentoonstellingen bieden daarnaast de mogelijkheid om aandacht to beste-

den aan onderwerpen en daarmee aan voorwerpen, die beperkt aan de orde komen in het permanente
gedeelte. Een goed voorbeeld daarvan is het schitterende borstbeeld van de jonge koningin Wilhelmina
dat tot mei to zien is in de tentoonstelling 'Op het bordje van de Staat. Begrotingsperikelen 1880-1919'. Na
die tijd gaat het terug naar het depot, tot een volgende gelegenheid.

De taak van een museum is immers niet alleen het exposeren van de collectie, maar meer in het
algemeen het beheren, bestuderen, onderhouden en completeren van de collectie. Daaruit volgt als van-
zelf dat de collectie altijd meer objecten, met andere woorden schatten, omvat clan getoond kunnen wor-
den.
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Het uitbreiden van de collectie gebeurt slechts incidenteel, hetzij dankzij schenkingen, hetzij
door aankopen op de veiling of van particulieren. Juist toen wij constateerden dat het er naar uitzag dat
1998 een schamel jaar leek to gaan worden op het gebied van aankopen, keerde het tij en deden zich twee
gelegenheden voor waarbij enkele verrassende schatten konden worden verworven.
Om to beginnen ontdekte hoofdconservator John Vrouwenfelder op een veiling van Van Stockum in Den
Haag een almanak van Steenwijk van zeer geringe omvang, die werd gedrukt in 1809. Niet vanwege de

inhoud diende deze vondst koste wat het kost to worden verworven, maar omdat zich op de titelpagina
het uiterst zeldzame fiscale zegel voor objecten van handel en weelde bevindt!

In dezelfde periode werden wij benaderd door de beer P.A.A. Korte, een bekend verzamelaar in
de wereld van de filatelie in het algemeen en het fiscaal zegel in het bijzonder. Hij toonde zich bereid het
beste deel van zijn in tientallen jaren opgebouwde collectie to verkopen aan het Belasting & Douane
Museum. Hoewel de opbrengst veel hoger zou uitvallen indien de collectie op de veiling zou worden
gebracht, koos Korte voor ons museum. Hij bereikt hiermee dat zijn collectie in tact blijft en... in
Nederland. Het is zo goed als zeker dat de meest bijzondere en meest exclusieve stukken bij de veiling
zouden verdwijnen naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. In een volgend nummer van Impost
komen wij uitgebreid terug op deze aanwinst. Het stichtingsbestuur toonde zich zeer ingenomen met het
aanbod, waarmee de Stichting Belastingmuseum Prof. dr Van der Poel een aantal hiaten kan invullen in
de eigen collectie fiscaal zegel. Oprichter Van der Poel zou zeker in zijn nopjes zijn geweest als hij zo'n
aanbod had gekregen in zijn tijd. Dit is een aankoop die geheel in overstemming is met zijn wensen,

omdat Van der Poel bijzondere belangstelling had voor de historische ontwikkeling van het fiscaal zegel.
Tot zover over deze schatten. Wij kennen in het Belasting & Douane Museum ook nog andere

schatten. Deze vinden wij onder de bezoekers en in de schatkist.

Zoals u weet mag iedere bezoeker het museum gratis
bezoeken. Wel nodigen wij het publiek uit vrijwillig een
bijdrage to leveren door een bedrag in onze schatkist to
deponeren. Bezoekers die na afloop tevreden zijn over het
gebodene en daar een stoffelijk bewijs van willen achterla-
ten, zorgen langs deze weg voor een aanvulling op het
museumbudget. Voor dit doel hebben wij in de hal van het
museum een prachtige antieke geldkist staan, die twee-
maal per jaar wordt geleegd. Samen met secretaresse Sacha
Lokers haal ik, als hoofd van het museum, het geld eruit
om het vervolgens to tellen.

Echter, het is niet alleen Nederlands (munt)geld
dat wij door onze vingers laten gaan. Er zijn, ongetwijfeld
jeugdige, schatten die het leuk vinden om kleverige snoep-
jes en kauwgum achter to laten. Ook munten voor kof-

fieautomaten en Hippos vinden hun weg naar de geldkist.
Buitenlandse bezoekers vergasten ons op geldsoorten uit
de hele wereld. Het is altijd een sport om uit to zoeken uit
welk land het verkreukelde en versleten papiergeld
afkomstig is. Bij navraag blijkt het trouwens nooit bijzon-
der waardevol to zijn. Ik ben benieuwd hoeveel 'duistere
schatten' er nog door ons gevonden zullen worden wan-
neer de euro eenmaal gemeengoed is geworden. Toch blijft
de geldkist van het Belasting & Douane Museum een schat
die wij koesteren, samen met al die andere schatten.

Loes A. Peeperkorn-van Donselcar
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Almanak van Steenwijk

Onlangs wist het museum op een
veiling bij Van Stockum in Den

Haag beslag to leggen op een alma-
nakje van Steenwijk, met een perka-
menten omslag.
Die aankoop had niet betrekking op
de inhoud van de almanak, maar op
het belastingstempel uit 1809 dat op
het titelblad was aangebracht. Het
betreft hier een voorbeeld van het
uiterst zeldzame belastingzegel op
objecten van handel en weelde dat
van 1 januari 1806 tot 1 januari 1811
werd gebruikt. Dit zegel werd in de
vorm van een stempel of als los
zegel ondermeer op almanakken en
kalenders aangebracht als bewijs
van betaalde belasting.

Hoewel in 1795 de een en ondeelbare
Bataafse Republiek tot stand kwam
duurde het tot 2 december 1805 voor-
dat de bekwame agent (minister) van
Financien Alexander Gogel het door
hem ontworpen stelsel van algemene
belastingen aanvaard zag. Onderdeel
van dat stelsel was "het Regt van het
Klein Zegel op eenige Voorwerpen
van Handel en Weelde".
Het betreft bier een belasting op
"voorwerpen van behoefte, weelde en
overtolligheden", naar Engels voor-

beeld. In ons land waren in 1806 aan
deze belasting onderworpen: "hoe-
den, handschoenen, kousen, panta-
Ions, broeken, vesten, zak-horlogien,
pendules, staande horlogien, tafel
horlogien, reuk-werken, reuk-wate-
ren, pomaden, vruchten op brande-
wijn, gedroogde of gekonfijte confitu-

AAl'IHINSTEN

ren, plated-werken, speelkaarten,
nieuwspapieren en andere gedrukte
werken". In 1807 volgde een aanzien-
lijke uitbreiding van de lijst belaste
objecten met prozaIsche voorwerpen
zoals bij voorbeeld schaakborden, sui-
kerpotten, tabaksdozen en waaiers.
Zoals hiervoor vermeld moest het
zegel op een of andere wijze op of aan
het belaste object worden bevestigd.

Bij hoeden werd het zegel aan de bin-
nenzijde van de bol geplakt. Bij hand-
schoenen, kousen en pantalons moest
een gezegeld biljet met een draadje
aan de objecten worden bevestigd.

Klokken werden voorzien van een
zegel dat met behulp van zegellak en

een koperen cachet werd vastgeplakt.
Bij Hessen en potjes moest een papie-
ren zegel de opening afsluiten, waar-
schijnlijk zoals de nu nog bekende
banderolle op een doosje sigaren.
Van elk in Nederland gemaakt spel
kaarten moest schoppenaas voorzien

s
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worden van een belastingstempel met
een waarde van drie stuivers. Van
geimporteerde spellen werden de
wikkels beplakt met een reepvormig
zegel ter waarde van 5 stuivers. In de
speelkaartencollectie van het museum
bevindt zich hiervan een mooi voor-
beeld.
Het stempel op het verworven alma-
nakje toont merkwaardigerwijs nog
het wapen van de Bataafse Republiek
en niet het in 1809 geldende wapen
van Koning Lodewijk Napoleon. Het
is nu in een in vitrine kabinet 4
(Bataafs-Franse tijd) to bewonderen.

Johri Vrouwenfelder

Kaartspel (Frans type) met wikkel, ca
1806. Houtsnede, gekleurd met sjablonen.
De wikkel is voorzien van een ruitvormig
belastingzegel met de tekst: "zegel op de
objecten van handel en zveelde, 1806,
5 st"Ofivers).
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Museum

Een zilveren blaadj e

1 T

Het onderwerpelijke blaadje werd in
1988 aangekocht voor het Belasting-
museum, niet wegens zijn fraaiheid of
excellent meesterschap maar om de
zeldzame soort en plaatsing van de
keurtekens. Het voorwerp, in al zijn
bescheidenheid, bezit een serie keurte-
kens centraal in het midden van het
blad die de presentatie versterken.
Deze ovale vorm met vlakke bodem
en lage uitgebogen zijkanten die naar
de einden iets oplopen, is voorzien
van een opgesoldeerde parelrand.
Afmetingen zijn 14 x 23 centimeter.
Het gewicht bedraagt een degelijke
279 gram.
De keurtekens zijn door overijverig
poetsen niet alle meer in een goede
conditie. Maar omdat de keurtekens
zo centraal staan, geeft het de geinte-

resseerde bezoeker in een oogopslag
een bijzondere indruk. Een voorwerp

dat op historische "Waarborg" wijze
vertelt van de woelige tijden uit onze

rM
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geschiedenis. Een ander aspect is dat
deze Waarborgbelasting een belangrij-
ke jaarlijkse bijdrage leverde aan de
schatkist.
Een inleiding omtrent de stempeling
binnen het Koninkrijk Holland en de
afgeslagen tekens vindt u hieronder.

De keurtekens van het Koninkrijk
Holland 1807-1812.

Naar Frans voorbeeld ondertekende
Lodewijk Napoleon, Koning van

Holland, op 11 maart 1807 de "Wet op
het verwerken, invoeren en verkoopen
van gouden en zilveren werken,
mitsgaders den ophef der belasting op
dezelve".
In deze wet waren de edelmetalen als
volgt vastgesteld:

le Gehalte goud; 22 karaat ofwel 916-
2/3 duizendsten.
2e Gehalte goud; 20 karaat ofwel 833-
1/3 duizendsten.
3e Gehalte goud; 18 karaat ofwel 750
duizendsten.
le Gehalte zilver; 11 penning 5 grein
ofwel 934-1 / 36 duizendsten.
2e Gehalte zilver; 10 penning ofwel
833-1/3 duizendsten.

Nieuw in het Koninkrijk Holland ver-
vaardigde edelmetalen voorwerpen
moesten worden gestempeld met een

keurkamerteken, een gehalteteken, een
jaarletter en een meesterteken.

Foto: Rob Tiemannt

Voorwerpen die to klein waren om
deze vier tekens to bevatten moesten
worden gestempeld met een klein
gehalteteken en een jaarletter. In het
reglement van 25 juni 1807 werden de
keurkamers aangewezen. Ze moesten
op 1 juli 1807 geopend worden.

Veendam (nog niet geopend) werd
verplaatst naar Winschoten, Kampen
toegevoegd, en het Bildt en
Purmerend werden afgeschaft.



meesterteken van de
Delftse zilversmid
Johannes van Kuyk,
meester vanaf 1781?

i
CZ

gehalteteken voor kleine
zilveren voorwerpen
van 11 penningen en 5

grein ( 934 duizendsten)

keurkamerteken van het
district Delft

eerste jaarletter van het
Koninkrijk Holland,
tevens eerste landelijke
jaarletter, gebruikt vanaf
aug./okt.1807 tot 31dec.
1808.

Keurtekens van het Franse Keizerrijk
1809-1819. Tot eind 1813,
begin 1814 in Belgie en Nederland.

&= ET= Stranger=
Buitenlands

Deze tekens zijn afgesla-
gen op:

- In het Franse Keizerrijk ingevoerde
edelmetalen voorwerpen na betaling

van invoerrecht en waarborgbelas-
ting

- In de handel zijnde voorwerpen in
de na 1809 aan Frankrijk toevoegde
gebieden tijdens de oprichting van
de Franse waarborgkantoren in die
gebieden, en wel gratis als teken van
vrijstelling van waarborgbelasting.
Deze tekens kunnen dus voorkomen
op voorwerpen met de Koninkrijk
Holland tekens van Noord-
Nederland, gildetekens van Noord-
Duitsland en verdere gedeelten van

Italie en Zwitserland. Ze garanderen
geen gehalte.

Belastingtekens van 1814.

Voor goud en zilver, zonder enige
garantie van het gehalte.
V=Vreemd=Buitenlands

1814-1893

Nederlands gehalteteken voor zilve-
ren voorwerpen die in afgewerkte
toestand aan de Waarborg worden
aangeboden.

Dit stempel werd (en wordt nog )
gebruikt onder meer voor in de handel
terugkerende voorwerpen, bijvoor-
beeld via veilingen, beurzen, anti-
quairs.

-.ZIT 800dz 1953-heden

Het blaadje vindt u in het Belasting &
Douane Museum op de eerste etage
kabinet 4, vitrine van de Waarborg.

Geert Nieman

Bronnen: Kanttekeningen bij een zilveren
blaadje, J.B.F. van de Bossche, 1987

Keurtekens op zak, C.B. van Dongen, G.
Nieman, Stichting BDM, 1998

Nederlandse verantu^oordelijkheidstekens
rinds 1797, Waarborg Platina, Goud en
Zilver N.V. deel 1 en 2, 1995-1997

Dc keuring van Goud en Zilver tijdens het

Koninkrijk Holland, W. Koonings,De
Tijdstroom, 1968

_ -Jr. . -r-

Het Algemeen Bestuur heeft tijdens
een van zijn vergaderingen gesproken
over de besteding van de erfenis van
de heer Volkmaars. Besloten is dat
deze voor de inrichting van de to bou-
wen serre en smokkelkelder zal wor-
den gebruikt. Het is de bedoeling dat
de smokkelkelder in het pand
Parklaan 14 wordt gesitueerd, afge-
scheiden door een deur van de overige
kelderruimte. Verdere plannen voor
deze verbouwing worden uitgewerkt
door de Werkgroep Serre en
Smokkelland, waarvan Loes
Peeperkorn, John Vrouwenfelder,
Geert Nieman, Ton van Kuijen en
Pieter van Houten deel uitmaken.

Verkrijgbare

Publicaties

Om meer ruimte over to houden

voor interessante artikelen, heeft

de redactie besloten de rubriek

'Verkrijgbare Publicaties ' in

beginsel niet meer op to nemen.

Op verzoek wordt de lijst hiervan

kostenloos door het Belasting &

Douane Museum aan geinteres-

seerden toegezonden.
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In Impost nummer 14 is reeds uit-
voerig ingegaan op de inhoud van
de tentoonstelling'Op het bordje van

de Staat, begrotingsperikelen 1880-
1919'. Deze tentoonstelling is to
bezichtigen van 10 oktober 1998 tot
en met 30 mei 1999. De officiele ope-
ning werd op zaterdagmiddag 11
oktober 1998 verricht door de
Minister van Financien, de heer G.
Zalm, door uit de voormalige Derde -
Dinsdag-in-september-koffer de eer-
ste lesbrieven to voorschijn to halen
die bij de tentoonstelling horen en
deze to overhandigen aan twee van
zijn kinderen. Bijgaande fotoreporta-
ge geeft een impressie van de geani-
meerde middag. Als geheugensteun-
tje nog even iets over de inhoud van
de tentoonstelling.

De jaren 1880-1919 stonden in het
teken van rechtvaardigheid.
Emancipatiebewegingen van arbei-
ders, vrouwen en van confessionelen
kwamen met succes op voor de belan-
gen van hun achterban. Dit leidde

ondermeer tot nieuwe wetgeving op
verschillende terreinen en een andere
invulling van de overheidstaken.
De tentoonstelling 'Op het bordje van

de Staat, begrotingsperikelen 1880-
1919' Iaat zien hoe de nieuwe rol van
de overheid tot uitdrukking kwam in
de groeiende staatsbegroting.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan
de belangengroepen waar de overheid
mee to maken kreeg. Kiesrecht, school-
strijd, sociale wetgeving en een recht-
vaardiger belastingstelsel waren in
deze decennia de politieke thema's.
Ontwikkelingen en veranderingen op
nationaal niveau worden vergeleken
met die van de stad Rotterdam.
Deze enerverende periode uit de

Nederlandse geschiedenis wordt zicht-
baar en hoorbaar gemaakt met onder
andere schilderijen, spotprenten, affi-
ches en ... cabaret uit het begin van
deze eeuw.

De tentoonstelling sluit aan bij het
onderwerp voor het eindexamen
geschiedenis 1999-2000: Ten nieuwe
eeuw, nieuwe verhoudingen?
Nederland 1880-1919. Op het breuk-
vlak van twee eeuwen'.

SPECIALE MUSEALE SAMENWER-
KING
Voor deze tentoonstelling heeft het
Belasting & Douane Museum samen-
werking gezocht met twee andere

Rotterdamse musea. Een bezoek aan
de museumwoning 'Het Oude Jacob
Catshuis' in het Oude Noorden is een
bijzondere aanvulling op het thema
'volkshuisvesting' in de tentoonstel-
ling van het Belasting & Douane
Museum. Voor bezoekers die gebruik
maken van het gezamenlijk ontwikkel-
de dagprogramma treedt de acteur Jos
Wieman op als de Rotterdamse belas-
tingambtenaar Pieter Been, ooit bewo-
ner van deze alkoofwoning. Het
thema 'onderwijs' in de expositie 'Op

het bordje van de Staat' wordt in het

Nationaal Schoolmuseum aan de hand
van spotprenten uitgebreid belicht in
de tentoonstelling 'Een voorwerp van
aanhoudende zorg', Onderwijswet-
geving 1880 - 1920.

Aankomst van de Minister van Financien
met zijn echtgenote en kinderen
voor de opening van de tentoonstelling
'Op het bordje van de Staat'

PUBLICATIES

Ter gelegenheid van de tentoonstelling
zijn een folder, een docentenhandlei-
ding en een lesbrief verschenen.



Oud-medezuerker Andre van Tiggelen trad De outwikkelingen op lokaal niveau in de periode 1880-1919 zijn toegespitst op
op als de belastingambtenaar Pieter Been Rotterdam

Minister Zalm en echtgenote krijgen nog even
uitleg over de openingshandelingen van het
Hoofd van het Museum, Goes Peeperkorn

Voorzitter van het museumbestuur,

de heer J. van Lunteren, spreekt met
mevroU7V Zahn

De gasten werden feestelijk verwel-
komd door 'orgeldraaier' Hubert
Peeperkorn.
Het orgel werd welwillend ter beschik-

king gesteld door het Nationaal
Museum van Speelklok tot Pierement
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Tentoonstelling 'Op het bordje van de Staat'
v.l.n.r. Joke van der Griend, vrijwilligster Loes
Meyer en Tilly Wessels staan klaar voor de
ontvangst van de gasten

De drie kinderen van Minister Zalrn hestuderen de zojuist door hun vader

uit de-Derde-Dinsdag-iii-september-koffer tevoorschijn gehaalde leshrief
over de tentoonstelling

Minister Zalm spreekt met hoofdconservator John Vrouwenfelder
over de belastingmaatregelen van zijn voorgangers, Pierson en
Treub
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Het Hoofd van het Museum, Loes Peeperkorn in
gesprek met de hestuursleden J. van Lunteren en
W.G.J. van Oene
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Het thema 'Inkomsten van de Staat' begint met de belastinghervorming van
Minister van Financien Pierson in 1892. Het stijvolle portret van hem en zijn echt-
genote is een bruikleen van De Nederlandschc Bank

De uitgaven van het Rijk in 1880-

1919 worden order nicer geillustreerd
met het thema Bureaucratisering van

de Belastingdicnst

Minister Zalrn tijdens zijn geanimeerde toespraak

V.l.n.r. ir. Reina Bos, de vormgever van
de tentoonstelling; Gerard van Roon,
de schrijver van de begeleidende
teksten en museurnvoorlichter

Wim can Es
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80 miljoen gemeenschapsgeld

Op de ochtend van 11 augustus 1998
deelt De Nederlandsche Bank (DNB)
trots mee, dat zij in 1999 ongeveer 110
miljoen gulden zal schenken aan de
Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit.
Als gebaar naar de samenleving, nu
de gulden op termijn verdwijnt. De
eerste reacties op het nieuws zijn posi-
tief. De overdracht van 110 miljoen
gulden is een genereus gebaar, zoals
de gelukkige ontvanger van dat
bedrag in de persoon van haar voor-

zitter J.M. Boll meent - vanuit zijn

positie niet geheel onbegrijpelijk. Een
mooi gebaar, laat de redactie van NRC
weten.

Nadat ik de bovenstaande regels al
had geschreven, kwam het nieuws
naar buiten dat het leeuwendeel van
de gift al was uitgegeven. 80 Miljoen
gulden was besteed aan de aankoop
van een ruitvormig doek met daarop
een aantal gekleurde rechthoekjes,

tezamen voorstellend, zoals ik het in
een praatprogramma op de radio
hoorde verwoorden, een ietwat

onscherp afgesteld testbeeld. De parti-

culiere eigenaren die het schilderij in
hun bezit hadden, het miljardairsecht-
paar Newhouse, wilden er alleen maar
afstand van doen als de verkoopprijs
de waarde overtrof die zij daarvoor
inschatten. Aanvankelijk vroegen zij
15 miljoen dollar, in 1995 werd dat 20
miljoen dollar, toen zo'n slordige 40
miljoen gulden. Maar toen het puntje
bij paaltje kwam wilde het echtpaar
Newhouse daarvoor niet van het schil-
derij scheiden. ledere keer dat een

geinteresseerde aanklopte bij het
appartement in New York, ging de

prijs omhoog tot boven het budget dat
de potentiele koper tot zijn beschik-
king had. Uiteindelijk stelde DNB 110
miljoen gulden beschikbaar aan de
stichting van de heer Boll, het gehele
bedrag kennelijk ten behoeve van de
aankoop. Bij zoveel geweld wilde het
echtpaar Newhouse zich niet verder
verzetten. Zodra SI Newhouse zijn
prijs had genoemd - nu 40 miljoen dol-
lar, indertijd zo'n 80 miljoen gulden -
kon de directeur van het Gemeente-
museum zonder enige reserve toehap-
pen. Met de gift van DNB op zak kon
hij immers vrijwel a tout prix kopen.

En voor 80 miljoen haalde Newhouse
ongetwijfeld met genoegen Mondriaan
van de muur.

Maar is het gebaar van DNB nu als
gift to kwalificeren? Anders dan DNB
betoogt, gaat de gift ten koste van de
staatskas. Zij is een uitkering ten laste
van de verwachte winst die anders in
de gemeenschapskas zou worden
gestort of zou worden toegevoegd aan
de bijzondere reserves. Later bleek,
zoals to verwachten, dat de minister
van financien uitgebreid is betrokken
bij het gebaar van 110 miljoen gulden.
Als de donatie via de gewone rijksbe-
groting was gegaan, zou zij waar-
schijnlijk geen voorpaginanieuws zijn
geweest, maar nu de besluitvorming

politiek en juridisch gebrekkig tot
stand was gekomen liep het anders.

Dit zijn op zich bekende feiten en ik
ga daar niet op door. Ik moest bij dit
alles denken aan een brief van de 13de
eeuwse filosoof Thomas van Aquino.
Hertogin Alijda van Brabant had hem
gevraagd wanneer de overheid terecht
belastingen kon opleggen. In zijn ant-
woord formuleerde Thomas van
Aquino criteria die zijn overgenomen
door vele generaties belastingrechts-

theoretici. Een ervan is, dat belastin-
gen gerechtvaardigd dienen to worden
door de bestemming van de opbreng-

sten. Dit past in de ideeenwereld van
de 13de eeuwse filosoof. Alle dingen
in de natuur streven in zijn visie naar
hun eigen vervolmaking, zoals een
eikel bijvoorbeeld ernaar streeft om uit
to groeien tot een eikeboom. Thomas'
leer is daarmee teleologisch van aard:
alles wordt gerelateerd aan het uitein-
delijke doel.

Voor de juristen van zijn tijd was deze
stelling niet nieuw. In herontdekte
Romeinse wetten konden zij lezen, dat

de overheid zich verexcuseerde bij de
invoering van nieuwe belastingwetten.
Bij de invoering van een omzetbelas-
ting bijvoorbeeld, in het jaar 444 of 445
na Christus. De opbrengst van die
belasting was bestemd voor het leger.
In de considerans wordt overwogen
dat Been overheidstaak zo belangrijk
is als het bieden van bescherming, dat
de financiering uit overheidsvermogen
tekort schiet en daarmee, dat de over-
heid dus niet anders kan dan belastin-
gen heffen. Hier wordt dus tot uit-

drukking gebracht dat belastingen pas
gerechtvaardigd zijn als het overheids-

vermogen to kort schiet en dan nog
enkel voor een gerechtvaardigd doel.'
Zelfs de meest absolute en ook
beruchte Romeinse potestaten konden
geen belastingen opleggen zonder de
contribuabelen daarvoor een recht-
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vaardigingsgrond voor to houden.
Keizer Commodus bijvoorbeeld, een
der meest geduchte tyrannen uit de
geschiedschrijving, hief een belasting
ter financiering van een expeditie naar
Afrika. Kennelijk kon die tocht niet uit
de gewone overheidsmiddelen wor-
den gefinancierd. Maar uiteindelijk
besteedde Commodus de opbrengst
aan een van zijn vele slemppartijen.
Dat leverde hem - bij gebreke van een
onafllankelijke rekenkamer - een ern-
stig verwijt van zijn biograaf op.' Als
het uitgangspunt is dat de overheid
zich client to bedruipen met de
opbrengsten van het overheidsvermo-
gen, dan client tussen de oorzaak van
belastingen en de bestemming van de
gelden immers een duidelijke relatie to
liggen. Deze norm beheerst het histori-
sche belastingrecht.

In de 20ste eeuw Iijkt het criterium

van Thomas van Aquino geen rol
meer to spelen. Daarvoor in de plaats
is de gedachte gekomen dat belastin-
gen de prijs zijn voor de algemene
voordelen van de overheidsvoorzie-

ningen. Die gedachte in de fiscale lite-
ratuur Iijkt nogal eenzijdig to zijn

geformuleerd; zij roept immers impli-
ciet op tot een hoge mate van berus-
ting in fiscale maatregelen van de
overheid. Maar omgekeerd lijkt deze
gedachte ook bij de belastingbetalers
to hebben postgevat; bij het jaarlijkse
onderzoek van de Belastingdienst
meende meer dan de helft van de
ondervraagden in 1997 (54`Y%), dat hij
met zijn belastingen een bijdrage
levert aan de overheid, terwij] slechts

13% meende dat de overheid hem iets
afneemt.' Dit zou getuigen van een
hoge mate van berusting. Of dergelijke
cijfers veel zeggen over acceptatie van
het fiscale beleid vraag ik mij wel af.

Misschien zeggen die meer over de
mate waarin de burger zich tevreden
voelt in het economische klimaat dan
over de belastingdruk. De vraag,
waartoe wij eigenlijk belastingen beta-
len wordt makkelijker uit het oog ver-
loren naarmate het besteedbare inko-
men hoger is en de heffing meer is
verborgen.' In de tijd van Thomas van
Aquino was het economische klimaat
minder gunstig en werden gedwongen
bijdragen aan de overheid middels
directe belastingen geInd. De vraag
naar de legitimering van de belasting-

heffing drong zich dus meer op.

In onze eigen tijd is de oude stelling
dat belastingen zijn gerechtvaardigd
pas als de eigen inkomsten van de

staat niet meer volstaan, misschien op
de achtergrond geraakt maar nog niet
vergeten: Nobelprijswinnaar en fiscaal
econoom Maurice Allais bijvoorbeeld

hanteert het uitgangspunt: 'Si les res-
sources que l'Etat petit detenir en propre,

provenant par exemple de proprietes
domaniales, ne suffisent pas, ce qui est le
cas general, des impots doivent etre pre-

leves. "s Kennelijk niet eerder. In het

kader van de discussie over het nieu-
we belastingstelsel voor de 21ste eeuw
pleit in ons land oud-hoogleraar
Ch.P.A. Geppaart voor herbezinning
op diezelfde vraag waarom wij nu
eigenlijk belasting betalen en koppelt
hij daaraan de vervolgvraag, hoe het
zit met de overheidsuitgaven.' Met
andere woorden, de rechtvaardiging
voor belastingheffing moet wellicht
nog steeds gevonden worden in de
bestemming van de opbrengsten. In

die zin geldt Thomas' maxime nog
steeds.
Een tweede maxime uit vroeger tijden
was verbonden aan het eerste. Het
luidde dat de overheid een inspan-
ningsverplichting heeft om de belas-

Victory Boogie-Woogie

tingdruk to minimaliseren. Anders
dan de hedendaagse contribuabele
besefte de overheid vanouds heel
goed, dat belastingheffing per definitie
een kwestie is van afnemen. Zij pro-
beerde dan ook zoveel mogelijk
gebruik to maken van inkomsten uit
eigen bronnen: in moderne termen
DNB, Schiphol en andere staatsonder-

nemingen, om het vermogen van de
belastingbetaler to sparen. In de fis-
caal-juridische literatuur vanaf de
klassieke oudheid valt to lezen dat de
overheid met name met het eigen ver-
mogen zuinig moet omgaan, teneinde
invulling to kunnen geven aan de
inspanningsverplichting niet meer van
de burger to vragen dan strikt noodza-
kelijk. Daarmee kom ik weer bij DNB.

Nu het parlement al een fonds had
beoogd met daarin 100 miljoen aan
middelen ter aankoop van kunstvoor-
werpen van nationaal belang, komt

het bedrag dat DNB aan zulk een
fonds ter beschikking stelde mij niet

disproportioneel voor. Maar dan moet
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er natuurlijk niet nog zo'n fonds
komen. Met de gelden in dat fonds
moet vervolgens prudent worden
omgesprongen; het is immers gemeen-

schapsgeld' en voor aan to kopen
kunstvoorwerpen moet een reele prijs
worden betaald. Wanneer de betaalde
prijs to hoog is, is de Nederlandse
samenleving tot het verschil verarmd.
Inmiddels is gebleken dat het
Mauritshuis tegelijkertijd tevergeefs
bij de regering heeft geprobeerd 20
miljoen dollar to verkrijgen voor de
aankoop van een schilderij van
Rembrandt, vermoedelijk het werk uit
1667 Portret van een oude man, nu
(nog) in de verzameling van Lord
Cowdray, Crowdray Park in Engeland.'
Persoonlijk denk ik dat de aankoop
van dat schilderij - volgens menigeen

een van de fraaiste werken van 's
werelds beroemdste meester - door de
Nederlandse gemeenschap meer zou
zijn ondersteund,' dat die aankoop
meer zou bijdragen tot de aantrek-
kingskracht van Nederland voor het
cultuurtoerisme en dat zij ook meer
value for money zou zijn. In economi-
sche termen: de opportunity costs van
Mondriaans schilderij zijn dus hoog.
Voor een legitimering van de aankoop
van de Mondriaan zijn dus zwaarwe-
gende argumenten nodig waar ik in
deze column niet verder op in zal
gaan.

Op dit moment lijkt mij wel relevant
of de samenleving nu is verarmd door
de aankoop van Victory Boogie-Woogie.
Ik kan dat niet beoordelen; voor zeld-
zame kunstvoorwerpen worden soms
zeer hoge bedragen betaald. Een
Japans bedrijf betaalde bijvoorbeeld
ook zo'n slordige 80 miljoen gulden
voor Van Gogh's zonnebloemen - vals
of niet. Minister Zalm wees er in een
televisiejournaal op, dat een aantal
museumdirecteuren 80 miljoen voor

Mondriaan rebel vond. Zolang nog
niet is vastgesteld dat de minister
beter andere adviseurs kan inhuren
dan kunstminnenden - wier eerste ver-

antwoordelijkheid bovendien bij cul-
tuurbehoud ligt en die niet verant-
woordelijk zijn voor het gemeen-
schapsbudget - heeft hij wellicht
gelijk dat hij op zodanige adviseurs
moet kunnen vertrouwen. Victory
Boogie-Woogie wordt voorlopig niet
geveild en de exacte financiele conse-
quenties van de aankoop voor het
overheidsvermogen blijven dus voor-
lopig onbekend.
Maar met dit alles mis ik een punt in
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de discussies: een verwoording van
het aloude uitgangspunt dat de over-
heid jegens de belastingbetalers een
inspanningsverplichting heeft om de

belastingdruk zoveel mogelijk to mati-
gen, en dat inkomsten uit staatsver-
mogen zoals DNB primair daartoe die-
nen to worden aangewend. De frustra-
tie van dat klassieke uitgangspunt
betreur ik nog het meest. In die An
legt de affaire de doorkruising van dat
fiscale beginsel in onze tijd weer eens
bloot en denk ik dat het dossier-
Mondriaan een plaats verdient in de
archieven van het Belastingmuseum.
Sterker nog, nu de maatschappelijke
impact vooral is gefocused op de 80

miljoen gulden van de belastingbeta-
ler, pleit ik ervoor dat Victory Boogie-

Woogie definitief in het Belastingmu-
seum wordt opgehangen.

Leiden, 12 november 1998

Onno Ydenta

'O.I.M. Ydema, Hoofdstukken uit de geschie-

denis van het helastingrecht, Groningen 1997,

p. 22v.

'Scriptores Historiae Augustae, Commodus

Antoninus 9.1

'H. Elffers en B. van Giel, De brave belas-

tingbetaler en zijn boefachtige buurman, in:

Weekblad 1998 / 6287, p. 525.

'Bijvoorbeeld door indirecte belastingen

zoals BTW en voorheffingen zoals de loon-

belasting.

'M. Allais, L'irnpdt sur le capital et In reforme

monetaire, Parijs2 1988.

"Ch.P.A. Geppaart, De belastinggrondslag

in discussie, in: Weekblad 1998/6241, p. 536.

De kritiek richtte zich - terecht - mede op

het feit dat de stichting een particulier

fonds is dat nu zonder parlementaire legiti-

mering of controle kan beschikken over

nog zo'n 30 miljoen gulden gemeenschaps-

geld.

'Uitzending van KRO's Reporter op 11

november 1998.

"Enige jaren geleden had het Rijksmuseum

grote moeite om bij het grote publiek fond-

sen to werven voor de aankoop van

Rembrandts portret van Haasje van

Cleyburg. Kennelijk heeft de Nederlandse

burger weinig belangstelling voor het aan-

kopen van kunstvoorwerpen. Als die stel-

ling juist is, client de Nederlandse overheid

zeer terughoudend to staan ten opzichte

van aankopen van kunstvoorwerpen van

gemeenschapsgeld.

Impressie van

de r 1

Genealogische

dag Brabant op

19 september

1998

De organisatie was ook dit keer in
handen van het Rijksarchief in Noord-
Brabant en de stichting Brabants
Heem. Het thema van doze dag was
Belastingen en Genealogie.
Daarom waren ons museum en de
bibliotheek in januari 1998 al gevraagd
met een representatieve stand en een
korte inleiding deel to nemen.
In de prachtig gerestaureerde Citadel
aan de Zuid-Willemsvaart 2 vond de

happening plaats. John Reijnhoudt en
Arnold Carpaij bemanden de stand,
terwijl laatsgenoemde 's-ochtends en
's-middags een korte inleiding ver-
zorgde. De dag is druk bezocht. Ook
onze stand heeft een goede klandizie
gehad. Met een drietal panelen (over
museum en bibliotheek) en een rijks-
wapenbord van invoerregten en
accijnzen viel onze stand goed op. Ten
verkoop hadden we enkele boeken en
brochures uit de museumwinkel in de
aanbieding, met daarbij onze gratis

infofolders van het museum en van de
nieuwe wisseltentoonstelling 'Op het
bordje van de Staat'. Bij de verkoop
scoorden de herdruk uit 1983 van het

Jaarboekje voor ambtenaren der directe
belastingen, in-en uitgaande regten en
aecijnzen in Nederland uit 1833, en
Fiscaal-historische documentatie (1987),
door J. Lamens het hoogst. Het is een
mooie gelegenheid geweest om meer
naamsbekendheid aan ons museum en
de bibliotheek to geven.

Arnold Carpaij
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Fiscale
Tot de museumschatten behoren enige
curieuze zaken, zoals oude order-en
brievenboeken. Het ligt in de bedoe-
ling om in dit en de volgende num-
mers van Impost telkens een passage
daaruit op to nemen. Deze stukjes zul-
len in de orginele spelling worden
afgedrukt.

Order d.d. 21 mama 1862 z'au Jr contro-
leur tc Beek.

"De verhoogde belasting op het gedis-
tilleerd van tweeentwintig op vijfen-
dertig gulden per vat van honderd
kannen zal zonder twijfel sluikhandel
in dat artikel vooral op de grens, met
kracht doen door zetten.
Immers men bedenkt, dat de waarde
van 100 kannen jenever, thans beloopt
f 12.50, en daarvoor moet betalen aan
accijns f 35.-- dan behoeft het geen
verder betoog dat men zal sluiken
dat men de binnenlandsche sterke
dranken zal vermengen en verval-
schen, met andere ter sluik ingevoer-
de en van sterk gehalte. De
Pruissische spiritus die omstreeks
180% weegt, is voor versnijding bij-
zonder geschikt, omdat zij vermengd
met Bens zooveel water, nog omstreeks
de sterkte heeft van onze birmenland-

sche jenever, die meerendeels 90. 91
92 1 / 10 2 / 10% weegt. Het is van
algemeene bekendheid, en de onder-
vinding heeft het ook geleerd, dat de
sluikerij in spiritus in meer of mindere
mate altijd gedreven wordt.
Bij den verhoogden accijns op het
Gedisteleerd die ten opzigte der jene-
ver omstreeks drie maal de waarde

bedraagt, staat het vast, dat de slui-
king zich tot uitgebreiden sluikhan-
del kan vergrooten.
Reeds nu mag men vreezen dat die

zaak zich op zeer bedekte, waardoor
juist op zekere wijze organiseert. Er
zullen nu ongetwijfeld reeds bestaan
leiders - opperhoofden der zaak, die
verscheidene handlangers hebben, en
een tal van onderhoorige en sluwe
kerels, maar to lui voor deugdelijken
handarbeid.
Tegenover dezulken staat de commies
aan de grens, is het voor den regt
geaarden ambtenaar eene bron van

zelftevredenheid, in tijds als dezen
den Koning en zijn land getrouw to

"Betrapt bij het sitiokkelen van jenever in darrnen"(links de ontvanger)
Olieverfschilderij C.F.Coene (1780-1841)

dienen, to kunnen waken tegen
bedrog en schade van 's Rijks inkom-

sten, die voldoening is tevens een
prikkel voor den man, temeer als hij
weet dat sluwheid tegenover sluw-
heid naar den voorrang dingt of Bin-

gen moet.
Alleen daardoor, alleen door de sur-
veillance tegen een smokkelhandel to
waken tot het aanhoudend punt van
overdenking, en zoodoende to doen
leven in de dagelijksche en nachtelijke
dienst verrigtingen.
Alleen door alle krachten van geest
en ligchaam to wijden, aan het
bepeinzen de middelen en wijze van
werken, om den smokkelaar to betrap-
pen, daardoor alleen kan het dikwijls
mogelijke werk met een goed gevolg
worden bekroond, en de spiritus slui-
kerij, die onze schatkist zooveel scha-

de berokkend worden bedwongen.
Z.E. den Minister van Financien ver-
wacht gene zoodanigen dienstijver van
den ambtenaar op de linie: Z.E. heeft
bij Resolutie van den 14 Augustus
1860 No 47 reeds gezegd dat de amb-
tenaren zich mogen veroorloven, om
die genen die zich door het doen van
aanwijzingen van personen, die zich
met sluikerij bezighouden bijzonder-
lijk verdienstelijk maken, eene geldelij-
ke belooning to belooven.
Bij deze gelegenheid moet ik zulks

opnieuw bij de chefs van dienst in her-

innering brengen, ik verwacht iedere
maand deswege berigt op den le der
volgende en zal daarbij vernemen, de
namen der personen die zij geldelijke
belooning hebben aangeboden, doch
even wel niet van dienst hebben wil-
len zijn.
Het zal mij eene aangename taak zijn
den ijverigen en onvermoeiden ambte-
naar aan de Provinciale Administratie
als uitmuntend to kunnen kenbaar
maken, maar ik moet hierbij tevens de
verklaring geven dat ik den onver-
schilligen en tragen dienstdoende
niets zal toe geven of hem ontzien.
En deze mijne handelwijze strekken
alzoo ten waarborg aan ieder welge-
zind ambtenaar, dat zijne daden wor-
den opgemerkt, bekend gemaakt bij
de bevoegde magt en daardoor

beloond.
Die zelfde handelwijze moge zijn de
wreker en daardoor de schrik voor
den tragen en onverschilligen ambte-

naar.
Moge mijne taak slechts zijn om allen
to beloonen - dan is zij gelukkig voor
mij en dan zal zij ook mijne onderhori-
ge ambtenaren gelukkig maken.
Ik hoop zulks en wil in dit vertrou-
wende bedaard den loop der zaken

afwachten."

Uit: orderboek- 24 juli 1860 t/m 16 april
1868 - actieve dienst Beek.
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WERKGROEP GESCHIEDENIS
VAN DE

OVERHEIDSFINANCIEN

geschiedde echter door de gematigde
vleugel, nadat zij hun radicale tegen-
standers in juni 1798 uit het zadel had-
den gewipt. Dit heeft grote gevolgen
gehad voor de wijze van uitvoering.

Het staatsbestuur kwam to

bestaan uit een Vertegenwoordigend

Lichaam van twee kamers en een vijf

leden tellend Uitvoerend Bewind, dat

belast was met de uitvoering van alle

wetten en besluiten. Het kreeg assis-

tentie van een achttal agenten als

hoofd van een departement. Dit een-

hoofdig bestuur vormde een breuk

met het in Nederland gebruikelijke

systeem van collegiaal bestuur, maar

gebeurde op uitdrukkelijke wens van

de Fransen die het in wezen in

Nederland voor het zeggen hadden.

De toestand van de
Nederlandse staatsfinancien was zor-
gelijk: de uitgaven overtroffen de

inkomsten met 30 a 50%. Verhoging
van de inkomsten kwam neer op

belastingverhoging en was daarom
alleen al onbespreekbaar. Verlaging
van de uitgaven betekende, gezien de
samenstelling, snijden in de oorlogs-
uitgaven, wat Frankrijk onder geen
beding toestond, of minder rentebet-
aling waar, om binnenlandse redenen,
geen sprake van kon zijn. In de prak-
tijk heeft men dit niet kunnen oplos-
sen en het resultaat was een steeds
maar stijgende staatsschuld: in 1795
f 760 miljoen, in 1804 f 1,1 miljard en
in 1810 f 1,2 miljard.

Inleiding

Op 17 november 1998 hield de
Werkgroep Geschiedenis van de
Overheidsfinancien haar traditionele
najaarsvergadering in het Belasting
& Douane Museum. Voor de
Werkgroep was het een mooie gele-
genheid om stil to staan bij de consti-
tutionele oorsprong van het
Nederlandse staatsbestel. Het was
immers op de kop of tweehonderd
jaar geleden dat de Bataven ons de
eerste grondwet schonken in de vorm
van de Staatsregeling van 1798. Deze

staatsregeling legde het grondwette-
lijk fundament van de Nederlandse

eenheidsstaat. Zowel de centralisti-
sche opzet van het staatsbestuur als
de instelling van ministeriele vakde-
partementen vinden hun oorsprong
in deze staatsregeling. Bekender dan
de 'unitarische' Staatsregeling van
1798 is de'liberale'Grondwet 1848
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waaraan de naam van Thorbecke is
verbonden. Deze grondwet bracht
ons de parlementaire democratie. Op
de najaarsvergadering ging dr H.
Boels uitgebreid in op de betekenis
van de Staatsregeling van 1798 voor
de ontwikkeling van de Nederlandse
overheidsfinancien. Aansluitend
hield het lid van de Werkgroep dr J.
Viersen een lezing over Tiberalisme
en fiscalisme'.

Het jaar 1798 en de ontwikkeling van
de staatsfinancien

De spreker liet zijn voordracht in drie

onderdelen uiteenvallen. Ten eerste
behandelde hij het jaar 1798, ten twee-
de de staatsfinancien en ten derde de
relatie tussen beide. Over het jaar 1798
merkte hij op dat de staatsregeling die
in dat jaar was ingevoerd als product
van de radicale vleugel van de patriot-
tenpartij, een radicaal karakter droeg.
De uitvoering van de staatsregeling

In het derde deel gat de spre-
ker een overzicht van de financiele
artikelen van de staatsregeling en de
daaruit voortvloeiende financiele
instellingen. Hij schetste het ontstaan
van het departement van financien, de
benoeming van het departements-
hoofd, de agent van financien Gogel,
de wijze waarop deze zijn departe-
ment worm heeft gegeven (in 1800 42
ambtenaren die samen f 60.000,-- per
jaar kostten), alsmede de moeizame
totstandkoming van de instructie van
de agent in de volksvertegenwoordi-
ging.

Verder ging de heer Boels in
op een aantal inhoudelijke zaken, die
alle to maken hadden met de beheer-
sing van de overheidsfinancien en
waarvan de uitvoering stond voorge-
schreven in de staatsregeling-1798. Hij
noemde het begrotingssysteem, de
jaarrekening, het systeem van maan-

delijkse fondsentoewij zing, een nieuw



belastingstelsel, de organisatie van het
schatkistbeheer, de dekking van over-
heidstekorten, het muntwezen, de con-
versie van staatsschulden, de nationa-
le beleenbank, de amortisatiekas en de
provinciale commissies tot adminis-
tratie van de financien die een over-
gangsrol toebedeeld kregen. Veel
kwam wel tot stand, maar nog sneer
niet.

Spreker trok tenslotte twee

conclusies. Ten eerste dat de uitvoe-
ring van de radicale partiotse staatsre-
geling door gematigde patriotten
belemmerend en vertragend heeft

gewerkt. Het 'wrong'als het ware; dit
gebeurde op alle terreinen en zeker op

dat van de financien. Ten tweede dat,
hoe men de zaak ook beschouwt en
welke definitie je er ook aan geeft, er

steeds meer sprake is geweest van een
proces van formalisering, standaardi-
satie en bureaucratisering.

Liberalisme en fiscalisme

In het eerste deel van zijn betoog gaf
de heer Viersen een kort overzicht van
de groei en de doorbraak van het libe-
ralisme hier to lande in de eerste helft
van de 19e eeuw. Daarbij kwamen
o.m. ter spake enkele belangrijke
karaktertrekken van het liberalisme,
zoals individuele vrijheid en maat-
schappelijke tolerantie, gebaseerd op
het geloof in de waarde van de mense-
lijke persoonlijkheid. De taak van de
overheid zou zich volgens de liberalen
van de 19e eeuw vooral moeten rich-
ten op ontwikkeling van de rechten en
de belangen van de mens, in het bij-
zonder op politieke rechten en econo-

mische belangen.

Vervolgens kwamen ter sprake libera-
lisme op geestelijk gebied (o.a. de
tegenstelling tussen liberalen enerzijds
en rooms-katholieken anderzijds) en
de ontwikkeling van het staatkundige
liberalisme. Die ontwikkeling leidde in
1848 tot tal van veranderingen op het
gebied van het staatsrecht en het

administratief recht. Daarmee was de
basis gelegd voor de structuur en het
functioneren van het Nederlandse
politieke bedrijf op vele terreinen in de
daarop volgende decennia. Bovendien,
vele beginselen, toen aanvaard, spelen
nog steeds een belangrijke rol in de
Nederlandse samenleving. Tot die
beginselen behoorden o.m. beperking
van de monarchale macht, veranderin-
gen van het stelsel van de verkiezin-
gen, een verantwoordelijk kabinet,

ontbindbaarheid van de Tweede
Kamer, openheid van de rijksfinancien
en een nieuwe grondwet.

Daarna werd ingegaan op de totstand-
koming van de grondwetsherziening
van 1848 en werden enkele beginselen,
die toen in de grondwet werden ver-
ankerd, nader toegelicht.
Op het gebied van belastingen en
accijnzen was het streven van de libe-
ralen gericht op hervorming van het
belastingstelsel met als centraal onder-
werp het invoeren van een algemene

inkomstenbelasting. Daarmee werd
beoogd een billijker drukverdeling tot

stand to brengen tussen de verschillen-
de bevolkingsgroepen: verschuiving
van de belastingdruk van de laagbe-
taalden naar de welgestelden. Op het
terrein van de in-, uit- en doorvoer-
rechten stond de liberalen voor ogen
een zo groot mogelijke vrijheid van
handel, scheepvaart, industrie en land-
bouw. Dit zou bereikt kunnen worden
door het voeren van een liberale han-
delspolitiek, door bevordering van
economische werkzaamheden en door
het wegnemen van belemmeringen,
die economische aktiviteiten in de weg
zouden kunnen staan.

Deze liberale desiderata op fiscaal
gebied werden weliswaar niet in de
grondwet opgenomen, maar we]
ondervond de fiscale wetgeving in de
periode 1848-1853 de invloed van het
liberalisme. Op het gebied van de
belastingen was het voornaamste doel
verbetering to brengen in de erbarme-
lijke omstandigheden, waarin vele
arbeidersgezinnen leefden. Hiertoe
ondernam de regering in doze periode
drie pogingen om een belasting op
inkomsten in to voeren en, tegelijker-
tijd, om accijnzen of to schaffen of to
verlagen. Maar deze pogingen slaag-

den slechts ten dole, mede doordat
vole Tweede Kamerleden tot de groep
der welgestelden behoorden. Zij
waren huiverig om hun inkomsten, in

het bijzonder hun vermogensinkom-
sten, aan de fiscus to rapporteren.

Met betrekking tot de in-, uit- en door-
voerrechten en de douanepolitiek had

de regering meer succes met het reali-
seren van haar (fiscaal-economisch)
liberaal beleid. Met het totstandkomen
van een nieuwe tariefwet in 1845 werd
reeds gekozen voor een (gematigd)
liberale politick, maar de jonge, felle
liberalen bleven aandringen op meer
handelsvrijheid, minder belemmerin-
gen en lagere douanetarieven.

Tegelijkertijd werd vanuit het buiten-
land grote invloed uitgeoefend om het
Nederlandse economische beleid to
liberaliseren. De Duitse Rijnoeversta-
ten hadden reeds decennialang aange-
drongen op afschaffing en verlaging
van douane- en scheepvaartrechten op
de Rijn en de Ijssel. In 1848 liepen de
spanningen met Pruisen zo hoog op
dat gevreesd werd dat een gewapend
conflict zou uitbreken.

In Engeland kwam in 1849 een wet tot
stand die een belangrijke economische
liberalisering inhield. Zij bevatte een
verlaging van in- en uitgaande rechten

en gelijkstelling van buitenlandse
schepen met schepen onder Engelse
vlag. De gelijkstelling van vlaggen zou
niet golden t.o.v. Staten waar de
Engelse vlag niet op gelijke voet met
de nationale vlag zou worden behan-
deld.

No was or voor Nederland Been keuze
meer. Op 3 december 1849 werden
drie wetsontwerpen ingediend, waar-
mee liberalisatie werd beoogd op de
gebieden van de in-, uit- en doorvoer-
rechten, van de scheepvaartwetgeving
ter zee en op de grote rivieren en van
de scheepsbouw. Het parlement besef-
te dat de liberale hervormingen, die
men kort tevoren op staatkundig ter-
rein had aanvaard, nu ook op fiscaal-
economisch gebied moesten worden
doorgevoerd. De drie wetsontwerpen
werden door de beide Kamers aan-
vaard, de wetten traden op 15 septem-
ber 1850 in werking.

De heer Viersen besloot zijn betoog
met de conclusie dat de groei van het
liberalisme in Nederland een aanmer-
kelijke invloed heeft gehad op geeste-
lijk gebied en op het denken over
maatschappelijke vraagstukken. Op
staatkundig terrein heeft de invloed
geleid tot het tot standkomen van de
grondwetsherziening van 1848, die de
basis werd van onze parlementaire
democratic. Op fiscaal-economisch
gebied had het liberalisme tot gevoig

dat het vrijhandelsstelsel zegevierde,
waardoor de voorwaarden werden
geschapen voor een wederopleving
van onze internationale handel en van
de Nederlandse wereldwijde scheep-

vaart.

Tom Pfcil
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Een hoekje van het belastingmuseum to Rotterdam. Aan de wand
een schilderij, voorstellende Pieter Paulus (copie van een origineel
in bezit van het Zeeuwsch Genootschap to Middelburg), o.a. advo-
caat-fiscaal bij de admiraliteit van de Maze, met portretten en gra-
vure- van verschillende andere advocaten-fiscaal en rijksadvocaten.
Op de voorgrond portefeuilles met plakkaten, ordonnanties, zoaar-
schuwingen, notificaties en publicaties. (Panorama 1939)



Toen ik kort geleden op zoek was
naar een bepaalde straatnaam in oud
Rotterdam heb ik tal van boeken
over Rotterdam geraadpleegd. Een
daarvan was "Rotterdam zoals wij
het kenden". Dit boek is geschreven
door C. P. M. (Kees) Hazelzet en is,
na het bombardement, in de tweede
helft van 1940 uitgekomen bij J. M.
Meulenhoff to Amsterdam. Ook in
dit boek vond ik niet waamaar ik op
zoek was, maar mijn oog viel wel op
een hoofdstuk "De curiositeitenka-
mer van de fiscus". Daar ik van
mening ben dat menig lezer van
"Impost" kennis zal willen nemen
van dit hoofdstuk over het
Belastingmuseum, laat ik het hieron-
der onverkort volgen. Uit een tele-
foontje met uitgeverij Meulenhoff is
mij gebleken dat er van die zijde
tegen een publicatie in "Impost" geen
bezwaar bestaat.
Hier en daar heb ik gemeend een
voetnoot to moeten plaatsen en ik
heb het verhaal in de huidige spel-
ling gezet. Dit doet naar mijn mening
echter geen enkele afbreuk aan de
fraaie geschiedenis.

H. de Pagter

'De curiositeitenkamer van de fiscus'.
In dit hoofdstuk zullen we het hebben
over iets, waarvan de Rotterdammers
eigenlijk niet goed wisten, of ze er
trots op moesten zijn of niet.
Rotterdam was namelijk pas uitverko-
ren orn de zetel to krijgen van de
nieuw gestichte Belasting Academie
(*), een modernisering van de oplei-
ding voor belastingambtenaar.
De grimmige fiscus had een welwil-
lend oog laten vallen op de Maasstad,
waarom begrijpen we niet precies.
Trokken de strenge zakelijkheid, de

noeste werkkracht van Rotterdam hem
aan als kwaliteiten, waarvan men
nooit to veel kon ingieten in zijn die-

naren?
In ieder geval, de Belasting Academie
stond in Rotterdam. Ze was onderge-
bracht in het gebouw, waarin vroeger
de Sociateit Amicitia gevestigd was. In
de sociateitszalen aan de Zuidblaak,
waar voorheen degenen, die een aan-
tal van Rotterdams grootste fortuinen
wisten to vormen, gezellig bijeenkwa-
men, eventueel ter bespreking van

plannen voor winstgevende onderne-
mingen, gingen ernstige jonge mannen
zich voorbereiden op de zware taak,

zoveel mogelijk uit die fortuinen en
winsten to knijpen, wat eruit to knij-
pen viel, zulks op grond van de tallo-

ze, hun hiertoe to dienst staande wet-
ten en verordeningen. Een speling van
het noodlot......
De directeur van deze Belasting
Academie, Mr van der Poe] (**), ten
spijt van zijn beroep een zeer vriende-
lijk en welwillend man, had ten dien-
ste van deze Belasting Academie en
tevens tot eigen vermaak een belas-
tingmuseum aangelegd en ook hier-
mee aan Rotterdam een uniek bezit
geschonken. Want zijn belastingmuse-
urn was het eerste en vrijwel enige ter
wereld......
De man, die in zijn beroep voor zich
zelf slechts met onwil en tegenzin
deuren en boeken zag openen, stelde
zijn museum steeds met de grootste
bereidwilligheid open voor een ieder,
wiens belangstelling er naar uitging.
Toen we hem enige tijd na de officiele
opening eens opzochten, stond hij
direct klaar, om ons to begeleiden naar
het oude patricierspand aan de
Boompjes, waarin het museum voorlo-
pig was ondergebracht. Weinig kon-
den we denken, dat het bezoek aan
het voormalige Amicitia tevens een
afscheid voor goed zou zijn.
Anders zouden we de monumentale
trap naar boven met meer eerbied
hebben bestegen, met een reminiscen-
tie aan de tijd, dat Rotterdam eens van
Amicitia uit geregeerd werd, zo tussen
de eerste en de vijfde borrel door. We
zouden de zalen, waarin sinds kort
collegebanken waren neergezet, met
een tikje weemoed hebben bekeken en
een vergelijking hebben gemaakt met
het nieuwe Amicitia in het gemoderni-
seerde "Pschorr" aan de Coolsingel.
Maar nu de curiositeitenkamer van de
fiscus. Mr van der Poel had sinds jaren

een interessante collectie verzameld en
was verder doende geweest, uit aller-
lei archieven en administraties materi-
aal op to vragen. Er bleek zo hier en
daar heel wat to zitten. Er kwam mate-

riaal bijeen, genoeg voor twee, drie
musea en zeker to veel voor de
beschikbare ruimte.
De kern van zijn collectie bestond uit
belastingzegels, van de ouderwetse tot
de modernste, de banderollen. Naar
historisch onomstotelijk kon worden
vastgesteld, zijn de belastingzegels een
Hollandse uitvinding. Volgens de uit-
vinders waren ze bedoeld, om meer
rechtszekerheid aan een officieel

bewijsstuk to verlenen, maar in werke-
lijkheid school er niets anders achter
dan het verlangen, er gelden mee to

incasseren en het spreekt van zelf, dat
de fiscus zich er bij voorkeur van
bediende.

Duizenden en duizenden belastingze-
gels uit letterlijk alle landen vielen er
met een zeker afgrijzen to bewonde-
ren. Talrijke documenten, door de
administratie van de fiscus bewaard,
bevatten de handtekeningen van his-
torische personen.
Mr van der Poel had een en ander met
een dosis zelfspot tentoongesteld. En
tevens had hij een soort gruwelkamer
ingericht van alle wapenen en werk-
tuigen, waarmee de fiscus zich gedu-
rende de laatste eeuwen deed gelden.
Er waren tijden, dat het bezoek van
een belastingambtenaar nog heel iets
anders betekende dan een verbeten
boekeninspectie. De douaniers waren
vertegenwoordigers van de fiscus, die
zowel to water als to land optraden,
desnoods tot de tanden gewapend.
Zelfs kanonnen kan men in deze gru-
welkamer bewonderen.
Er waren ook uniformen tentoonge-
steld, alsmede de ambskledij van de
heren inspecteurs der belastingen. En
tal van uitvindingen van smokkelaars,
wier geraffineerdheid ten slotte over-
wonnen werd door de vasthoudend-
heid en het Sherlock Holmes-instinct
der ambtenaren van de fiscus, zodat
veel er van als trofeean in het museum
kon worden ondergebracht.
Verder kon men er een maquette bekij-
ken van een distilleerderij to
Maastricht, die duidelijk aangaf, hoe
de distillateur -een der grootste tegen-
standers van de fiscus en als zodanig
naar behoren geaerd- een leiding naast
de waterleiding had laten aanleggen.
Door die tweede leiding liep geen
water weg, maar jenever, terwijl er
natuurlijk voor gezorgd was, dat die

op een veilige plaats weer netjes opge-
vangen werd.
De collectie bezat mede curiositeiten
van duizenden jaren terug, zoals bij-
voorbeeld een zegel van gebakken klei
uit Babylonia, waarvan het opschrift
getuigde, dat voor de geit, die het aan
haar hals droeg, de verschuldigde
belasting was betaald, alsmede een
stuk papyrus, afkomstig van het titel-
blad van een oud-Egyptisch kohier uit
de tijd van Antonius Pius (150 jaar na
Christus).
Portretten van illustere figuren, voort-
gekomen uit zogenaamde belastingfa-
milies, sierden de wanden. Een ere-
plaats had het model van het enige
standbeeld, ooit voor een belasting-
ambtenaar opgericht (***). Het ging
om de figuur van de inspecteur gene-

raal der financian in Indict, Motke,
voor wie in Thorn een standbeeld
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moest zijn op gericht. Motke ontwierp
ook de wet op het gedistilleerd van
1862.
Wat de belastingzegels betreft, we

noteren hier nog even, ter wille van de
volledigheid, in het bijzonder nodig,
nu deze regelen voor het belastingmu-
seum een soort grafrede (****) zijn, dat
ze werden uitgevonden door een amb-
tenaar van de Staten van Holland, die
in 1624 in die geest aan de provinciale
bestuurders een voorstel hierover
deed. De nieuwigheid, die zich direct
in een uiteraard eenzijdige populari-
teit mocht verheugen, werd door
koning stadhouder Willem III in
Engeland ingevoerd. Vandaar vond de
verspreiding over de aardbol plaats.
Zelfs voor de Chinezen bleek ze

nieuw. Van de eerste Engelse zegels
herbergde het museum verschillende
exemplaren.
De organisator van het museum had
een plaatsje ingeruimd voor karikatu-
ren. Zoals gezegd, hij bezat een dosis
zelfspot. En daarom stelde hij de venij-
nigheden ten toon, die door een kari-
katurist als Honore Daumier aan de
franse ministers van financien werden
gewijd, verder satyres van Braaken-
siek en Hahn en zowaar een spotprent
van Jan Toorop op de fiscus......
Dat de fiscus ook menselijk kan zijn en
eerbied voor de kunst heeft, toonde

een bedankbrief van de dichter-zanger
Koos Speenhoff, waarin deze zijn
erkentelijkheid uitdrukte voor een
alleszins menslievende behandeling.
Exemplaren van Boerenschroom, dat
feitelijk een hoon van de fiscus is,
bewees in verschillende exemplaren,
dat deze zich aan zich zelf wist to
spiegelen.

Cijfers zeggen de een weinig, de ander
veel. Het aantal belastingzegels in het
museum bedroeg om en bij 120 000.
Voor hen die fantasie bezitten, bestaat
aldus een mogelijkheid zich voor to
stellen, hoezeer en door hoevelen
daarvoor gebloed is. En toch was het

uiteraard slechts een onooglijke fractie

van de vruchtbaarheid van de fiscus
op dit gebied.
Noodgeld was eveneens in het muse-
um ondergebracht, in een collectie van
zowat vijftig duizend stuks. Als tijd-
beeld vormden ze een even interessant
studiemateriaal als de belastingzegels,
die in vele gevallen aan allerlei docu-

menten waren vastgehecht, als testa-
menten, verordeningen, aanschrijvin-
gen, enz. Uit die documenten viel heel
wat samen to lezen, van intieme fami-
lieverhoudingen tot de prijzen van de
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dagelijkse levensbehoeften in bepaalde
perioden en bepaalde streken van ons
land.

Dat de fiscus voor niets stond, als het
er op aankwam, haar aandeel op to
eisen, kon geconcludeerd worden uit
de verzameling valse snorren en baar-
den, waarmee een tijdlang de speur-
ders werden uitgerust, teneinde niet
herkend to worden door de wetsont-
duikers, die reeds al to vaak kennis
met hen hadden gemaakt.
Er hadden niet veel Rotterdammers
een voet gezet in het belastingmuse-
um. Dit had trouwens nog slechts een
voorlopig karakter, in afwachting van
het ogenblik, dat het in grote statie
zou kunnen worden overgebracht

naar het nieuwe gebouw van de
Belasting Academie, dat op het pro-
gramma van de nieuwbouw in
Rotterdam stond.

Dan zou het ook voor het publiek zijn
opengesteld. Inmiddels zouden we
toch niet willen suggereren, dat de
Rotterdammers het verdwijnen van
het belastingmuseum beschouwen als
het grootste verlies, dat hun stad heeft
geleden (****).

Er blijft toch irnmers altijd iets onpret-
tigs kleven aan alles, wat het een of

ander met de fiscus van doen heeft. Je
weet nooit, welke gevaren van die

kant kunnen dreigen. En het is niet
prettig, ter pelgrimage to gaan naar de
plaats, waar de dienaren van de fiscus

aan de hand van het verleden hun ver-
nuft konden scherpen. In gemoede,
voor menige Rotterdammer zou een

opgaan naar het belastingmuseum het
karakter hebben gehad van een
bezoek van een ter villing voorbe-
stemd varken aan het abattoir.
Wat die gevaren betreft, nadat het
belastingkantoor aan de Boompjes in
vlammen was opgegaan, wreef menig-
een zich vergenoegd in de handen,
omdat de fiscus met een slag van al
zijn bewijsstukken was beroofd. Maar
spoedig kwam de onheilstijding, dat
niemand zich bezorgd hoefde to

maken over het bedrag, dat hij alsnog

verschuldigd was. Menige Rotterdam-
mer begrijpt nog steeds niet, hoe de
handige fiscus hem dit geleverd heeft.
Wat tenslotte het belastingmuseum
betreft, een feit blijft, dat alien, die zich
al of niet ambtshalve voor het belas-
tingwezen interesseren, met het ver-
dwijnen ervan een gevoelig verlies
geleden hebben.'

^7. Dc officiele naam was Rijksbelasting-
acrulcmie.

(**). Mr van der Poel pronroveerde in
1942 aan de universiteit to Utrecht corn

laude op "Rondorn compositie en cornpro-
mis" en werd in 1949 benoemd tot hoogle-
raar-directeur van de Rijksbelastingacade-
mie; vanaf 1938 was hij tevens directeur

der directe belastingen, invoerrechten en
accijnzen (vanaf 1945 met de naam direc-
teur van 's Rijks belastingen en donrein)
to Rottterdam.

(***). In Veere staat overigens ook een
standbeeld van een belastinganrbtenaar,
namelijk van Valerius; zie het vorige num-
mer van "Impost".

(****). Het belastingmuseum was irnmers
bij het bonrbardement volko nen vernie-
tigd. Mr van der Poel is direct na het
boinbardement opnieuw gestart alles to

verzarrrelen wat hij maar to pakken kon

krijgen en in 1949 was het gehouw in de
Parkstraat, waar toen het museum was -
en nu nog is- gevestigd, in feite al weer to
klein voor de enorme collectie die hij bin-
nen tier jaar alweer bij elkaar had weten
to krijgen.

Brievenbus
Een op het eiland Texel gemaakte foto

van een paal waarop twee groene brie-
venbussen zijn bevestigd. Tussen de
bussen hangt een blauw bord met in
witte letters de tekst 'POST BLAUWE
BRIEVEN BOVEN AUB'. De bovenste
brievenbus is echter slechts met een
lange ladder to bereiken. De foto
wordt aan de collectie fiscale humor

toegevoegd.

Foto: C. van Gelder.
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Bezoekcijfers Belasting & Douane Museum 1998

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

groepsbezoek

PDD project
Rondleiding betaald*
J.P.P.
Begeleiders
Rondleiding gratis**
Groep totaal

Individueel bezoek

Individueel

Totaal

Totaal

Aantal groepen

PDD
Rondleiding betaald*
Rondleiding gratis**
Overige groepen***
Aant. groepen totaal

260 67 193 250 163 138 0 0 189 162 293 137
176 76 118 109 124 79 15 30 67 38 95 278

0 0 0 0 0 0 302 920 163 0 0 0
0 0 0 0 0 0 140 536 100 0 0 0

71 220 348 158 16 63 14 0 166 242 135 20
507 363 659 517 303 280 471 1486 685 441 523 435

*) door 'Sans Doute'. **) en groepen zonder rondleiding (o.a. Op het bordje van de Staat").

588 562 443 834 467 493 541 771 768 884 441 549

1095 925 1102 1351 770 773 1012 2257 1453 1325 964 984

6 5 6 6 5 4 0 0 7 5 9 6
4 2 6 4 4 6 1 2 2 4 4 11
2 4 8 2 0 2 4 0 5 6 5 1
3 5 5 6 2 2 2 0 9 5 2 0

15 16 25 18 11 14 7 2 23 20 20 18

***) Groepen zonder rondleiding (o.a.Op het bordje v.d. Staat).

Bezoekcijfers 1989 - 1998

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec totaal

totaal

1989
1990
1991
1992
1993/94
1995
1996
1997
1998

individueel

1989
1990
1991
1992
1993/94
1995
1996
1997
1998

groepsbezoek

1989
1990
1991
1992
1993/94
1995
1996
1997
1998

880 726 551 732 653 503 668 1115 562 1185 774 520 8869
500 951 788 525 614 561 2366 1900 784 1001 770 784 11544
693 961 1306 1155 1285 773 1759 2281 627 877 933 1901 14551

1040 932 1466 1287 935 823 1478 3077 1050 831 1153 937 15009
903 894 1057 978 639 659 1925 2872 924 1014 760 275 12900
575 647 1040 950 931 682 1654 902 758 838 883 845 10705
705 685 870 968 715 1063 2634 1928 560 1429 790 540 12887
812 591 1420 2305 980 833 1427 1646 672 1478 1179 891 14234

1095 925 1102 1351 770 773 1012 2257 1453 1325 964 984 14011

571 556 342 363 350 312 600 985 441 719 409 391 6039
389 730 456 419 472 388 2331 1829 636 695 573 499 9417
626 566 791 844 726 505 1675 2248 574 639 563 1719 11476
808 564 753 1094 617 450 1377 3051 940 608 902 808 11972
682 551 693 691 561 357 1829 2860 622 782 337 275 10240
404 517 805 581 494 359 1612 804 579 591 450 543 7739
500 479 562 444 517 823 2525 1839 384 431 428 350 9282
528 308 1024 1882 405 405 1347 1621 288 628 609 689 9734
588 562 443 834 467 493 541 771 768 884 441 549 7341

309 170 209 369 303 191 68 130 121 466 365 129 2830
111 221 332 106 142 173 35 71 148 306 197 285 2127
67 395 515 311 559 268 84 33 53 238 370 182 3075

232 368 713 193 318 373 101 26 110 223 251 129 3037
221 343 364 287 78 302 96 12 302 232 423 0 2660
171 130 235 369 437 323 42 98 179 247 433 302 2966
205 206 308 524 198 240 109 89 176 998 367 190 3610
284 283 396 423 575 428 80 25 384 850 570 202 4500
507 363 659 517 303 280 471 1486 685 441 523 435 6670
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DE MINISTER

Het museum heeft een nieuw pro-

gramma in de aanbieding voor het
organiseren van een verjaardagsfeest-
je.
Jarigen in de leeftijdsgroep van 7 tot
12 jaar kunnen hun vriendjes en
vriendinnetjes trakteren op een spel
met leuke prijsjes. Verkleed als minis-
ter van Financien is de jarige voor een
dag de bags over de schatkist. Door
mee to doen aan een spannend smok-
kelspel kan de code van het slot van
de schatkist worden gebroken. De
deelnemers kunnen dan hun beloning

uit de schatkist halen.
De kosten van deelneming bedragen

f 7.50 per persoon. Nadere informatie
is to verkrijgen bij joke van der
Griend of Tilly Wessels, fax 010-
4361254 en via E-mail: info@belasting-
douanemus.nl.
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Boekbespreking: Van meters
en schatters

Het Rijksarchief in Noord-Brabant
heeft een bock uitgegeven onder
bovenstaande titel. De eindredactie
was in handen van de heer dr. J.G.M.

Sanders, Hoofd afd. Inventarisatie.

Het betreft een bronnengids voor
grondbelasting en kadaster in Noord-

Brabant, ca. 1826-1833.

Over de inhoud kan het volgende

worden opgemerkt:
'In het begin van de negentiende
eeuw begonnen landelijk de werk-

zaamheden die geleid hebben tot het
kadaster. Uitgangspunt was de wens
to komen tot een rechtvaardigere ver-
deling van de grondbelasting. Daartoe
werden achtereenvolgens de grenzen
van de gemeenten afgebakend, alle
percelen ingemeten, eigenaren en
grondgebruik vastgelegd en van ieder
stukje grond en van ieder pand de
jaarlijkse opbrengst geschat.

Al deze werkzaamheden hebben een
schat aan gegevens opgeleverd, zoals
namen, beroepen en woonplaatsen
van eigenaren, de ligging, huur en
waarde van grond en huizen, de
marktprijzen van producten en de
kosten, zoals uitgaven voor zaaigoed,
onderhoud van het land, oogsten, ver-
voer naar de markt enzovoort.

Veel van de genoemde gegevens die
betrekking hebben op de Brabantse
gemeenten, zijn to vinden in het
Rijksarchief in Noord-Brabant. De
bronnengids voor grondbelasting en
kadaster laat de genealoog, heemkun-
dige en historicus zien hoe het gehele
proces in Noord-Brabant in zijn werk
is gegaan en welke archiefstukken het

heeft opgeleverd. De gids wijst u de
weg in de desbetreffende archieven en
biedt door middel van de belangrijk-
ste literatuur en indexen op gemeen-
ten en zaken gerichte informatie over
specifieke onderwerpen'.

Het is een plezierig leesbaar en over-
zichtelijk werk geworden, waarin o.m.
de volgende opmerkingen uitgebreid
aan de orde komen: het ontstaan van
het kadaster, de vastlegging van de
eigendomsverhoudingen, de classifi-

catie per gemeente, de klassering per

eigendom en de vastlegging van de

schattingen.

De gids is rijkelijk geillustreerd en
verkrijgbaar bij het Rijksarchief in
Noord-Brabant, Zuid-Willemsvaart 2,
5211 NW 's-Hertogenbosch voor f 20.-
(f 24.50 inclusief verzendkosten)

Casper Bastiaan van Dongen

Casper van Dongen, ingenieur en zilver-
smid, lid van de Nederlandse Zilverclub,
was sinds 1987 vrijwillig medewerker bij
de Waarborg Platina, Goud en Zilver
N.V., het Goud-, Zilver- en Klokken-
museum to Schoonhoven en het
Belastingmuseum to Rotterdam. Ik ont-
moette hem voor het eerst in 1985 in het
museum. Hij wilde enige archiefstukken
inzien. Al spoedig bleek dat hij zeer geIn-
teresseerd was in keurtekens, jaarletters,
zilversmeden en de waarborg.
Zijn kennis van de Waarborghistorie en
van de verantwoordelijkheidstekens zijn
in publicaties van tijdschriften zoals
'Antiek' en boekwerken omtrent de
'Nederlandse verantwoordelijkheidste-
kens sinds 1797' en 'Keurtekens op Zak'
neergelegd. Zijn vasthoudendheid en
doorzettingsvermogen in deze complexe
materie waren onontbeerlijk voor het
monnikenwerk dat hij heeft verricht.
Casper was een man van weinig woor-
den, misschien wat verlegen, maar die
opveerde bij het woord zilver of scheeps-
bouw. Je kon hem alles vragen en maar
zelden bleef hij het antwoord schuldig.
Jarenlang sprak ik met hem over zijn pas-
sie 'zilver' in al zijn facetten. Pijprokend
in het museum, bij hem thuis of later in
het ziekenhuis. Met veel respect denk ik
aan hem.
Op 3 oktober 1998 is Casper overleden.
Hij is 67 jaar geworden.

Geert Nieman



BELASTiNG DOUANE
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