
M

BELASTING DOUANE

Op Europees niveau

Bloopers in het museum

Cursus kunstgeschiedenis: Matisse

De 'Egoiste'

De onroerende zaaksbelasting en een

rechtvaardige belastingheffing

RBA 60 jaar !



Nummer 17

Juni 1999

Foto: Rein Meyer

Colofon

Impost wordt uitgegeven vanwege h

Belasting & Douane Museum en

toegezonden aan alle vrienden en

donateurs van het museum. DaamaE

aan alle leden van de Werkgroep

Geschiedenis van de

Overheidsfinancien in Nederland.

Verschijnt ± 3x per jaar.

Redactie:

J.E. Vrouwenfelder en

W.F.F. Kattenbusch (museum)

dr T. Pfeil (Stichting Geschiedenis va

de Overheidsfinancien)

Administratieve ondersteuning:

mw. Sacha Lokers, mw. Tilly Wessel

Hoexum en mw. Joke van der Grien(

Verbaan.

Foto's waaronder de naam van de

fotograaf niet is vermeld, behoren to

de collectie van het museum of zijn

van onbekende hand

ISSN 0929-8193

Bijdragen

Artikelen, boekrecensies en andere

mededelingen voor de redactie kunt

zenden aan:

Redactie Impost

p/a Belasting & Douane Museu

Parklaan 14-16

3016 BB Rotterdam

Kopij voor het volgende nummer (v4
schijning december 1999) moet uiter,
lijk 11 oktober 1999 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 Poe!'

Parklaan 14-16

3016 BB Rotterdam

Postbankrekening 322056

tel. 010-4365629

fax 010-4361254

e-mail: info@belasting-douanemus.

website:
http://www.belasting-douanemus.

Openingstijden museum:

dinsdag t/m zondag: 11.00 - 17.00 u

gesloten op maandag

TOEGANG GRATIS



Museumnieuws blz.

- Van de redactie 3

- Hoofd Zaken: Op Europees niveau 4
- Mededeling 5
- Bloopers in het museum 6

- Curses kunstggeschiedenis: Matisse 6

- Vriendenwert,ictie in 1999 7

Museumschatten

- De 'Egoiste' 8

- Fiscale curiosa 10

Recente aanwinsten

- Nederlandse hondenbelastingpenningen. Catalogus 11

Column van Professor Ydema

- De onroerende zaaksbelasting en een rechtvaardige belastingheffing 12

Varia

- RBA 60 jaar ! 15

- The Old Reading Room 18
- Het Douanekantoor aan de weg tussen Weert (NL) en Bocholt (B) 19

- Belasting niet betaald? Geen familienaam? Een krijgsman in de kost ! 21

- Smokkelaarslist 23

Verkrijgbare publicaties

- Bijzondere vriendenprijs voor 'Liberale Gifte' 23

- Overige publicaties 23

Dit nummer wordt geopend met een artikel van het hoofd van het museum over

de inrichting van een internationale tentoonstelling to Parijs en in andere

Europese landen over de douane ter zee. Uw aandacht wordt ook gevestigd op

bepaalde, bewust aangebrachte anachronismen in het museum. Voorts wordt

mededeling gedaan van een nieuwe cursus kunstgeschiedenis die in het muse-

um zal worden gehouden: deze keer over Matisse en het fauvisme.

In de rubriek Museumschatten wordt wederom een zilveren voorwerp belicht-in

dit geval een zg. 'Egoiste'-en wordt uit een oud orderboek geciteerd. Vervolgens

wordt in de rubriek Recente aanwinsten mededeling gedaan van het verschijnen

van een catalogus inzake hondenbelastingpenningen.

Professor Ydema vraagt in zijn column aandacht voor de onroerende zaaks-

belasting en een rechtvaardige belastingheffing, waarin hij o.m. ingaat op de ver-

schillen in tarieven en de waarden tussen de verschillende gemeenten en waarbij

ook wordt ingegaan op de recente annexatieproblemen van Den Haag en aan-

grenzende gemeenten.

De rubriek Varia biedt, zoals gebruikelijk, voor elk wat wils. Zo wordt ingegaan

op de 60e Dies Natalis van de Rijksbelastingacademie, de introductie van het

multimediatijdperk in het bibliotheekwezen, de lotgevallen van een douane-

kantoor, de inlegering van garnisaires als dwangmiddel om o.m. belastingschuld

to voldoen en wordt een oud smokkelverhaal overgenomen uit het toenmalige

weekblad voor de administratie der directe belastingen, invoerrechten en

accijnzen.

Wolfgang Kattenbusch
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Zoals u zich wellicht herinnert, heeft het Belasting & Douane Museum sinds enkele jaren ook contac-

ten buiten onze landsgrenzen. Tijdens de jaarlijkse conferentie die in 1998 in Budapest plaatsvond, was

een voorstel aan de orde waar ik als voorzitter enthousiast over werd. De Franse collegae presenteer-

den een plan voor een tentoonstelling met als thema'de Europese douane to water'. Zoals dat wel

vaker gaat, bestond dit idee al wat langer, maar in de loop van 1998 kreeg het vaste vorm. De expositie

zal worden georganiseerd door het prestigieuze Musee de la Marine in Parijs en zal de historische ont-

wikkeling laten zien van de douane to water, in het bijzonder op zee. De huidige Europese Unie heeft

een bijzonder lange zeegrens: van de Middellandse zee, via de Atlantische Oceaan en de Noordzee

naar de Oostzee. Getoond zal worden de ontwikkeling sedert de 18de eeuw van de verschillende

nationale douane-organisaties die zorg droegen voor het correct verwerken van in- uit- en doorvoer-

rechten (waarbij men er niet voor schroomde om ook elkaar van tijd tot tijd dwars to zitten) tot de

Europese samenwerking zoals wij die nu kennen en die in gang werd gezet in de tweede helft van de

20ste eeuw.

Om deze expositie to laten slagen was de medewerking van zoveel mogelijk Europese landen nodig. In

Budapest bleek ieder land, voor zover mogelijk, bereid hieraan een bijdrage to leveren door het aanbie-

den van museale objecten in de vorm van maquettes van boten, uniformen, gereedschap, wapens, foto's,

schilderijen en ander illustratiemateriaal. Ook landen die niet direct aan zee grenzen, leveren objecten.

Bijvoorbeeld Hongarije dat ten tijde van de Dubbelmonarchie douane had gestationeerd aan de

Adriatische kust. Zwitserland (dat trouwens geen lid is van de International Association of Customs

Museums - IACM) levert materiaal over de grensbewaking aan de grote meren die de grens vormen tus-

sen Italie en Frankrijk.

Detail van de 'Tromp-bank'

Ik zag in dit Franse initiatief een mogelijkheid voor de IACM om een lang gekoesterde wens in vervul-

ling to laten gaan, namelijk het maken van een gezamenlijke tentoonstelling die langs de verschillende

douanemusea reist. Eerdere plannen hiervoor waren gesneuveld door gebrek aan mogelijkheden, vooral

op financieel terrein. Wij waren daarbij steeds uitgegaan van een tentoonstelling die zou bestaan uit ori-

ginele objecten. In het nieuwe plan werd gekozen voor een fototentoonstelling. De verhaallijn zou dezelf-

de zijn als die van de expositie in Parijs. Kortom, op eenvoudige wijze kan een expositie worden gemaakt

die reist langs de douanemusea in Europa. Door de inhoud, die een combinatie is van de historische ont-

wikkeling van de douane langs de zeegrenzen van Europa en de huidige Europese samenwerking, is het

onderwerp zeer geschikt voor presentatie aan het Europese publiek. Enerzijds omdat douanegeschiede-

nis in het algemeen onbekend is en beslist de moeite waard, anderzijds omdat het grote publiek zich zal

realiseren dat er veel is veranderd in Europa, ook op het terrein van de douanetaken. Ten derde zal de

onderlinge verbondenheid tussen de leden van de IACM toenemen.
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Het verzoek van Frankrijk om bruik-

lenen beschikbaar to stellen voor de

expositie in Parijs vond in Budapest

veel weerklank, terwijl het voorstel

om een fototentoonstelling to maken

die is afgeleid van de tentoonstelling

in het Musee de la Marine, met alge-

mene stemmen werd aangenomen. De

volgende stap was het regelen van de

financiering. Over het algemeen heb-

ben de musea die zijn aangesloten bij

de IACM geen ruime budgetten. Voor

financiele steun moest daarom wor-

den gezocht naar andere bronnen. De

Fransen zorgen voor de expositie in

Parijs, die begeleid wordt door een

catalogus. Gezien het onderwerp en

de betrokken landen lag het voor de

hand de blik to richten op de

Europese Unie in Brussel. Een van de

mogelijkheden was om een subsidie-

aanvraag to doen bij het Raphael-

programma dat wordt uitgegeven

door DGX van de Europese

Commissie, het directoraat-generaal

dat zich bezighoudt met culturele

zaken op Europees niveau. Dit binnen

de museumwereld bekende program-

ma leek direct een uitermate geschikt

adres om daaraan ons verzoek om

financiele steun to richten. Een aan-

vraag moot door drie landen worden

opgesteld. Naast Frankrijk en

Nederland was onze Belgische collega

in de persoon van Marcel Buyst

bereid hieraan mee to werken.

Wat in eerste instantie een fluitje van

een cent leek to zijn, ontpopte zich tot

een proeve in geduld zoals maar zel-

den wordt vertoond. Het aanvraag-

formulier dat moet worden ingevuld

door de drie landen is dusdanig

omvangrijk en gedetailleerd dat hier-

mee al uren en dagen heen gaan. In de

toelichting wordt benadrukt dat alle

vragen exact dienen to worden inge-

vuld zoals aangegeven. Aangezien de

aanvragen in de eerste plaats worden

beoordeeld op het correct invullen, is

dit van levensbelang. Immers niets is

zuurder dan of to vallen op basis van

het niet volgens de regels invullen van

zoiets dergelijks.

Om meer duidelijkheid to krijgen- veel

van de vragen waren onduidelijk

gesteld of voor meerdere uitleg vat-

baar- bracht ik met mijn Franse collega

Albert Laot een bezoek aan een ambte-

naar in Brussel die zich bezighoudt

met het Raphaelprogramma. Het toe-

val wilde dat dit plaatsvond op de dag

nadat Jacques Santer had aangekon-

digd dat de Europese Commissie zou

aftreden. In een reusachtige kantoor-

kolos in het centrum van Brussel gons-

de het van de activiteiten. Ons gesprek

met een allervriendelijkste Griek was

doorspekt met opmerkingen dat er erg

hard wordt gewerkt en dat overwerk

vaak noodzakelijk was omdat het

ambtenarenapparaat niet was meege-

groeid met het aantal taken van de

Commissie.

In reactie op onze opmerkingen dat

het aanvraagformulier niet erg holder

en wel erg gedetailleerd was, werd

ons uitgelegd dat zo'n formulier het

product is van eindeloos onderhande-

len tussen de verschillende lidstaten

en in veel opzichten daardoor vol zit

met compromissen. Opvallend was

ook dat bij voorbeeld de vertalingen in

het Frans en in het Nederlands niet

altijd overeenkwamen.

Daar komt bij dat de communicatie

minder vlot verloopt dan wanneer

men in de eigen landstaal kan spre-

ken. Wanneer in Brussel verschillende

nationaliteiten bij elkaar zitten is de

eerste vraag: in welke taal communi-

ceren wij? Een tolk is niet altijd bij de

hand. Dat is veel to kostbaar. Daarom

is behalve talenkennis veel goede wil

en geduld nodig om tot een resultaat

to komen.

In juli weten wij zeker of deze samen-

werking vruchten afwerpt en wij een

subsidie ontvangen. Het voorbereiden

van de subsidieaanvraag voor het

Raphaelprogramma was een eerste

oefening in internationale samenwer-

king die naar mijn mening goed is ver-

lopen. Wat wij vooral nodig hadden

was geduld en vasthoudendheid.

Daarover beschikken Albert Laot en

Marcel Buyst beiden in ruime mate.

Als ook de overige subsidieaanvragen

worden gehonoreerd, kan de IACM

een fototentoonstelling in bet vooruit-

zicht worden gesteld die aan het eind

van dit jaar begint aan een refs van

enkele jaren door Europa. Deze zal

uiteraard ook in Rotterdam to zien

zijn, gecombineerd met objecten uit de

eigen collectie en mogelijk van musea

uit de regio: Belgie en Duitsland. Maar

u kunt natuurlijk ook in Parijs in sep-

tember of oktober het verhaal van de

Europese douane op zee gaan bekij-

ken. Zodra er meer bekend is, laat ik

het u weten!

Loes A. Peeperkorn-z,an Donselaar

Naar aanleiding van het 'In Memoriam Casper van Dongen', opgenomen in het vorige nummer van Impost, wordt nog

opgemerkt dat de redactie indertijd een gesprek met de beer Van Dongen heeft gehad dat heeft geresulteerd in een arti-

kel onder de rubriek 'Onze vrijwilligers', opgenomen in Impost nr. 6 van september 1995, b1z. 42.
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In de Krokusvakantie organiseerde het museum een succesvolle speurtocht voor kinderen.

Onder bovengenoemde titel waren in de vaste presentatie van het museum een aantal 'bloopers' aangebracht.

In de decors met poppen waren hedendaagse voorwerpen verstopt. Zo was in de middeleeuwse stadswaag

de koopman uitgerust met een zaktelefoon en hing in de smokkelauto uit de vijftiger jaren een Teletubbie

achter het raam. In de vorm van een zoektocht werden kinderen uitgenodigd deze anachronismen op to

sporen. Niet alle bloopers waren even duidelijk als de hiervoor genoemde voorbeelden. Door goed to lezen

en to kijken wat de poppen en het decor precies voorstelden - en zich to realiseren in welke periode de scene

zich afspeelde -, konden alle bloopers worden gevonden.

De opzet van deze speurtocht sloeg zeer goed aan bij het publiek. Niet alleen kinderen gingen enthousiast

aan de slag, maar ook volwassenen werden gegrepen door deze zoektocht. Op deze speurtocht 'nieuwe stijl'

kwam veel publiek af. Dit resulteerde voor het museum in een record aantal bezoekers in de maand februari:

1251 bezoekers.

Wegens het succes van deze activiteit zal de speurtocht waarschijnlijk dit jaar tijdens een van de schoolvakan-

ties worden herhaald.

Wien van Es

De kunsthistorica mevrouw

Marianne Roeloff zal in het najaar

wederom een cursus kunstgeschiede-

nis verzorgen in het Belasting &

Douane Museum, die zal worden

afgesloten met een excursie naar het

Rijksmuseum to Amsterdam. Het

onderwerp is deze keer:'Matisse'.

Hieronder zijn enkele gegevens

opgenomen.

Korte inhoud:

Matisse, de geniale schilder in

Frankrijk aan het begin van onze

eeuw, is het onderwerp van deze

cursus.

Matisse en Picasso, de twee grote

meesters, de twee grote vernieuwers.

Maar de beeldtaal van Matisse is

geheel verschillend van die van

Picasso.
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Matisse ontwikkelt rond de eeuwwis-

seling een eigen, vrij kleurgebruik.

De expressieve penseelvoering is zeer

opvallend. Een aantal schilders in de

omgeving van Matisse laten eveneens

een fel kleurgebruik zien, gecombi-

neerd met expressieve penseelstreek.

Op de Salon d'Automne (tentoonstel-

ling in Parijs) van 1905 exposeerden

naast Matisse, Derain, Marquet,

Dc Vlaminck en Van Dongen in een

zaal hun nieuwe werk. Een criticus

typeerde de geexposeerde doeken met

de term de 'fauves' (wilde dieren).

Deze uitdrukking is de naam van de

vernieuwende stroming geworden,

'Het Fauvisme', hun leider Matisse.

De stroming heeft kort bestaan.

Het werk van elk van de fauvisten

wordt op de cursus uitgebreid belicht.

Ook het werk van de Nederlandse

schilder Van Dongen, die in Frankrijk

woonde en werkte, wordt besproken.

Na het Fauvisme keren wij terug naar

Matisse. In het oeuvre van Matisse

keert een aantal thema's steeds terug,

zoals de dans. De evolutie in zijn

werk wordt, door deze thema's to vol-

gen, prachtig duidelijk. Verschillende

kunstenaars uit het verleden zijn voor

Matisse van groot belang geweest als

inspiratie-bron. In de cursus zal dit

nader belicht worden (o.a. Titiaan).

Matisse ontwikkelt in zijn werk een

geweldig boeiende vereenvoudiging

van de vorm. Hij komt tot een prach-

tige, eigen manier van diepte sugges-

tie. Hierbij is zijn kleurgebruik van

wezenlijk belang.

Matisse zal in de cursus naar voren

komen als een werkelijk grote meester

in de vernieuwing van de schilder-

kunst aan het begin van onze eeuw.

Marianne Roeloff

Feitelijke gegevens over de cursus:

De curses over 'Matisse' en het fauvisme bestaat wederom uit vijf lessen

(de laatste les is de excursie). De cursus wordt gegeven in het Belasting &

Douane Museum, Parklaan 14-16 to Rotterdam, op donderdagochtend,

30 september, 14 oktober, 4 en 18 november. De lessen in het museum zijn van

10.30 - 12.00 uur. De excursie waarvoor het vervoer voor eigen rekening komt,

heeft plaats op 2 december.

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.

In de loop van dit jaar zal het muse-

um een nieuwe Vriendenwerfactie

starten. Het doel van deze actie is

om voor het jaar 2000 het aantal

Vrienden to verdubbelen. De huidi-

ge Vrienden zullen dit jaar per brief

worden benaderd.

Wanneer u het nog steeds leuk vindt

onze tentoonstellingen en lezingen

to bezoeken en het tijdschrift Impost

to ontvangen, dan hopen wij dat u

uw enthousiasme binnen uw vrien-

den- en kennissenkring wilt uitdra-

gen. Misschien is een vriendenlid-

maatschap een aardig persoonlijk

cadeau of een verrassend relatiege-

schenk?

Want deze actie heeft alleen kans

van slagen met uw steun! Wanneer

iedere Vriend van het Belasting &

Douane Museum slechts een enkele

nieuwe Vriend zou aanmelden,

zou al het aantal bereikt zijn!

Wim can Es
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Eind 1998 werd de aandacht geves-

tigd op een koffiepotje uit de eerste

periode van het Koninkrijk der

Nederlanden, voor de Belgische

Revolutie. Het betrof een eenper-

soons koffiepotje, zeer fraai en oog-

strelend van vorm, met waarborgge-

schiedenis in keurtekens van de

Zuidelijke Provincien.

Foto: Rob Tiemann

Het eenpersoons koffiepotje, een zo-

genaamde 'egoiste', is vaasvormig,

18.5 cm hoog inclusief voet, en het

heeft een scharnierend knopdeksel en

een glad ebbenhouten oor. De tuit is

een gegoten chimaera en het oor is

aan de romp bevestigd middels een

eveneens gegoten vatting, voorstel-

lend een meisjeskopje met aan beide

zijden een tang vallende hoofddoek,

waarop een krans van rozen. Boven en

onderkant van de romp zijn gedeco-

reerd met druivenranken en acanthus-

motieven.

Datering van de 'egoiste' is lastiger.

Men kan zich afvragen waarom in het

Verenigde Koninkrijk der

Nederlanden niet een en dezelfde

soort keurte-

kens zijn

gebruikt. De

verklaring is

dat er tot

16 januari

1817 nog een

douanegrens

tussen beide

landsdelen

bestond en

dat tot die

datum bij

invoer over

en weer

invoerrecht en

waarborg-

belasting

betaald moes-

ten worden.

Na opheffing

van de doua-

negrens in

1817 kon men

het niet eens

worden over

het uiterlijk

van gemeen-

schappelijke

keurtekens en

het al of niet

gebruiken

van jaarlet-

ters. Het is

jammer, dat

een zo belangrijk hulpmiddel als de

jaarletter in de Zuidelijke Nederlanden

niet meer wordt gebruikt sinds het

edict van Maria Theresia in 1749. De

situatie is blijven bestaan tot aan de

Belgische revolutie van 1830.

Op 1 maart 1832 gingen de Belgen

over op eigen keurtekens.



Keurtekens van de Zuidelijke-Provincien 1815-1832

groot gehalteteken meesterteken van

833.3 Jean Baptiste

Wijckmans of diens

weduwe

letter b, kantoor-

teken Antwerpen

klein keurteken

833.3 zonder aan-

hangsels

Alle keurtekens zijn aangebracht op de voet behalve het klein keurteken dat

op de sluitrand van het deksel is afgeslagen

Keurtekens van het Koninkrijk Belgie vanaf 1832

recenseteken van

1832, groot

Deze tekens zijn met ingang van 1 maart 1832 gratis op de handelsvoorraad afge-

slagen, voorzover deze van de toen geldige keurtekens was voorzien. Dit betreft

dus voorwerpen met de keurtekens van de Noordelijke en Zuidelijke

Nederlanden. Deze tekens garanderen de echtheid van de vervallen tekens, het

gehalte dat zij aangeven en tevens dat er vroeger waarborgbelasting was betaald.

Omdat er geen jaarletters afgeslagen zijn kan er geen exact jaar worden toege-

schreven aan het eenpersoons koffiepotje. Wel is het gemaakt voor 1 maart 1832

en is het voorwerp tot 1 mei 1832 (in ieder geval) onderdeel geweest van de han-

delsvoorraad / zilversmid.

Het koffiepotje vindt u op de eerste verdieping, kabinet 4, in de vitrine van de

Waarborg.

Geert Nieman

Foto: Rob Tiemann

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

De geschiedenis en de officie'le merken van de keurkainers voor de waarborg

van goud en zilver in Belgie van 1794 tot nu, W. van Dievoet, Brussel 1980.
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Zoals in het vorige nummer van Impost reeds is opgemerkt, wordt voorshands steeds een stukje uit nude order- en brievenboe-

ken in de originele spelling opgenomen. Hieronder volgt wederom een fraai stukje proza uit het Orderboek - 24 juli 1860 t/m

16 april 1868 - van de actieve dienst to Beek.

Order d.d. 6 april 1864 van de controleur to Beek

'Het is mij voorgekomen dat het dragon der dienstpet door mij voorgeschreven weder geheel in onbruik is geraakt.

Ik zoek de oorzaak dezer verslapping dddrin, dat de chefs van dienst hier en daar of voorgaan met de pet niet to dragen, of het

lijdelijk aanzien dat hunne ambtgenooten het dragen der pet afschaffen.

Herhaaldelijk heb ik de ambtenaren inoeten aansporen, het dragen der hewuste pet niet achterwege to laten. Ik heb zelfs den nalatige

bedreigd met straf wegens insubordinatie. Ik wil nu nog dens vooral aan deze nalatigheid paal en perk stellen order de navolgende bepalin-

gen. De ingevoerde dienstpet zal ten allen tijde moeten zoorden gedragen, wanneer de dienst daarmede niet strijdig is. Bij de plantondienst

zal het ninnner worden toegelaten dat de dienstpet door een gewoon hoofddeksel worde vervangen, zij behoort alzoo in die dienst steeds zon-

der uitzondering gedragen to worden.

Diegenen die zich mogt onderstaan bij de plantondienst geen dienspet to dragen zal door rnij als weerspannig worden aange-

rnerkt, en als zoodanig bekend gemaakt bij den Heere Provinciaal Directeur. De dienstpet zal overigens ten alien tijde ook bui-

ten dienst worden gedragen.

Alleen bij een bijzondere verdekte dienst ter beoordeling van den controleur of den chef van dienst, zal de dienstpet door eene gezvone wor-

den vervangen. Zie ook hieromtrent des Controleurs Missive van 31 Augustus 1863 No 389'.

Fiscale curiosa
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Ne de rlandse

Catalogus
In 1982 gaf het museum een catalogus uit van de collectie hondenbelastingpenningen die toen om-

streeks 1700 exemplaren groot was. Vrijwilliger, de beer G. Mast, had jarenlang gewerkt aan de beschrij-

ving van de penningen. Tevens had hij de verschillende voorkomende vormen in 475 tekeningen weerge-

geven.

Voorzover bekend, was dit de eerste

catalogus op dat gebied. De verzame-

laars waren er destijds blij mee. In de

loop der jaren kwamen er echter

opmerkingen in de trant van: 'Het is

toch wel jammer dat de voorstellin-

gen op de penningen niet zijn to zien,

dat vergemakkelijkt de determinatie

niet '. Een van de grootste verzame-

laars van het land, de heer A.J. Kooij,

vond dat een steeds groter wordend

gemis, omdat hij een collectie had

opgebouwd van omstreeks 1700

exemplaren, terwijl de museumcollec-

tie inmiddels was aangegroeid tot

± 2000 exemplaren. Enige jaren gele-

den besloot hij om zelf een catalogus

samen to stollen op basis van zijn

eigen verzameling en de verzamelin-

gen van het Koninklijk

Penningkabinet to Leiden en het

Belasting & Douane Museum to

Rotterdam, waarbij hij alle bekend

zijnde penningen vanaf 1797 zou

natekcnen.

Dat monnikenwerk is nu voltooid.

Einde 1998 is de catalogus met een

beschrijving van 3668 penningen,

waarvan er 3083 zijn afgebeeld, ver-

schenen. Met dit project heeft de heer

Kooij iedereen die zich met het verza-

melen en determineren van honden-

belastingpenningen bezig houdt, een

grote dienst bewezen.

De eatalogus is thans ten behoeve van de

bibliotheek van het museum aangeschaft

en belangstellenden kunnen hem bestellen

door f 37,50 over to schrijven naar post-

girorekening 1271734 of bankrekening

55.43.41.735 t.n.v. de heer A.J. Kooij to

Hilversum.

Hondenbelastingpenningen Amsterdam

1797-1804
11
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i een rechtvaard

De idee van het belasten van forfai-

tair vermogensrendement wordt

door het huidige kabinet gepresen-

teerd als het betere alternatief voor

het belasten van reele vermogensin-

komsten. Een nog steeds geciteerd

bepleiter van deze idee uit de vorige

eeuw is Emile-Justin Menier, vooral

vanwege zijn Thdorie et application

de t'fmpot sur le capital uit 1874.

Daarin legt hij kort de theorieen neer

over rechtvaardiging van de belastin-

gen uit het toen nog als nabij ervaren

verleden. Hij meldt dat reeds ten

tijde van het Directoire, van het

Empire en van de Restauration de

achtereenvolgende regeringen

meenden zich to moeten verexcuse-

ren voor de lasten die zij aan de bur-

gers oplegden. Excuses onder verwij-

zing naar de algemene noden van de

staat volstaan volgens Menier niet.

Het gaat om de oorzaak van de

belastingheffing; indien die wordt

blootgelegd wordt de rechtvaardig-

heid van de last duidelijk en de

maatregel aanvaardbaar.

In dit verband wijst Menier naar de

theorie van de fysiocraten. Hun ver-

dienste was dat de persoon van de

belastingplichtige verdwijnt in hun

definities en dat zij zoeken naar de

bron van de belastingen. Le Trosne

bijvoorbeeld in zijn De l'ordre social

noemde de belastingen een deel van

de rijkdommen die jaarlijks opnieuw

worden gevormd, dat is bestemd voor

de publieke uitgaven en rust op het

"produit net." Bij Adam Smith vindt

Menier een vergelijkbaar uitgangs-

punt: de belasting is de opbrengst die

toekomt aan de publieke uitgaven.

Menier stelt zich de belastingen als

volgt voor: De maatschappelijke kos-

ten die het beheer van de particuliere

vermogens meebrengt, moeten door

datzelfde vermogen worden gedra-

gen. De belastingbetaler is in doze

visie naar de achtergrond verschoven;

het vermogen zelf betaalt als het

ware. In deze zin leest hij het uit-

gangspunt van de Franse Assemblde

ten aanzien van de grondbelasting:

'EM van de belangrijkste kenmerken

van de grondbelasting is dat zij

volledig onafltankelijk is van de

eigenaar die Naar betaalt. Zij is

gebaseerd op de eigendomnren.

Men zoo dos kunnen zeggen,

met reden, dat het alleen de eigendomr

is die met de hcffing zaordt belast,

en dat de eigenaar niet nicer is dan

een zaakgelastigde die haar namens de

eigendom betaalt, nit eon deel van de

vrt-rchten die de eigendoni afscheidt.'

Belangrijk in de theorie van Menier is

het economische onderscheid tussen

wat hij noemt het 'capital fixe' en het

'capital circulant '. De eerste categorie

omvat onder meer de bodem, mijnen,

gebouwen, machines, vervoermidde-

len, meubelen, kunstvoorwerpen. De

tweede categoric omvat grondstoffen,

handelswaar en geld. Voor de belas-

tingheffing acht Menier deze laatste

categoric niet interessant. De produc-

tie van een land is immers afhankelijk

van de omloopsnelheid van goederen.

Iedere belasting die de omloop van

zodanige goederen beperkt, client

daarom to worden afgewezen. Pas op

het moment dat een vermogen is

omgezet van circulerend naar

gefixeerd, zouden belastingen kunnen

worden geheven zonder al to grote

economische bezwaren. Het is ook dat

vermogen dat in de visie van zijn tijd

het meest profiteert van de bescher-

ming die de overheid biedt.

Een goed voorbeeld van een belasting

die past in zijn doctrine ziet Menier in

de lasten op onroerende zaken die in

bepaalde districten in Frankrijk wer-

den geind. Iedere eigenaar van onroe-

rende zaken betaalt daar voor de aan-

leg en het onderhoud van wegen, rio-

leringen, verlichting, water en open-

bare orde in verhouding tot de waar-
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de van zijn perceel. In feite betalen de

eigenaren dus met hun 'capital circu-

lant' een last pro rata over hun 'capital

fixe', daarmee 'prdsentant une assiette

sure, positive, certaine, toujours facile

a determiner'. De onroerendezaaks-

belasting avant-la-lettre als 19de-

eeuws ideaal voor een economisch

zuivere, maar ook rechtvaardige

belasting.

In de 20ste eeuw moest belasting-

heffing op basis van het profijtbegin-

sel associaties oproepen met het prijs-

mechanisme van de vrije markt, aldus

de Rotterdamse hoogleraar L.G.M.

Stevens in zijn beschouwing in de

Geppaart-bundel over de tanende

rechtsgrond van plaatselijke belastin-

gen. De gemeenten zouden door rui-

mere eigen heffingsbevoegdheden de

vereiste financiele armslag krijgen om

desgewenst een uitgebreider pakket

van de publieke voorzieningen aan to

bieden dat strookt met voorkeuren

van het locale electoraat. Naarmate de

overheidsuitgaven duidelijker zijn toe

to rekenen aan de individuele ingeze-

tene of aan een afgebakende groep

van ingezetenen, is de rechtsgrond

voor het profijtbeginsel sterker aan-

wezig. Bij de introductie van de

onroerendgoedbelasting in 1969 heeft

de centrale overheid vooral dat

profijtbeginsel benadrukt. Ter verster-

king van het democratisch gehalte

van de besluitvorming zouden locale

heffingen zijn gepropageerd als een

soort 'vrije zoom'-inkomstenbron

bovenop de rijksuitkeringen; op basis

van het profijtbeginsel zouden bur-

gers or vrijelijk toe kunnen besluiten

in ruil voor verlaging van de locale

belastingdruk of to zien van een hoger

dan elementair voorzieningenniveau.

De gemeentelijke autonomic op dit

punt is dan doelmatig en daarmee

geindiceerd, wanner de gemeentelij-

ke overheid het beste de plaatselijke

behoefte aan voorzieningen kan

bevredigen na afweging van de daar-

aan verbonden kosten on baten.

De belangrijkste plaatselijke hcffing is

de OZB. Onder de praktische overwe-

gingen om dergelijke zaken to belas-

ten komen de volgende steeds weer

terug: onroerende zaken a) hebben
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een waarde die relatief stabiel is; b)

zijn niet-roerend en daardoor eenvou-

dig vatbaar voor heffing en efficiente

invordering; c) de opbrengsten heb-

ben derhalve een niet al to cyclisch

verloop; d) onroerende zaken vormen

een objectieve indicatie van de draag-

kracht van de eigenaar en/of de

bewoner. Ter rechtvaardiging wordt

doorgaans gewezen op het profijtbe-

ginsel: er wordt betaald voor de voor-

zieningen die de belanghebbende

benut en de de wenselijkheid voor die

voorzieningen tegen het financiele

offer kan het beste worden afgewogen

door de democratische vertegenwoor-

diger van de aangeslagenen. Aldus

verwoord is ook in de 20ste eeuw een

belasting van onroerende zaken ken-

nelijk ideaal.

Feitelijk wordt de opbrengst van loca-

le heffingen echter niet geoormerkt

voor de bekostiging van locale voor-

zieningen. Daardoor is het profijtbe-

ginsel naar de achtergrond verscho-

ven. De opbrengst van heffingen als

de OZB vormt een anoniem deel van

het budget waar de gemeente over

beschikt en kan zonder protesten van

de contribuabelen worden aangewend

voor doelen die geen relatie hebben

met het object van de belasting-

heffing. De centrale overheid kan

zelfs rekening houden met deze

opbrengst bij het verdelen van de gel-

den uit het Gemeentefonds, dat wordt

gevoed uit de algemene middelen. De

verhouding tussen locale heffing en

locale aanwending van de opbrengst

is dan geheel zoek. De huidige rechts-

grond van de OZB zou, wel

beschouwd, vooral bestaan uit het

gegeven dat het maatschappelijk

leven zich aan Naar bestaan heeft aan-

gepast.

Of gemeentelijke autonomie op belas-

tinggebied tot een beheersing van het

tarief van de locale belastingen leidt,

is nog maar de vraag. Ingezetenen

worden heen en weer geslingerd tus-

sen hun verlangen naar een optimum

aan gemeentelijke voorzieningen en

een mimimum aan gemeentelijke las-

ten. Men zou zich kunnen afvragen of

het persoonlijke ambitieniveau van

locale bestuurders niet ertoe leidt dat

zij van de ambiguiteit van de ingeze-

tenen gebruik maken om bun ambi-

ties vorm to geven door het maximali-

seren van de mogelijkheden van de

'vrije zoom'. In dit verband denk ik

aan een uitspraak van Cornelis van

Bynkershoek (1673-1743), eertijds pre-

sident van de Hoge Raad van Holland

en Zeeland:

'Er zijn mensen die van oordeel zijn dat

een hoge helastingdruk een nadeel is van

de staatsvorm, zoaarbij er rneerdere

bestuurders zijn; want met hoe

meer de bestuurders zijn, des to nicer

belastingen zij zich zoillen laten betalen

om zich als even zovele, ik zou bijna zeg-

gen, vorsten to kunnen inanifesteren.'

De gemeenten in Nederland met de

hoogste locale belastingdruk lijken

mij, oppervlakkig beschouwd, in

ieder geval niet de gemeenten waarin

de locale bestuurders het laagste

ambitieniveau hebben. President van

de Algemene Rekenkamer H.E.

Koning komt evenwel tot een andere

conclusie in zijn recente bijdrage voor

de Vriendenbundel Ferdinand

Grapperhaus: 'Zonder een behoorlijk

eigen belastinggebied zouden de col-

lectieve lasten sterker zijn gegroeid

dan na de invoering van de OZB in

1970 is gebeurd'. Ik laat dit punt nu

liggen, omdat het mij vandaag gaat

om de verschillen in de belastingtarie-

ven tussen gemeenten. De gelijkheid

die de overheid betracht jegens de

ingezetenen is een van de fundamen-

ten van de rechtsstaat. Verschillen in

belastingtarieven tussen gemeenten-

hoezeer ook het effect van gekozen

democratische structuren-lijken dan

moeilijk to rechtvaardigen. Zeker

wanneer het voorzieningenniveau

van belendende gemeenten met sterk

verschillende belastingtarieven niet

aantoonbaar evenredig verschilt. Het

profijtbeginsel gaat dan kennelijk niet

op.

Het is al weer enige tijd geleden dat

rond de OZB enig tumult ontstond.

De gemeente 's-Gravenhage meende

delen van omliggende gemeenten to

moeten annexeren. Voor een zodanige

annexatie kunnen legitieme bestuurlij-

ke argumenten bestaan. Voor zover

die annexatie als doel had de inkom-

stenstroom van de gemeente

's-Gravenhage to vergroten is het ech-

ter moeilijk om een rechtvaardiging to

vinden. Het leek er immers op dat de

voornaamste reden voor de 'corridor '

en voor de breedte van die corridor

een financiele is. Indien de rechts-

grond van de OZB is afgeleid van het

profijtbeginsel is zodanige annexatie

moeilijk to verdedigen, wanneer het

voorzieningenniveau voor de eigena-

ren/bewoners van onroerende zaken

in de corridor niet aanmerkelijk toe-

neemt. Indien de rechtsgrond enkel is,

dat het maatschappelijk leven zich

aan de OZB heeft aangepast, dan is

een grenscorrectie die de ingezetenen

verrast ook moeilijk to verdedigen

omdat de benadeelden hun huishou-

ding alsnog en onverwacht moeten

aanpassen aan de forse verhoging van

het verschuldigde tarief. Niet ondenk-

baar tenslotte is dat het verhoogde

tarief zich vertaalt in een lagere waar-

de van de onroerende zaken binnen

de corridor, terwijl die erbuiten hun

waarde behouden. De redelijkheid

van dit verschil oversteeg het bevat-

tingsvennogen van veel onroerende-

zaakseigenaren in de betreffende

regio. De OZB voldeed aldus zeker

niet meer aan het ideaal.

Het voorbeeld van de Haagse annexa-

tie is wellicht extreem, maar tariefver-

schillen blijken ook elders moeilijk to

worden aanvaard. Er is daarom voor-

gesteld om to komen tot een uniform

belastingtarief voor de OZB. Zodoen-

de worden belastingdrukverschillen

bij vergelijkbare woningen in sociaal-

geografisch samenhangende gebieden

grotendeels opgeheven. Een voor de

hand liggende tegenwerping zou zijn

dat zelfs bij bantering van een uni-

form tarief belastingdrukverschillen

blijven bestaan bij onroerende zaken

van vergelijkbare technische kwaliteit

die zijn gelegen in verschillende

regio's. De Vereniging van Neder-

landse Gemeenten acht het to inge-

wikkeld om regionale waardever-

schillen in het voorstel to corrigeren.

Naar mate het uniforme tarief wordt

opgerekt, worden ook de regionale

verschillen in effectieve belastingdruk
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Professor. mr

O.I.M. Ydema is

hoogleraar

Geschiedenis van het

Belastingreeht to

Leiden en advocaat bij

Trenite Van Doorlle.

groter. Omgekeerd stel ik mij voor dat

waardeverschillen tussen onroerende

zaken in verschillende landsdelen het

gevolg zijn van verschillen in de mix

van voorzieningen die elke regio ken-

merkt. Dat zijn niet alleen voorzienin-

gen die door de locale overheden wor-

den aangeboden, maar ook andere,

zoals de aanwezigheid van arbeids-

plaatsen en het aanbod aan particulie-

re voorzieningen. Welke andere reden

zou er zijn voor waardeverschillen in

overigens vergelijkbare onroerende

zaken? Menier ziet als waarde de mate

waarin het betreffende object nut heeft

voor anderen. Een relatief hoge waar-

de kan in de ogen van sommige 19de

eeuwse auteurs dan een onderdeel

van de besteding zijn en daarmee wel-

licht ook een rechtvaardiging voor de

daaraan verbonden belasting. Als de

relatie tussen het nagestreefde doel en

het gevraagde offer vervaagt, en als

de OZB in de steer van de bestedings-

belastingen moet worden gezocht, dan

lijkt een beperking van de gemeente-

lijke belastingautonomie op dit punt

een goede zaak.

Wanneer de OZB zelfs geheel uit han-

den van de gemeenten wordt geno-

men laden plaatselijke bestuurders

zoals die in Den Haag ook niet meer

de verdenking op hun schouders, dat

eventuele grenscorrecties er vooral toe

strekken om het belastinggras bij de

buren of to grazen. Afgaand op de

verslagen in de media was het maat-

schappelijke draagvlak voor de

annexatie die 's-Gravenhage voor-

stond in de grensgemeenten in ieder

geval minimaal. Misschien moeten we

daar overigens niet dramatisch over

doen. De betrokken politieke partijen

hebben dit bij de laatste verkiezingen

voor de Provinciale Staten niet duide-

lijk moeten bezuren - wellicht mede

door de koppeling van die verkiezin-

gen aan die voor de Eerste Kamer. De

vraag naar de rechtvaardigheid van de

OZB in de Haagse regio is voor de

Zuid-Hollandse kiezers in het stem-

hokje kennelijk to abstract geweest.

Rotterdam 21 april 1999

011110 YdC11117
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Op 16 oktober zal het 60 jaar geleden

zijn dat de Rijksbelastingacademie

(RBA) plechtig werd geopend. Dit

geschiedde in het gebouw waarin zij

werd gevestigd, d.w.z. het oude

gebouw van de societeit 'Amicitia ',

gelegen aan het Beursplein nr. 20, to

Rotterdam. Naderhand is de RBA nog

gevestigd geweest aan de Waldeck

Pyrmontlaan 15, Mecklenburglaan

16 en, laatstelijk, Parklaan 16.

Als eerste spreker trad op de directeur

van de RBA, tevens Directeur der

directe belastingen, invoerrechten en

accijnzen to Rotterdam, mr J. van der

Poel. Deze promoveerde in 1942 op

het proefschrift 'Rondom compositie

en compromis' en in 1949 werd hij

benoemd tot hoogleraar-directeur der

RBA. In zijn openingsrede zij hij

ondermeer:'(.... ) dat zij die geroepen

zijn de fiscale wetgeving op de hoogte

to houden van de eisen van de tijd, die

de leiding moeten geven bij de uitvoe-

ring dier wetten, (...) die opleiding

moeten verkrijgen, die de meeste

waarborgen in zich sluit voor een

brede en deugdelijke visie op hun taak

als wetsuitvoerder en als leiders in een

groot dienstvak, doch ook voor deug-

delijke beoefening van de wetenschap,

waarmee zij dagelijks in aanraking

komen.' Hij verwees voorts naar de

omstandigheid dat ook het

Nederlands Belastingmuseum in

Rotterdam gevestigd was dat door

middel van zijn bibliotheek en grote

verzameling van overige gegevens ten

dienste van de opleiding zou staan.

Professor Van der Poel en de heer Bos.

Foto Rein Meyer

Wie schaterlacht daar toch zo eigenaardig ?
Ik heb Been tijd, ik schrijf me lam

Om nu to lachen is beslist niet aardig
Mijn vingers zijn al helemaal stram

We zitten in ons zelf to tieren
Geen meelij kent toch die sinjeur

Hij leest maar door, uit zijn papieren
"Dat gaat heel goed heer Direeteur"

Henk Spijkerman
15
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Nadat ook de Burgemeester van

Rotterdam, mr P.J. Oud, het woord

had gevoerd, werd de eigenlijke ope-

ning verricht door de Secretaris-

Generaal van het Departement van

Financien, Jhr mr A.M.C. van Asch

van Wijck. Deze trad op voor de

Minister die door niet to verschijnen

vermoedelijk de nadruk wilde leggen

op de noodzakelijk to betrachten

soberheid; de Minister had ook om

verschillende redenen, waaronder

financiele, een universitaire opleiding

van de hand gewezen. Wel stelde Van

Asch van Wijck vast dat behoefte

bestond aan een algemene weten-

schappelijke basis waarop de studie in

de belastingwetenschap gestoeld zou

Enige docenten, v.1.n.r.

mr K. Millenaar,

nir M.A.H. Hazen en

prof. H.J. Doedens

Foto Rein Meyer

Aangezien aan de RBA ook een vor-

mingstaak was toebedacht, werd op

dezelfde dag het Corps van Studenten

aan de RBA (CSR) opgericht, waarvan

aanvankelijk het lidmaatschap min of

meer verplicht was. Hoewel ook

naderhand dit lidmaatschap met

nadruk werd aanbevolen, deden toch

enige zogenaamde 'turken' hun

intrede; zij bleven echter uitzonderin-

gen. Het CSR heeft in hoge mate aan

de verwachtingen beantwoord: het

heeft de grondslag gelegd voor een

enorm 'esprit de corps' tussen de

verschillende 'generaties' inspecteurs.

Zoals bekend, heeft de RBA na

1963 geen personen meer voor de stu-

die aldaar aangenomen. Volgens de ter

beschikking staande gegevens zijn

598 studenten tot de RBA toegelaten.

Daarbij moeten nog worden geteld

20 studenten van de I & A opleidingen

1937 tot en met 1940. In totaal zijn der-
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halve 618 studenten voor de RBA

geselecteerd, waarvan 92 niet zijn

afgestudeerd, hetzij omdat ze in het

geheel niet aan de studie zijn begon-

nen, hetzij omdat ze op een later tijd-

moeten zijn. Voorts wees hij er op dat

in de nieuwe situatie de keuze van de

aanstaande hogere ambtenaren direct

na de beeindiging van de schoolstudie

plaats had en dat het particulier initia-

tief werd vervangen door een oplei-

ding die van de aanvang of in handen

van de Staat zou zijn.

stip hebben 'afgehaakt'. Afgestudeerd

zijn dan 526 mannen. Naar bekend

mag worden verondersteld, liet Prof.

Van der Poel geen dames tot de oplei-

ding toe.

Sores werd er serieus gestudeerd ... Foto Rein Meyer
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Van de 526 afgestudeerden zijn, voor

zover bekend, thans 113 overleden. Er

zijn dus nu nog 413 over, van wie de

oudste Ton Borg (86 jaar) en de jongste

Flip de Kam (52 jaar).

'aria
ling om weer eens bij to praten.

Officiale toespraken worden niet

gehouden

- alleen Harm Mobach zal enkele

herinneringen ophalen - en achter-

grond - of dansmuziek zal evenmin

worden verzorgd. De deelnemers

worden van 15.00 uur of verwacht in

restaurant Engels in het

Groothandelsgebouw to Rotterdam,

alwaar ± 18.00 uur het buffet zal aan-

vangen. Rekening houdend met de

opkomst in 1989 en de inmiddels met

10 jaren toegenomen gemiddelde leef-

tijd, worden tussen de 300 en

400 deelnemers verwacht.

Het spreekt vanzelf dat u voor de

aanvang van de reunie van harte wel-

kom bent in het museum. Het zal ech-

ter op prijs worden gesteld, indien u

niet allemaal tegelijk komt. Het muse-

um zou uit zijn voegen barsten !

NB. Zie ook Impost ur 16, februari 1999,

hlz. 18 e.v.: De euriositeitenkmner van de

fiscus; de Almanak uitgegeven ter gele-

genheid van de 50ste Dies Natalis van de

RBA, b1z. 38 tot en met 44; Focus op

Fiscus, 1990 Kluwer, Deventer, ISBN

9020013238, blz. 98 e.v.

En sours werd erfeest gevierd ...

Foto Rein Meyer

In de bovenstaande aantallen zijn niet

begrepen 6 studenten uit de

Nederlandse Antillen en Aruba, 7 stu-

denten uit Suriname en 2 groepen van

in totaal 26 studenten uit Indonesia.

Zoals uit het vorenstaande kan wor-

den afgeleid, geldt 16 oktober als de

Dies Natalis van de RBA en van het

CSR. Deze dag zal dit jaar, na zestig

jaren, worden herdacht middels een

reunie van de afgestudeerden. Paul

Terlouw heeft daartoe het initiatief

genomen. De reunie, die niet officieel

van karakter zal zijn, heeft de bedoe-

En sours was het niet voor
iedereen even feestelijk.

Groentijd 1958, grimeerwedstrijd.

Foto Jan van Vugt 17
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Installatie van Ilya en Emilia Kabakov in
de Universiteitsbibliotheek Amsterdam

Van 9 juli tot en met 6 augustus 1999

is in de Universiteitsbibliotheek

Amsterdam een installatie van Ilya

en Emilia Kabakov to zien. Met de

nieuwe installatie THE OLD REA-

DING ROOM geeft Kabakov zijn

commentaar op de grote veranderin-

gen in de wereld van de informatie-

verschaffing.

THE OLD READING ROOM maakt

deel uit van de in 1998 begonnen

samenwerking tussen het Amsterdams

Fonds voor de Kunst en de

Universiteitsbibliotheek Amsterdam

(UBA), die doorloopt tot de verhui-

zing van de UBA met haar kostbare

collectie naar nieuwbouw in het cen-

trum van Amsterdam op het

Binnengasthuisterrein. Wat is de toe-

komst van bibliotheken ? Hoe wordt

informatie openbaar gemaakt ? Gaat

de computer alles overnemen ? Deze

en andere vragen inspireerden

Kabakov tot zijn installatie in de

Doelenzaal in de Universiteits-

bibliotheek. Het multimediatijdperk

verlangt een andere benadering van

kennis. Met de installatie brengt

Kabakov een ode aan de 'oude' biblio-

theek, waar men omringd wordt door

boeken en kennis.

THE OLD READING ROOM roept op

dramatische wijze de traditionele

bibliotheek op. Welke waarden blijven

behouden, op welke wijze levert tech-

nologische vooruitgang werkelijk wat

op ?

18 Ilya Kabakov is een
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van de bekendste hedendaagse

Russische kunstenaars. Hij is in 1933

geboren in Dniepropetrovsk,

Oekraine. Vanuit New York reist Ilya

Kabakov met zijn vrouw Emilia de

hele wereld of om zijn projecten en

installatie to realiseren.

Bij Vossiuspers AuP verschijnt in juli

een gelijknamige drietalige publicatie.

(ISBN 90 5629 069. gebonden. circa

64 pagina's, geillustreerd. f 29,50).

De kunsthistoricus en filosoof Boris

Groys, verbonden aan het Centrum

voor Kunst en Mediatechnologie to

Karlsruhe voert met Kabakov een dis-

cours over de bibliotheek. Zij kennen

elkaar nog vanuit de voormalige

Sovjet-Unie.

Ter gelegenheid van deze installatie

organiseert Crea Studium Generale

UvA (tel. 020-626 0297) op dinsdag

29 juni 1999 om 20.30 uur Boeken aan

de ketting ?, een discussie over cul-

tuur en informatie en de impact van

de computer en internet op de cultu-

rele bagage en kennis van de gebrui-

ker. Inleiders zijn o.a. Prof. dr Piet

Visser en de schrijver Louis Stiller.

Voorts zal Kabakov een serie colleges

verzorgen in de Rijksakademie voor

Beeldende Kunsten to Amsterdam

(020-527 0300).

THE OLD READING ROOM

installatie van Ilya en Emilia Kabakov

in de Universiteitsbibliotheek

Amsterdam; publieksdata: 9 juli t/m

6 augustus 1999; openingstijden: di -

za: 10.00 - 17.00 uur; zo: 14.00 - 17.00

uur; toegang tot de installatie: gratis,

via de tentoonstellingszaal van de

Universiteitsbibliotheek, Singel 425,

Amsterdam, tel: 020 - 525 2143

Opening THE OLD READING

ROOM: donderdag 8 juli 1999 18.00

uur in de Aula (Singel 411) van de

Universiteit van Amsterdam in aan-

wezigheid van staatssecretaris Rick

van der Ploeg

Informatie:

in- en externe communicatie

Universiteitsbibliotheek Amsterdam

Petra Herweijer en Monique

Kooijmans

Tel. 020 - 525 2054 en 525 3601

Fax 020 - 525 2311,

e-mail: herweijer@uba.uva.nl en kooij-

mans@uba.uva.nl

ALGEMEEN
HISTORISCH, GEOGRAPHISCH

CENEALOGISCH

WOORDENBOEK,
D1 (,FHEL1 WE ELDLYEF GFSCHIEDE:NJS,

ITN (IM-,111IIN'Hp, IIISTOTLI

L N.:LIN LIIT VT tRL ^ LNL,

Amsterdams Fonds

voor de Kunst (AFK),

Bart Lommen,

tel. 020 - 520 0520

Vossiuspers AUP,

tel 020 - 420 0050,

Francoise

Kraaijenzank

of Pleun Luykx

BuIten ^Ierrlntu'oordelijk

heid van dc red(I tie
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De gemeente Weert verhardde na de Tweede Wereldoorlog de weg van Altweerterheide in de richting

van het Belgische Bocholt tot aan de grens. De Weertenaren verzochten de gemeente Bocholt orn de

aan de Belgische zijde van de grens gelegen weg ook to verharden. Toen een en ander gereed was, kon

men dus van Weert, via Altweerterheide naar Bocholt reizen over een mooie asfaltweg die nog langs

een bijzonder natuurgebied gaat ook. In die tijd was het echter verboden om de grens to passeren over

wegen waaraan geen douanekantoor lag. Een tweede stap van deze gemeenten was om de Ministeries

van Financien to verzoeken om aan deze weg douanekantoren to vestigen.

Na een periode, waarin vele brieven over en weer gestuurd werden, werd besloten om aan deze weg

een douanekantoor to openen, mits de gemeenten Weert en Bocholt de kosten voor het to bouwen kan-

toor voor hun rekening zouden nemen. In dit kantoor moest ruimte zijn voor de Belgische en

Nederlandse douane. Het Nederlandse Ministerie van Financien zou huur betalen aan de gemeente

Weert; het Belgische Ministerie aan de gemeente Bocholt.

In 1955 werd met de bouw begonnen.

De aannemingssom bedroeg

± f 12.000,--, waarvan de beide

gemeenten elk de helft betaalden.

Nederland betaalde aan de gemeente

Weert een huur van f 380,-- per jaar

(Deze huur liep in de loop van de tijd

op tot f 711,-- per jaar). Er werd een

huurcontract aangegaan voor de tijd

van 10 jaar, telkens met 10 jaar to ver-

lengen.

Per 1 februari 1956 word het kantoor

in gebruik genomen; de officiele ope-

ning vond eerst op 24 september 1956

plaats. Bij deze gelegenheid werd

door de gemeenten een tegeltableau

aangebracht.

Het douanekantoor heeft geen lang

Leven gehad. Per 1 juni 1971 werd de

huur door het Ministerie van

Financien opgezegd. De voorschriften

met betrekking tot het grensverkeer in

de Benelux waren inmiddels zo ver-

soepeld, dat dit kantoor geen reden

van bestaan meer had. Als leegstaand

pand werd dit kantoor regelmatig

beschadigd. Deuren en ramen werden

met planken dichtgetimmerd. Het

geheel hood jarenlang een sombere

aanblik.

Het troosteloos uitziende douanekantoor



Verschillende malen hebben particu-

lieren getracht het pand to kopen, ten-

einde het als woonhuis of vakantie-

huis to gebruiken. Deze verzoeken

werden afgewezen, omdat een derge-

lijk gebruik in strijd was met het

bestemmingsplan. Uiteindelijk is het

pand in augustus 1984 gesloopt. De

grond is geegaliseerd. Alle sporen van

waar eens een Belgisch-Nederlands

douanekantoor heeft gestaan, zijn

totaal uitgewist.

Ter gelegenheid van de officiele ope-

ning van het douanekantoor werd

door beide gemeenten een tegelta-

bleau aangebracht. Dit tegeltableau

geeft in het kort de geschiedenis weer

van deze streek. De plaats waar in

1955 dit douanekantoor werd

gebouwd, is in de loop van vele eeu-

wen het middelpunt geweest van

moeilijkheden tussen de bewoners

van Weert en Bocholt. Vandaar dat

men dit tegeltableau aanbracht, als

symbool van de tegenwoordig zeer

goede samenwerking tussen beide

grensgemeenten. Het tableau dat een

grootte heeft van 70 bij 52 cm, bestaat

20
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uit 4 tegels. De voorstelling is ont-

leend aan een charter van 17 juni

1296. In dit charter gaf Aert, Graaf

van Loon, aan Willem III, Graaf van

Horne en Heer van Weert, het recht

om water of to tappen uit een hier nog

lopende beek. Willem III van Horne

had dit water nodig om de gracht

rond zijn slot, dat bij Weert lag, to vul-

len. De hoeveelheid water die hij

mocht aftappen, mocht niet meer

bedragen dan de hoeveelheid die

door een bijenkorf kon stromen. Dit

verklaart de aanwezigheid van de bij-

enkorven op het tegeltableau.

De tekst:

HET NIEUWE
HEREEN'GE
WATT OUDE
VERDEELDE
doelt op de vroegere moeilijkheden,

die nu gelukkig geschiedenis zijn.

Deze moeilijkheden waren niet alleen

het watergebruik uit de Bocholter-

beek, maar ook ruzies over het

gebruik van gemeenschappelijke

gronden, waarvan de grenzen niet

duidelijk waren.

Onder de hierboven vermelde tekst

zien we de bijenkorf waardoor het

afgetapte water stroomt. De wapens

van beide gemeenten, alsmede de

jaartallen 1296 en 1956 voltooien het

geheel.

Het tegeltableau

Bij het slopen van dit douanekantoor

is het tegeltableau uit de muur geno-

men en overgebracht naar het raad-

huis van Bocholt, waar het tijdens een

verhuizing verloren is gegaan.

Co Bieze

Bronnen: Gemeentearehief Weert.
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Belasting niet betaald?

Geen familienaam?
Een krijgsman in de host!

Algemeen

Inlegering van een of meer soldaten

kwam vroeger voor als dwangmiddel

bij weigering om een achterstallige

belastingaanslag to voldoen. Let wel:

als dwangmiddel om betaling of to

dwingen en niet als vervangiugsmid-

del voor die betaling. Paul Brood

maakt er melding van in zijn bock

Belastingheffing in Drenthe 1600-

1822: De Belastingexecuteur kan zich

zo nodig bedienen van soldaten. De

weigerachtige kreeg gedurende een

of meer dagen, een of meer soldaten

ingelegerd. Betaalde hij dan nog niet

dan konden zijn bezittingen worden

verkocht.. en 'Halverwege de zeven-

tiende eeuw is dit dwangmiddel afge-

schaft'

Dat laatste mag dan waar zijn, maar

dan heeft het toch blijkbaar later weer

de kop opgestoken. In de 19e eeuwse

papieren ben ik het herhaaldelijk

tegengekomen, ook in Hoogeveen. En

niet in het geniep trouwens; het mid-

del was gewoon bij de Wet geregeld

en is daaruit pas in 1920 verdwenen.

Trouwens ook in geval van andere

nalatigheden leende inlegering zich

soms om nakoming van verplichtin-

gen of to dwingen.

Hergebruik door de Fransen (1810 -
1813)
Dat de Fransen de inlegering voor ver-

schillende doeleinden als dwangmid-

del gebruikten, zal niemand verbazen.

Een mooi voorbeeld van dreigen daar-

mee trof ik aan in het gemeentearchief

tussen de losse stukken van 1813.

Zoals bekend verplichtten de Fransen

in 1811 een ieder die geen familienaam

bezat, er een aan to nemen. Velen

gehoorzaamden; anderen vertikten

het. Ook in Hoogeveen waren er blijk- 1. een waarschuwing om binnen

baar nogal wat mensen van de laatste 3 dagen to betalen;

categoric. De Drentse onderPrefect 2. een aanmaning, nog 3 dagen respijt,

Hofstede ergerde zich aan hen en liet anders volgt dwang;

dot blijken in deze volgende

Publicatie'.

'Alzoo wij onderPrefect van de Arrondissement Assen in ervaring gekomen zijn, dat

onderscheidene Ingezetenen van het Hogeveen zich hebben durven onderstaan, onr

niettegenstaaude de herhaalde uitnodigingen van den Hr Moire, weigerachtig to blijven

om zich omtrend het aannenren van eene vaste familienaam to verklaren, en alzoo met

de daad tonerr, aan de orders van het Gouvernemeut niet to zvillen gehoorzamen.

Zoo geeven wij Writs dozen aan Dezelve order verregaande misnoegen over hull gedrag

to kennen, en verklaren, dat diegeene hunner, Welke in doze hunne hardnekkigheid

mogten volharden, zullen worden aangenrerkt, ills verdagt en met slinksche oognrerken,

tegen het gouvernernent bezield, en als dusdanig behandelt & bestraft. Err verzoeke wij

deer Hr Moire, onr ors voor de 31 dezer nraand to willen inzenden, een nonrinatieve

stoat van zoodanige Ingezetenen, zvelke aan hunne verpligting in dit opzigt niet zullen

hebben voldaan; wordende hij nu voor als dan geautoriseerd, onr na dat tijdstip bij de

zulken dadelijk de Gendarmerie in to legeren.

Aldus gedaan in het Landshuis to Assen den 7 October 1813

De onderPrefekt van het arrondissement Assen

(w.g.) Hofstede

Tweemaal aflezen

Dat 'Tweemaal aflezen'zal we bedoeld

geweest zijn voor de kerkenspraak.

Meester Roelof Pieters Berkenbosch

zal zich ongetwijfeld van zijn taak

hebben gekweten en het kerkvolk van

de wil van de bezetter en diens tra-

want op de hoogte hebben gebracht.

Kiezen dus: of een achternaam of een

gendarme in de kost.

Wettelijke regelingen
In 1845 kwam de Wet op de Invor-

dering van 's Rijks directe belastingen

(Staatsblad 1845 no. 22) tot stand. In

de artt. 13 t/m 16 daarvan worden de

gewone machtsmiddelen vermeld, die

de ontvanger voor de invordering ten

dienste stonden, to weten

3. een dwangbevel, meebrengende het

recht om roerende en onroerende

goederen van de belastingschuldige

aan to tasten.

Maar alvorens tot uitvaardiging van

een dwangbevel over to gaan, kon de

ontvanger ook nog tot inlegering van

een krijgsman besluiten. Hij had daar-

voor wel de machtiging van de kan-

tonrechter nodig, maar die mocht

alleen om 'zeer gewichtige redenen'

zijn medewerking weigeren. Was de

machtiging verleend, dan schreef de

ontvanger een bevel tot inlegering, liet

dat voor gezien tekenen door de bur-

gemeester en stuurde dan de krijgs-

man daarmee naar de nalatige belas-

tingplichtige.
21
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De belastingplichtige had terzake van

de inlegering enkele goed omschreven

verplichtingen. Hij moest de krijgs-

man verstrekken:

1. huisvesting;
2. een nachtleger;

3. voeding;

4. een plaats aan den

gemeenen haard;

ijv. 5. vijftig cents per dag

Wanneer de belastingschuldige de

openstaande aanslag(en) voldeed,

werd de krijgsman direct teruggetrok-

ken. Als hij niet betaalde en ook niet

correct voldeed aan zijn verplichtin-

gen ten opzichte van de ingelegerde

krijgsman, dan riskeerde hij nog een

boete van hoogstens 100 gulden en

een gevangenisstraf van ten hoogste

zes maanden. Al met al geen kleinig-

heid dus.

En nu een paar praktijkgevallen.

111 de Franse tijd

Per 1 october 1813 - de Fransen pakten

a] bijna hun biezen - schreef de

onderPrefekt to Assen aan Maire van

Hoogeveen, dat ik...........ter dispositie

van den Heer Recepteur Uwer

gemeente gesteld hebbe, het nodige

getal gendarmes, ten einde bij de

onwillige Schatschuldigen to worden

ingelegerd'.

En d.d. 13-10-1813 schrijft de onder-

Prefekt, dat Christiaan ter Steege to

kennen heeft gegeven uit hoofde van

volstrekte armoede niet in staat to zijn

belastingen to voldoen en dat men bij

hem Gendarmes had ingelegerd tot

tijd en wijle de belasting zou zijn

betaald. De onderPrefekt vraagt nader

onderzoek en wil dat bij daadwerkelij-

ke constatering van deze armoede, de

schuld zal worden afgeboekt als

Ionverhaalbare' post.

De belastingoritvangers in actie - 1857.

In het jaar 1857 was inlegering van

soldaten - men noemde hen garnisai-

res - op grond van niet-betaalde

Rijksbelastingen blijkbaar aan de orde

van de dag. Zo kwam in dat jaar de

Rijksontvanger o.a. in actie tegen

Harm Tans ten Kaat, eveneens to

Hoogeveen, een man die de een of

andere aanslag niet had betaald.

Blijkens zijn verklaring ken hij dat ook
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echt niet. Er kwamen moeilijkheden

en burgemeester Zeper werd er bij

betrokken. Die schreef daarop dd. 29

april 1857 aan de Officier van Justitie

to Assen een brief, waaraan ik het vol-

gende ontleen:

(...) Dc bijgevoegde verklaring van

gezegde ten Kaat is stellig op waarheid

gegrond, hij is zeer arm, en tusschenbei-

de door de diakonie bedeeld zoo als ik

boor; hij verdient voor zich en de zijnen,

zijn vrouw en zes kinderen inet moeite

droog brood en aardappelen met olie.

Op wat grond de ontvanger regt heeft

bij dergelijke behoeftigen garnisaires to

zenden begrijp ik niet, maar weet wel

dat dit bier no dagelijksch geschied; een

volinaakt middel om onrust in de

Gemeente to stiehteii.

Burgenieester A. Zeper.

Nog geen week later, op 4 mei 1857,

kreeg burgemeester Zeper van de

Kantonrechter een lijstje met zeven

namen van mensen die uit hoofde van

belastingschulden voor inlegering van

een krijgsman in aanmerking kwa-

men. Gevraagd naar zijn oordeel, ant-

woorde Zeper als volgt:

No. 1, 2 en 3 zijn arbeiders, en hoewel

deze winter in behoeftige omstandig-

heden verkeerd hebbende, thans zoo

veel verdienen dat zij betalen kunnen;

No. 4. is barbier, en woont dientenge-

volge in eene betere woning dan zijne

verdienste wel medebrengen, maar

moet naar mijn oordeel dus ook voor

dat genot betalen;

No. 5. deze persoon kan wel betalen;

No. 6. en 7. zijn volslagen arm, en

worden door deze gemeente en nabu-

rige onderhouden.

Over de inlegering van garnisaires is

mij vender niets bekend. Toeli desk ik

dat er nog veel interessatits over dit

onderzverp to vinden is, on. in de

arclneven van het kantongerecht.

J.L. Havitiga

1'^eTT: C^Nfu^^

N.B. De schrijver die zich mede blij-

kens het bovenstaande bezig houdt

met de bestudering van de geschiede-

nis van Hoogeveen, heeft zijn toe-

stemming voor deze publicatie ver-

leend.
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Smokke laars list'
Schipper X. is een aartssmokkelaar, daarvoor alom bekend, en begrijpelijk is het dus ook, dat hij op geen to besten voet

staat met de kommiezen, die hem steeds in 't oog houden, maar niet to pakken kunnen krijgen.

Op zekeren keer had onze man een kist smokkelwaar aan boord, die in zeker plaatsje over de grenzen aan wal moest. Hoe

't kwam is niet bekend, maar onze ambtenaren wisten dezen keer maar at to wet, dat X. den fiscus weer wilde bestelen en

zouden hem stellig eens voor goed mores leeren.

't Schip komt aan wal, en na de met een stalen gezicht afgelegde verklaring van den schipper, dat er niets to declareeren is,

begint men de lading to lossen. Onze ambtenaren, steeds op hun qui vive, loopen grinnikende heen en weer, doch nog

steeds vertoond zich niets verdachts aan hun nauwspeurend oog.

Maar onzen smokkelaar komt het wet verdacht voor, dat de heeren der wet dezen keer zoo bijzonder attent zijn en tot over-

maat van tegenspoed voor hem, gaat de Tossing zoo vlug, dat de kist weldra in eigenlijken zin aan den dag moet komen,

dan is hij er "gloeiend" bij, evenals de bezetting van 't turfschip to Breda er gloeiend bij zou zijn geweest, ware haar schip-

per een droomer geweest.

Onze schipper geeft zijn collega van voor drie eeuwen weinig toe, en hceft spoedig raad geschaft. 't Is rusttijd, en terwijl de

tossers hun maaltijd nemen is in een onbewaakt oogenblik de kist door een geheim luik verhuisd naar het zoogenaamd
11
vooronder"waar de knecht huist, ofschoon zij daar natuurlijk ook niet veilig is, wijl de ambtenaren ook daar zoo dikwijls

visiteeren als zij willen. En toen nu, na eenigen tijd, de Tossing weer in vollen gang is en onze kommiezen maar kijken en

kijken, doch tot hun stijgende verwondering niets verdachts bespeuren, vliegen eensklaps schipper en knecht razende en

schellende op 't dek. Zij hebben de grootste ruzie, de knecht roept, dat hij dadelijk vertrekt en zijn loon wil ontvangen,

schijnt tot handtastelijkheden to willen overgaan, doch bespeurt, schijnbaar toevallig, de ambtenaren onder de belangstel-

lenden, en wil dezen laten beslissen.

De laatsten, blijde dat zij hun vriend

den schipper een loer kunnen draaien,

geven den knecht gelijk, de Baas gaat

met den knecht in de roef en men

hoort hem grommende en brommende

het loon neertellen, waarna de knecht

zijne kist met goed bovenhaalt en den

voor hem zoo vriendelijke mannen der

wet beleefd verzoekt, hem de vracht

even op den schouder to helpen; dit

gedaan zijnde verlaat hij, nog schellen-

de van "schelm" en "smokkelaar"

triomfantelijk het vaartuig om zich

met de kist vol smokkelwaar ter

bestemder plaatse to begeven.

's Avonds zaten in een herberg bij de

losplaats onze bedrogen kommiezen to

redeneren over de mogelijkheid, dat

zij omtrent schipper X. dezen keer ver-

keerd waren ingelicht, toen zij, tot

hunne groote verbazing, schipper en

knecht verzoend zien binnentreden en

bij anderen plaats nemen, waar spoe-

dig groote opgewektheid en vroolijk-

heid heerscht. Zie, verklaart X. zeer

luidde, "dat ambtenaren eens iets door

de vingers zien, kan ik gelooven, doch

dat zij smokkelwaar den smokkelaar

op den schouder helpen, dat is niet

aan to nemen." Zij, voor wie de

opmerking bestemd was, dropen af..

Bijzondere vriendenprijs voor'Liberale
Gifte'
Vrienden en donateurs van het

Belasting & Douane Museum kunnen

voor de speciale prijs van f 95,-- bij het

museum bestellen het boek 'Liberale

Gifte; Vriendenbundel Ferdinand

Grapperhaus' onder redactie van

J. Verburg, N.H. de Vries en O.I.M.

Ydema. De normale winkelprijs

bedraagt f 125,--

Fote Rein Meyer

Overige 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 geInteresseer-

dentoegezonden.

'OZverganonlen uit het zveekblad voor de adnrinistratie der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, nr. 1493

(9 februari 1901). 23
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