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In Hoofd Zaken wordt mededeling gedaan van de opening van de tentoon-

stelling over de Europese douane to water in het Musee de la Marine in Parijs.

De aanvankelijke opzet om van deze tentoonstelling ook een fototentoonstelling

to maken die in de verschillende Europese landen to bezichtigen zou zijn, is

helaas mislukt. In de rubriek Museumnieuws zijn verder de nieuwtjes opge-

nomen die betrekking hebben op wat in de afgelopen zomer in en rond het

museum heeft plaatsgehad.

Van het museumbezit komen aan de orde een zilveren strooibus en een fraaie

brief van de controleur to Beek; als recente aanwinst wordt een schilderij van

een stadsomroeper besproken.

In zijn column gaat Professor Ydema in op enige 19e eeuwse theorieen inzake

de belasting van vermogensrendement, waarbij hij tevens verwijst naar de voor-

stellen die ter zake zijn gedaan door minister Pierson, alsmede naar de belasting-

herziening 2001, ingediend door minister Zalm en staatssecretaris Vermeend.

De Werkgroep Geschiedenis van de Overheidsfinancien is vertegenwoordigd

met het verslag van de voorjaarsvergadering en de aankondiging van een wel

heel bijzondere najaarsvergadering.

In de rubriek Varia is een bewerking opgenomen van een spreekbeurt van een

12-jarig schoolmeisje en wordt aandacht besteed aan de kohieren van het huis-

geld to Jutphaas. Tenslotte wordt, met een verwijzing naar het artikel 'RBA 60

jaar !', een beroep op uw geheugen en medewerking gedaan om enkele lacunes

in to vullen.

Wolfgang Kattenbusch
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Op dinsdag 21 september vond in het Musee de la

Marine in Parijs de opening plaats van de tentoon-

stelling 'Gabelous & Pataches. Les douanes sur les

cotes d'Europe'.15 Europese landen werkten mee

aan deze grensoverschrijdende douaneactiviteit.

Uit de historische collecties selecteerde men die

objecten die een relatie hebben met het werk van

de douaniers op zee. Uiteraard wordt aandacht

besteed aan het verleden, maar ook het heden is

prominent aanwezig. Scheepsmodellen voeren de

boventoon. Hoewel de omvang van de inzen-

dingen sterk uiteenloopt, geeft de expositie in zijn

totaliteit een aardig beeld van het werk to water.

Het grootste gedeelte van de tentoonstelling is

natuurlijk gerelateerd aan het zilte nat. Europa is

immers grotendeels omringd door de zee.

Echter, landen als Hongarije en Luxemburg, die

niet direct grenzen aan welke zee dan ook, zorg-

den voor inzendingen die licht werpen op de MEIS
douanewerkzaamheden op respectievelijk de

Donau en de Moezel. 'Gabelous et Pataches'

biedt binnen de maritieme geschiedenis een

volstrekt nieuwe invalshoek en is daarmee een

waardevolle expositie geworden. Een ander

waardevol element is het feit dat vrijwel alle

landen die zijn aangesloten bij de Interna-

tional Association of Customs Museums

(IACM) mee konden en wilden werken aan

dit Franse initiatief.

De inzending van het Belasting & Douane Museum geeft

een impressie van de Nederlandse douanegeschiedenis. Deze wordt onder meer geillustreerd met een

portret van Robert Dudley, Graaf van Leicester, die als gouverneur-generaal van de Nederlanden de

grondlegger was van onze douane (1586). Daarnaast zijn modellen to zien van douaneboten uit de

jaren 30 en de jaren 80 van deze eeuw, to weten de 'Zeemeeuw' en de 'Cor Boersma'. Samen met twee

aquarellen van J. Bugter geven zij een indruk van de Nederlandse douanegeschiedenis to water.

Zoals u zich uit een vorige aflevering van Impost wellicht herinnert heb ik als voorzitter van de

IACM mijn Franse collega Albert Laot gesteund bij zijn zoektocht naar financiele ondersteuning door de

Europese Unie. Het belang dat ik in de tentoonstelling in Parijs zag, was de mogelijkheid om to komen

tot een kant en klare fototentoonstelling over hetzelfde onderwerp, die vervolgens op reis zou gaan langs

de Europese douanemusea. Doordat wij de financiele dekking niet rond kregen, is dit initiatief helaas

niet gerealiseerd. Jammer, want een dergelijke unieke kans, waarbij zoveel stukken uit 15 verschillende

landen bijeen zijn, doet zich op korte termijn waarschijnlijk niet meer voor. Echter, met de ervaring die is

opgedaan, kunnen wij in de toekomst ongetwijfeld ons voordeel doen bij het realiseren van nieuwe

projecten. Ideeen hiervoor zijn tijdens de jaarlijkse conferentie van de IACM, in Stockholm, ontwikkeld.

De expositie 'Gabelous et Pataches' (Gabelou wil zeggen de douanier die zich bezighield met de

zoutaccijns. Pataches is een oude benaming voor de boten die door de Franse douane werden gebruikt) is

een eerste stap op weg naar het geven van meer bekendheid aan de internationale douanegeschiedenis in

het algemeen, en het maritieme aspect daarvan in bet bijzonder. Het prestigieuze Musee de la Marine op

de Place du Trocadero draagt hier niet in de laatste plaats aan bij. Het is een schitterend gelegen museum

van waar u een fraai uitzicht heeft op de Seine en de Eiffeltoren, die momenteel feestelijk is verlicht in

verband met de nadering van het nieuwe millennium. De collectie van het museum is echter nog veel

betoverender. Scheepsmodellen uit het recente en verre verleden worden getoond, tezamen met een groot

aantal schilderijen, portretten, standbeelden, enzovoort. Frankrijk als grote zeevarende natie, dat is de

boodschap die het museum uitstraalt. En met succes, dat moet worden gezegd. Dus zelfs als u niet in

staat bent de tijdelijke tentoonstelling 'Gabelous et Pataches' to bezoeken (te zien tot en met 29 november

1999), dan is de permanente expositie van het Musee de la Marine zeker de moeite waard.

Van harte aanbevolen!
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van gulden near Euro
Op 2 en 4 juli 1999 was er in het

Belasting & Douane Museum een

dubbele opening van de spelletjeszo-

mer. De spelletjeszomer had als thema

de invoering van de euro in het jaar

2002. Veel van de spellen stonden in

het teken van de euro. Zo konden de

kinderen spelen met 'Vier op een rij'

met euro's als stenen, een reuzensjoel-

bak met enorme euro's als sjoelstenen

en eurosterren als werpschijven voor

het euro-werpspel. Verder was er ook

de euro-omreken-hoek, waar kinderen

produkten in euro's konden omreke-

nen. Dc spelletjes stonden opgesteld

in do diw,1,1I en de hal.

De eerste opening was voor genodig-

den; deze was op vrijdagmiddag 2

juli. Maar liefst 90 kinderen hebben

aan de opening meegedaan. De kin-

deren van de Openbare basisschool

'Kasteel Spangen' en de kinderen van

de Openbare basisschool 'Het landje'

zorgden voor een gezellige drukte.

Vanaf 13.00 uur werd er door de kin-

deren in groepjes van 6 aan verschil-

lende activiteiten meegedaan. Niet

alleen de spelletjes, maar ook twee

speurtochten, een videoprogramma

en kleurplaten kleuren in de

Pungelaar stonden op het program-

ma. Om ongeveer 14.30 uur werd het

officiele startsein gegeven voor de

spelletjeszomer. De 90 kinderen lieten,

begeleid door de vrolijke klanken van

een straatorgel, allemaal tegelijk een

ballon op. De wind heeft de ballonnen

onder andere naar Duitsland meege-

voerd. Het kind waarvan de ballon

het verste is gekomen heeft een prijs

gewonnen.

De tweede 'opening' van de spelletjes-

zomer op zondag 4 juli was toeganke-

lijk voor iedereen. Het was een feest

voor de buurt. Ook bier werden de

vrolijke ballonnen opgelaten en er

was gratis limonade voor elk kind.

Ook waren er twee gigantische op-

tredens van kinderkoor Kakelbont

onder leiding van J. van Egdom.

De opening van de spelletjeszomer

'Spelenderwijs van gulden naar Euro'

was een groot succes en kon gereali-

seerd worden dankzij de vrijwilligers

en de museummedewerkers die zich

met name op vrijdagmiddag voor het

museum hebben ingezet. De spelle-

tjeszomer duurde tot en met 5 Sep-

tember. Het was voor kinderen van

6 tot en met 14 jaar.

De toegang was gratis.

Mark van Leeuwen
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Op zondagmiddag 29 augustus vanaf

13.00 uur ontving het Belasting &

Douane Museum de deelnemers voor

de Zomerfietstocht. Deze tocht, die

officieel de Kommiezenroute heet,

geeft een goed beeld van het voorma-

lige werkterrein van de kommiezen

en het huidige werkterrein van de

douane. De fietstocht gaat langs beide

zijden van de Maas die er het hoofd-

element van vormt. Bij de ontvangst

in het museum werd er koffie en thee

geschonken, cake geserveerd en werd

er druk bijgepraat door de vrienden.

Om 14.00 uur vertrok de groep.

Onder de bezielende leiding van de

twee gidsen Ton van Kuijen en Mark

van Leeuwen trok de groep langs het

werkterrein van de kommiezen.

De groep werd vergezeld door een

journalist van de Wereldomroep; deze

raakte onderweg achter, omdat zijn

fietsbanden van de wielen afschoten.

Ton van Kuijen en een vrijwilliger uit

de groep hebben de journalist gehol-

pen. Buiten dit kleme incident was de

tocht ontspannen en vooral gezellig.

Er heerste een gemoedelijke sfeer en

een grote interesse voor de verhalen

van de gidsen. Enkele fietsers hadden

ook hun eigen anekdotes, waardoor

de fietstocht een rijke en informatieve

tocht werd.

Het hoogtepunt uit de tocht was

toch wel het indrukwekkende uitzicht

op de Maas vanaf de verschillende

punten. Bijvoorbeeld het uitzicht

vanaf het Noordereiland waardoor

het nieuwe Centrale Belastinggebouw

goed zichtbaar was, of het uitzicht

vanaf de Tweede Katendrechtse

Haven, waardoor men goed het Park

van Zochers aan de overkant van de

Maas kon zien liggen. Wist u trou-

wens dat het zand waarmee het Park

is aangelegd van de Tweede Katen-

drechtse Haven afkomstig is? De

groep heeft even gerust bij het beeld

van Ketelbinkie en geluisterd naar de

verhalen van een van onze vrienden.

Om ongeveer 16.00 uur kwam de

groep voldaan terug bij het museum,

alwaar ze ontvangen werden met

borrelhapjes en drankjes. ledereen

was het er over eens: het was een

geslaagde middag en zeker voor

herhaling vatbaar!

Mark van Leenwen



Eindelijk was de grote dag aange-

broken. Het Belasting & Douane

Museum toog op woensdagmiddag 1

september rond de klok van 15.30 uur

met een selecte groep van zes roeiers,

een reserveroeier en een roerganger

naar de Leuvehaven om de uitdaging

van Waterstad aan to nemen. Deze

vereniging had namelijk een roeiwed-

strijd uitgeschreven, waar uiteindelijk

een 23 - tal organisaties aan deelna-

men, alle uit Rotterdam. De mariniers,

de politie, een aantal musea, een bio-

scoop, een winkelketen, kortom een

allegaartje aan merendeels goedwil-

lende amateurs zouden om de eer

strijden.

Omdat we onze voeten droog wilden

houden, hadden we gedurende de

zomer op vier geplande dagen een

uur per keer geoefend in het hanteren

van de roeispanen. Wij leerden snel,

want bij de tweede oefening werden

dat al riemen. Soms zwaar gehandi-

capt - wegens de vakanties kampten

we vrijwel elke oefening met een

onrustbarende onderbezetting - hiel-

den we goede moed, en zo hoort het

ook. Zonder morren is er zelfs een

oefening geroeid met drie roeiers,

terwijl het een acht - persoons sloep

betrof, maar vooruit ging-ie! Tijdens

deze oefencampagne werd de sloep

welwillend afgestaan door de Dhr.

Padmos, commandant van het in de

Coolhaven liggende opleidingsschip

"De Nederlander".

Bij aankomst aan de Leuvehaven

imponeerden we onze tegenstanders

dermate door onze outfit - wit sweat-

shirt met opdruk "Belasting & Douane

Museum, leuker dan je denkt" en witte

zonneklep met dito sticker - dat wij

in moreel opzicht al een neuslengte

voorsprong hadden.

In relatie tot de zonneklep hadden dit

overigens meer neuzen kunnen zijn,

indien de zon maar had geschenen.

Waar we wat agressief van werden

was het lacherig gedrag der mari-

niers,zeven kleerkasten in gevechts-

tenue. Omdat we een ruim bemeten

museumvlag hadden meegetorst, rol-

den we die schielijk uit en verdwenen

mitsgaders uit hun honend blikveld.

Na allerlei spitsvondigheden van de

wedstrijdleiding to hebben aange-

hoord - er mocht namelijk niet veel,

niet slaan met vlaggen of riemen,

elkaar niet snijden of aanvaren, etc. -

togen we naar de startopstelling.

We moesten met vijf vaartuigen te-

gelijk twee manches roeien over een

afstand van ongeveer 375 meter,

waarna de gemiddelde tijd bepalend

zou zijn voor de uitslag. De eerste

manche in een zgn. vlet, de tweede in

een sloep. (Een vlet ligt vrij laag op

het water, is kleiner dan een sloep en

is onprettig om mee to roeien).

Nadat we ons hadden geinstalleerd

aan boord, dreven we langzaam of

richting de startopstelling. In onze

nabijheid trachtte een andere boot

ons in onze geplande roeirichting to

hinderen, schoot alle kanten op behal-

ve de goede, wapperde aktief met de

riemen behalve in het water, kortom

was hinderlijk bezig.

De starter, afwisselend bezig to praten

in een GSM en in zijn luidspreker,

hetgeen de verwarring alleen maar

groter maakte, hield zijn elektrische

starttrompet schietklaar en keek vrij-

wel onafgebroken op zijn horloge.

Aangezien de vijf vletten een golvende

lijn vertoonden en hij ze op een lijn

wilde zien, zwaaide hij daarnaast ook

nog regelmatig met een arm, een

rechte lijn insinuerend. Al dit onbe-

heerst gedrag wond de roerganger

van onze vlet dermate op, dat hij van

lieverlee aanstuurde op een ramkoers,

als zodanig het heft in eigen hand

nemend.

Toen de startknerp klonk, kwam van

onze roerganger het bevel : "Haal op,

gelijk". Onze vlet begon to bewegen,

duwde met een hoop riemgekletter de

hinderlijke boot opzij -hetgeen

natuurlijk enige tijd in beslag nam -

en wij begonnen onze achtervolging

op twee vletten zonder startproble-

men, die bijna uit het zicht waren

verdwenen. Ofschoon we ze niet

meer inhaalden, was de afstand bij

de finish aanmerkelijk geslonken en

werden we derde van onze manche.

We hadden ons lesje echter wel

geleerd! Bij de start van de tweede

manche hadden we ons een sloep toe-

geeigend, die wel snel leek. Wij kozen

een wat verdekte startopstelling ver

weg van de andere sloepen aan de

andere kant van de haven. Met listig

manoevreren zouden we precies

tussen de kade en een grote bolder

door kunnen varen. Toen dit met enig
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geworstel was gelukt, lagen we op

kop van het veld.

Wat er toen met onze bemarming

gebeurde, grenst aan het ongeloof-

lijke. De mysterieuze krachten in de

sport gaf hen vleugels, er werd door

vele roeiers staccato meegebruld en

geschreeuwd met de bevelen van de

roerganger, het tempo werd steeds

meer opgeschroefd en de sloep vloog

over het water. De snelheid werd op

zeker moment dermate hoog, dat een

aantal roeiers hun riemen niet meer

op tijd uit het water konden krijgen,

hetgeen verwarring in de hand

werkte.

De roerganger besloot toen om - met

risico overboord to worden gekwakt -

het bevel : "riemen op" to geven.

Nadat hij een beginnende muiterij

had kunnen voorkomen, door

gewoon niet to luisteren naar de pro-

testen en het onbeheerste gekrijs van

het gemene yolk, maar rustig wachtte

tot dit Bounty - achtige geredekavel

was geluwd en de rust was weer-

gekeerd, had iedereen na het bevel:
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"Haal op, gelijk" de cadans weer to

pakken en was er weer discipline in

de boot.

Onze tijd moet fenomenaal geweest

zijn, want een aantal minuten na ons

kwam de rest van onze manche bin-

nendruppelen, hetgeen ons zichtbaar

genoegen schonk. Een onzer support-

sters uitte haar bewondering voor

de geleverde prestaties, door iedere

roeier en de roerganger een zonne-

bloem to schenken.

Nadat alle 23 teams hun manches

hadden afgewerkt, begon het aftellen

en de spanning steeg. Wij beidden

onze tijd met gecontroleerde bestellin-

gen op het ramschip "De Buffel", waar

allerlei geestrijk vocht ongelimiteerd

en gratis werd geschonken.

De jury kwam uiteindelijk met de

bevrijdende mededeling dat wij van

alle teams een zevende plaats hadden

bereikt, voorwaar een uitstekend

resultaat!

De directeur van het Maritiem

Museum hield een gloedvolle toe-

spraak tot de winnaars - uiteraard de

kleerkasten van de Marine - feteerde

de teams die de tweede en derde

plaats hadden behaald en eindigde

met de idee om deze eerste roeiwed-

strijd tot traditie to verheffen, omdat

het als evenement bijzonder geslaagd

was.

Tenslotte, de namen van de roeiploeg:

Op de eerste doft als slagroeier:

Pieter van Houten, naast hem Wim

van Es, op de tweede doft Loes

Peeperkorn met Mark van Leeuwen

en op de derde doft joke van der

Griend met Ton van Kuijen.

Reserve stond John Vrouwenfelder

en Kees Dijkstra was roerganger.

Een prima roeiteam met grote inzet en

uiterst sportief gedrag. Onze suppor-

ters waren dan ook vol bewondering

over de uitstekende resultaten van

deze roeiploeg.

Voorwaar het mooiste compliment.

Kees Dijkstra.

December 1999



Pr e s e nt at i e
dinsdag 14 september 1999
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Schrijven Zalm en Vermeend (belasting)geschiedenis?

De bekendmaking van de 'revolutio-

naire' belastingplannen van de minis-

ter en de staatssecretaris van

Financien is ook aan het Belasting &

Douane Museum niet onopgemerkt

voorbijgegaan. De redactie van het

Radio 1 Journaal kwam op de - goede

- gedachte om deze 'historische' dag

to beginnen in het Belasting &

Douane Museum. Uitgangspunt was

om terug to blikken op alle andere

belangrijke wetswijzigingen van de

afgelopen eeuw.

Vast onderdeel van dit ochtendpro-

gramma is het 'Filiaal' dat live vanaf

een lokatie in het land wordt uitge-

zonden. De voorlichter van het mu-

seum, Wim van Es, gaf twee interviews

over het museum en de belasting-

geschiedenis. Samen gaven zij een

goed beeld van de leuke en bijzondere

onderwerpen die in de vaste presen-

tatie van het museum to vinden zijn.

Vooral 'de oproep' voor een nieuw

belastingoproer (goed voor de collec-

tie van het museum) is bij veel luis-

teraars blijven hangen.

De heer G. Kroon van de CNV

Vakcentrale werd eveneens in het

Belasting & Douane Museum geinter-

viewd om met name de rol van de

CNV - via de SER - bij het tot stand

komen van de nieuwe belastingplan-

nen toe to lichten.

Uit de tientallen positieve reacties die

wij na de uitzending hebben ontvan-

gen blijkt dat deze uitzending op de

landelijke radio een goede zaak is

geweest voor de naamsbekendheid

van het Belasting & Douane Museum.

Daarnaast leidde de uitzending tot

twee positieve publikaties over het

museum: in het Algemeen Dagblad

en het Financieel Dagblad.

En of de heren Zalm en Vermeend

(belasting)geschiedenis hebben

geschreven? We zullen moeten

afwachten in hoeverre hun plannen

gerealiseerd worden, om vast to

kunnen stellen dat zij een plaats in

de belastinggeschiedenis - en in het

museum! - hebben verdiend.

Joris Kerkhoff van het'Filianl'interviewt de voorlichter van het Belasting & Douane Museum.
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Be inlevering van goud
en zilver in 1795

Foto: Rob Tiemann

Op 26 maart 1795 bepalen de provi-

sionele representanten van de provin-

cie Holland dat gouden en zilveren

voorwerpen moeten worden ingele-

verd, zulks conform de aanbeveling

van de 'Commissie tot het in order

brengen der Publicatie op het four-

neren van het Goud en Zilver' wegens

de "beklaalyken toestand van 's Lands

Finantien" en de noodzaak zich to

verdedigen tegen de dreigende aanval

van een "Volk, dat voorheen de

Vriend der Nederlanden in schyn, aan

denzelven reeds toen veele onheilen

heeft toegebragt, en nu, als een open-

bare Vyand, de nodige schikkingen

beraamt om ze met geweld aan to

tasten, en, ware het mogelyk, geheel

to vernielen" (Engeland). Er zijn dus

grote geldsommen nodig om de land-

en zeemacht "op eenen gedugten

voet to brengen" enz. enz.

Achtergronden van de
verplichte inlevering
Na de bezetting door de Fransen

en de uitroeping van de Bataafse

Republiek werd het Haagse Verdrag

van 16 mei 1795 ondertekend. Dit

verdrag bevatte vier hoofdpunten:

1. Een offensief en defensief verbond

met de Franse Republiek.

2. De helft van leger en vloot wordt

ter beschikking van Frankrijk

gesteld en 25.000 Franse militairen

moeten worden gevoed en gekleed.

3. Staats-Vlaanderen, Maastricht en

Venlo worden aan Frankrijk

afgestaan.

4. Frankrijk ontvangt een schadeloos-

stelling van f 100.000.000.



De reeds enkele maanden informeel

bestaande oorlogstoestand met

Engeland treedt kort daarop formeel

in door een oorlogsverklaring van de

Britse regering. In de inleiding van de

publicatie van 26 maart 1795 wordt de

oorlogstoestand als hoofdargument

gebruikt voor de verplichte inlevering

van goud en zilver.

Er mocht uiteraard niet gesteld

worden dat de zware Franse eisen

de hoofdoorzaak waren.

Een zilveren strooibus
Een belangrijke aankoop uit 1991

(zie ook het jaarverslag 1991) was een

zilveren strooibus, gemaakt door Dirk

Meelant, een Haarlemse zilversmid,

zoon van Maarten Meelant en Trijntje

van der Kaa. Hij woonde en werkte

van 1680 tot 1737 in de Spekstraat.

Dirk Meelant was keurmeester, deken

en ouddeken van Haarlem. De strooi-

bus heeft een afneembare dop met

gestileerde knop en gezaagde open-

gewerkte strooiopeningen.

Gedreven ornamentele blad- en

bloemversieringen op de bovenzijde

met in het midden facetranden.

Aan de onderzijde is de stooibus ver-

sierd met acanthusblad-ornamenten.

Op de voet bevindt zich een knerrand.

De strooibus is in een uitstekende

staat en geeft een uitstekend beeld

van bovengenoemd stukje fiscale

geschiedenis met als voornaamste

Alle tekens staan op bodem afgeslagen.

teken het lossing/belastingteken Meesterteken

van 1795 uit Delft. Diameter van de Dirk Meelant

strooibus is 62 mm en de hoogte 1680-1737

bedraagt 100 mm.

De fraaie strooibus werd met finan-

ciele steun van de heer Prof. dr. T. Stadsmerk

Blokland en mevrouw W. J. Blokland- van Haarlem

Grooters in 1991 aangekocht dankzij

het doortastend optreden van de

toenmalige secretaris-penningmeester

mr. H. A. Gohres van de Stichting Gehalteteken

Belastingmuseum Prof. dr. Van der Hollandse Leeuw

Poel.

U vindt het voorwerp in de vitrine, Jaarletter 1713

le verdieping , kabinet 4.

Lossing / Belastingteken

1795 Delft
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Bronnen:

- Haarlemse goud-zilversmeden,

K. A. Citroen, 1988

- Nederlandse Goud en Zilvermerken,

E. Voet

- Nederlands klein zilver, B. W. G.

Wttwaall,1787

- Haarlems zilver, Tentoonstellings

catalogus, E. J. Zetteler, 1975

- Keurtekens op zak, C. B. van

Dongen, G. Nieman, Stichting

BDM, 1998

G. Nieman
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Hieronder is wederom een stukje in de

orginele spelling opgenomen nit het

Orderboek - 24 juli 1860 t/m 16 april 1868

- van de actieve dienst to Beek.

Deze keer eens niet in de eerste plaats een

aanwijzing voor anibtenaren.

Brief d.d. 6 april 1867 van controleur
(ter voorlezing aan ambtenaren)

" Op den 4 dezer, ondervond ik eene

aangename en vereerende verrassing.

't Was op den verjaardag mijner

benoeming als controleur.

Maar wat meer zegt, 't was de

vijfentwintigste.

Indien op mijn leeftijd zulk een

omvattend tijdvak in de dienst des

Rijks reeds werdt doorgebragt, dan is

zulks daardoor to merkwaardiger.

Maar meer dan merkwaardig, geluk-

kig wordt zulk een dag; wanneer men

van zooveel zijde blijken van achting,

van belangstelling, van deelneming

ondervindt.

En die gelukkige ondervinding M.H.

mogt ik in ruime mate, de mijne hee-

ten.

Het kostbaar en smaakvol aandenken

in zelven, 't welk mij door eene com-

missie uit H.H. ontvangers en amb-

tenaren van de actieve dienst in deze

controle werdt vereerd, is van die

gelukkige ondervinding het onschat-

baar bewijs.

Dewijl ik mij niet in de gelegenheid

bevind om alle mondeling toe to

spreken zoo vervul ik bij deze een

behoefte van mijn hart om u tekenen

to geven, hoezeer ik dit blijk van

hoogachting en gehechtheid van de

ambtenaren onder mijne orders

geplaatst waardeer.

Het is toch zijn ontstaan niet ver-

schuldigd dat geschenk aan eene

mijnerzijds den hoofdambtenaar

onteerende zucht om met voorbij-

ziening van eedenpligt U, zonder

controle op uwe werkzaamheden

maar naar goedvinding to laten

doorwerken.

Evenmin ligt daarbij, bij U.L. het

denkbeeld ten grondslag, om een

onvoldoende pligtsbetrachting to

dekken door een streelen van men-

selijke ijdelheid, neen verre van

ons M.H. dergelijke beginselen.

Eerbied, liefde voor wederzijdsche

pligtsvervulling, en zoo doende,

regtvaardigheid voor alien, en voor

alles zoo ten gunste, als ten ongun-

ste, dat moet de drijfveer uwer blij-

ken van gehechtheid to mijwaarts

geweest zijn. En daarom, dank ik u

alien hartelijk voor dat huldeblijk.

Het album, 't welk de namen bevat

van allen die tot den aankoop van dat

kostbaar aandenken hebben bijgedra-

gen, dat album M.H. zal mij op mijn

verdere ambtelijke loopbaan steeds

aan u herinneren.

Ook dan vooral als de loopbaan des

levens ons zal hebben gescheiden.

Niets zal mij aangenamer zijn dan dat

sedert 4 april 1867, de ambtsbetrek-

king waarin ik tot u geplaatst ben

steeds werke in den geest van welwil-

lendheid en achting, die slechts kan

worden bestendigd door wederzijdse

pligtsbetrachting.

Dat iedere ambtenaar dan zijn pligt

blijve uitvoeren uit liefde voor die

pligt. Dat ieder zoodoende de belan-

gen des Rijks en tegelijk zijn eigen

levensgeluk bevordere.

Ziedaar M.H.! de schoonste voldoe-

ning die gij u en mij zelve ook als her-

innering aan den 4 April 1867 kunt

schenken.

Ik verzoeke u alien, mijne beste wen-

schen voor u voortdurend welzijn to

willen aannemen. "

Kees Dijkstra

December 1999
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Na jaren vergeefs zoeken wist het

Belasting & Douane Museum onlangs

op een veiling een schilderijtje kopen

over een stadsomroeper. Het schilde-

rijtje toont een omroeper met een

koperen bekken en een bekkenstok

onder een stadspoort temidden van

enige luisterende burgers.

De voorstelling is met olieverf ge-

schilderd op papier dat vervolgens op

een paneeltje, 28 x 22 cm, is geplakt.

Het is gesitueerd in het midden van

de 19e eeuw.

In de steden speelden omroepers -

met hun bekken, bel of ratel - ,aan-

plakkers, boden en deurwaarders een

belangrijke rol in het communicatie-

proces tussen overheid en burgers.

In de kleine plaatsen waren die func-

ties dikwijls in een persoon verenigd,

soms zelfs nog gecombineerd met

die van veldwachter.

Dit is terug to vinden in de figuren

op de kaarten van het negentiende

eeuwse fiscale gezelschapsspel

Boerenschroom.

Op 12 juni jongstleden werd in Leiden

het fenomeen stadsomroeper weer in

ere hersteld. Vanaf die datum is de

Leidse omroeper weer regelmatig to

horen en to zien op het omroepbor-

desje aan de voorzijde van het

Stadhuis in de Breestraat.

Daar waar vroeger de gemeentebe-

richten bekend werden gemaakt,

brengt nu de stadsomroeper

'Giacomo' het publiek op de hoogte

van het laatste nieuws over de

evenementen die in Leiden plaats-

vinden.

John Vrouwenfelder.
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Gustave du Puynode werd in 1817

geboren in Forges de Verrieres in het

Departement Vienne. Op 24-jarige

leeftijd promoveerde hij tot doctor in

de rechtsgeleerdheid en vier jaar later

kreeg hij een post op het Franse

ministerie van Justitie. Daar moet hij

in korte tijd een glanzende carriere

hebben gemaakt, want een drietal

jaren later werd hem de functie aan-

geboden van secretaris-generaal op

het ministerie van Marine. Zijn

belangstelling ging echter een andere

richting uit. In de periode tussen 1843

on 1850 verscheen een aantal politiek-

economische artikelen van zijn hand

o.a. in het Journal des economistes,

waarna in 1853 zijn hoofdwerk het

licht zag: 'De la monnaie, do credit et

de 1'impot'.

Ten aanzien van zijn politieke ideeen

nam hij geen blad voor de mond.

Van de parlementaire democratie

verwachtte hij niet bijster veel goeds;

hij kon zich niet voorstellen dat het

aantal uitgebrachte stemmen het beste

criterium zou kunnen zijn bij beslis-

singen over het algemeen belang2.

Du Puynode oogstte vooral kritiek

van zijn Franse tijdgenoten3 omdat hij

het aandurfde vraagtekens to plaatsen

bij het belang van de revolutie van

1789 - in zijn tijd, en waarschijnlijk

nog steeds, een van de meest gekoes-

terde heilige huisjes van Frankrijk'.

De belangrijkste verworvenheden die

aan de Franse revolutie werden toege-

schreven - gelijkheid van alle burgers

voor de belastingheffing, terugkoop

van de feodale rechten, inspraak van

een representerend lichaam voor alle

belastingen on confiscatie van kerke-

lijk bezit - waren door de Generale

Staten al bij de koning afgedwongen

in de nadagen van het Ancien

Regime. Wat is dan de verdienste van

de revolutie, aldus Du Puynode?

Zijn politiek-economische ideeen

waren indertijd minder geruchtma-

kend. Hij ontvouwt de visie dat de

overheid met name het inkomen uit

reeds bestaand vermogen moet belas-

ten en voorwaarden moet scheppen

voor optimale economische bedrij-

vigheid. Daarmee is hij een van de

theoretici wier gedachtengoed ertoe

leidde dat in 1892 in Nederland

ervoor werd gekozen om inkomsten

van natuurlijke personen uit vermo-

gen forfaitair vast to stellen alvorens

deze aan een inkomstenbelasting to

onderwerpen.

De l'impot

In het tweede deel van zijn hoofd-

werk bespreekt Du Puynode de belas-

tingen van zijn tijd en voorziet hij ze

van kritisch commentaar. Dat com-

mentaar betreft geen fiscaal-juridische

beschouwingen voor de rechtsprak-

tijk; de auteur betrekt het metastand-

punt van de politiek econoom.

De heffingen die hij om zich heen ziet

vergelijkt hij met heffingen uit de tijd

van het Ancien Regime, met de fiscale

maatregelen uit de tijd van de jonge

Franse republiek en ook met belastin-

gen in omliggende landen, zoals in

Engeland. Een klein aantal auteurs

wordt in dit verband herhaaldelijk

geciteerd. Van de Franse auteurs

vooral Boisgillebert, Turgot5 on

Necker` uit de periode voorafgaand

aan de revolutie, daarna vooral de

beroemde econoom J.-B. Say.7 bekend

van de Wet van Say, alsook oud-

minister van Financien Passy" on

Sismondi.° Voor het overige komen

we een aantal Engelse auteurs tegen,

zoals Adam Smith,'° David Ricardo

- overigens van Nederlandse ouders,"

John Stuart Mill" en McCulloch."

In de eerste zin van zijn beschouwing

wijst Du Puynode al naar de sociale

filosofie als inspiratiebron voor de

bestaande fiscale theorieen. In die zin

past ook zijn eigen stellingname, dat

de oorzaak van de belastingen dezelf-

de is als de oorzaak van de staat:

primair het bieden van bescherming."



Belasting is dan 'la part que chacun

remet a la caisse commune, pour s'as-

surer la paisible jouissance de ses

biens et le respect de sa personne.'"

Vruchten plukken van de stam

Vervolgens bespreekt Du Puynode de

mogelijke heffingen. De synthetische

inkomstenbelasting zoals wij die ken-

nen wijst hij af. Men moet immers

rekening houden met de verschillen

in de bronnen van dat inkomen en de

al dan niet onzekere condities waar-

onder elk van die bronnen vruchten

oplevert. Een inkomstenbelasting die

alle inkomsten over een kam scheert

is dan bij uitstek onrechtvaardig.

Wellicht nog belangrijker is de ont-

moedigende invloed van zulk een

last, die hij ziet als een straf op

inspanning en talent, een sanctie op

succes en een beloning voor non-

chalance en ledigheid." En dan heeft

hij het nog niet over de overige

moreel belastende aspecten van zulk

een belasting: de weerzin oproepende

verplichting aangifte to doen, de sti-

mulans om to frauderen en de onver-

mijdelijke inquisitoire controles van

de belastingdienst. Een 'guerre du fisc

contre la societe' kan niet de bedoe-

ling zijn.°

De indirecte belastingen wijst Du

Puynode ook af. Met Say" beschouwt

hij dergelijke lasten als degressief'° en

deswege als onrechtvaardig. De idee

dat zij vrijwillige belastingen zijn

kan hij niet volgen; zij zijn hooguit to

vermijden door of to zien van de aan-

koop van in de praktijk overwegend

zelfs noodzakelijke levensbehoeften.

Hij wijst op het probleem dat in

sommige gevallen in zijn tijd mensen

overlijden doordat zij een to eenzijdig

voedselpatroon kiezen om indirecte

lasten aldus to vermijden.2° Bovendien

zouden zodanige lasten economisch

contraproductief werken omdat zij de

vraag remmen."

Een economisch rationele belasting-

heffing houdt het oog op de omvang

van het nationale vermogen, aldus

Du Puynode. Dat is het vlot dat de

bestemming van ieder yolk draagt'-'

Het private vermogen is daarbij

onaantastbaar; men moet, in de woor-

den van Montesquieu, de boom niet

omhakken om haar vruchten to pluk-

ken.' Bovendien, wie wil er eigendom

beschermen, dat Been inkomen gene-

reert?'m Belastingen kunnen enkel

drukken op vruchten, op duurzame

inkomsten, na aftrek van de kosten

om die inkomsten to verwerven."

De stam client onaangetast bewaard to

worden, als basis voor toekomstige

vruchten.

Gematigde lastendruk

Zoals menig theoreticus uit de 19'

eeuw, is Du Puynode geen pleitbezor-

ger voor een zware lastendruk. Aan

de ene kant overweegt hij daarbij het

nut dat de overheid aanreikt: de

bescherming en het ondernemen van

openbare werken voor het algemeen

belang, die niet door private onder-

nemingen kunnen worden gereali-

seerd.2' Aan de andere kant overweegt

hij de negatieve consequenties op

vraag en aanbod, alsmede op de

beschikbaarheid van productief

vermogen.2' Andere economen be-

schouwden belastingen als herallo-

caties van vermogen, en daarmee

tenminste als intrinsiek neutraal, of,

zoals Malthus, zelfs als positief door-

dat zij de economie kunnen sturen.21

Du Puynode had in het politiek tes-

tament van kardinaal Richelieu het

beeld al kunnen vinden van de belas-

tingen als dauw die van de bodem

opstijgt om haar daarop als regen tot

nut to zijn.'° Maar had Hamilton zich

niet terecht afgevraagd welk nut een

handelaar heeft van een dief die hem

besteelt, om de volgende dag met het

gestolene bij hem goederen to kopen?'°

In navolging van Say en Sismondi"

zag Du Puynode de belastingheffing

als negatief, inzoverre als de opbreng-

sten worden geconsumeerd door een

overheid die daarvoor minder nut aan

de gemeenschap restitueert." Daarom

geldt de gevleugelde" stelling van Say:

'Le meilleur de toes les plans de finance

est de depenser peu, et le meilleur de

toes les impots est le plus petit"

De belastingdruk moet 'modere' zijn;'

een in de geschiedenis van het belas-

tingrecht bezwangerde uitdrukking.

Vanouds bedoelde men daarmee dat

niet meer mocht worden gevraagd

dan strikt noodzakelijk was" - maar

over de vraag wat strikt noodzakelijk

was bestond bepaald geen commu-

nis opinio.3' Du Puynode - levend en

werkend in de nachtwakerstaat - lijkt

de uitdrukking 'modene' letterlijk to

hebben bedoeld. Al vroeg in zijn

beschouwing merkt hij op dat men de

stimulansen voor de economische

bedrijvigheid niet moet wegnemen."

De zorgzame overheid lijkt mooi als

ideaal, maar afgezien van de onver-

mijdelijk hoge belastingdruk die dat

meebrengt, bergt zij het gevaar van

moreel verval in zich: 'On nest plus

industrieux, on se fait courtisan.'"

Belastingcompensatie

Omgekeerd wezen verschillende con-

temporaine auteurs op het verschijn-

sel van de positieve belastingcompen-

satie. Een aardig voorbeeld uit

Engeland wordt in dit verband door

Du Puynode aangehaald: het voordeel

van het eerstgeboorterecht is dat de

overige kinderen al hun talenten moe-

ten aanwenden om zich een goed

bestaan to verwerven. Onze auteur

citeert dan echter een 18" eeuwse

Engelse schrijver, die daarin als enig

voordeel zag dat het eerstgeboorte-

recht slechts een zot per gezin veroor-

zaakt. Montesquieu had het volgens

Du Puynode beter gezien; het over-

winnen van moeilijkheden levert

nieuwe baat, maar niet wanneer de

moeilijkheden arbitrair zijn. Dat leidt

juist tot negatieve compensatie.+°

Dat arbitraire ziet Du Puynode in een

hoge belastingdruk.1'

Le superflu

De hantering van progressieve tarie-

ven wijst Du Puynode eveneens van

de hand. Ten eerste lijkt de progressie

in strijd met de eerste doelstelling

van de belastingheffing: om to betalen

voor de bescherming die de staat

biedt. Maar bij meer inkomen of meer

vermogen neemt de bescherming van

de overheid niet progressief toe.'-

Een lichte progressie zou wellicht

aanvaardbaar zijn - daarbij lijkt hij een

Benthamse progressie in gedachten to

hebben teneinde de inkomsten van

de minima to sparen - maar voor het

overige ziet hij alleen nadelen. Een

'echte' progressie zou de arbeids-

inspanning alleen maar ontmoedigen:

'il punit le succes, semble une prime offer-

te a la paresse et a la dissipation. Aussi
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s'il augmente d'abord les recettes publi-

ques, tarit-il promptement la source

d'ou elles coolant.';,

Nog afgezien van het risico van ka-

pitaalvlucht" werpen progressieve

tarieven een obstakel op aan de vor-

ming van nieuw vermogen,'s waarop

de toekomst van de nationale econo-

mie moet worden gebouwd. Het

'superflu', het niet voor het levens-

onderhoud noodzakelijke besteedbare

inkomen, was door 18k eeuwse schrij-

vers als Montesquieu, Forbonnais,

Graslin en Rousseau gezien als voor-

werp van belastingheffing bij uitstek.

Laatstgenoemde zag er zelfs geen

bezwaar in dat superflu geheel weg

to belasten.'6

Dat ziet Du Puynode anders:

'Le superflu! mais c'est la fortune,

le progres, la civilisation...!'I,-

Forfaitair vermogens-

rendementheffing

Een gedetailleerd voorstel om to

komen tot een nieuw samenstel van

belastingen wordt bij Du Puynode

niet hapklaar gepresenteerd. We moe-

ten het ten dele destilleren uit diens

negatieve commentaren op bestaande

heffingen. Bij gelegenheid neemt de

auteur echter duidelijk stelling.

De directe heffingen zijn doorgaans

'gezet' - de term die gebruikt werd bij

repartitiebelastingen+" - naar het ver-

mogen van de contribuabele. Zo hoort

het ook, aldus Du Puynode; men

moet betalen van zijn rijkdom en niet

- zoals bij indirecte belastingen - van

zijn noden. Dat heeft voorts het voor-

deel dat het belastingobject een rela-

tief stabiele basis oplevert.4' Dat ver-

mogen client to worden gewaardeerd

door kapitalisatie van de forfaitair

bepaalde netto" opbrengsten;" belas-

tingen mogen immers enkel drukken

op de vruchten van het vermogen12

en bij ontstentenis van verificatoire

informatie omtrent de reele inkom-

sten - nog afgezien van de vraag wat

onder inkomsten precies moet wor-

den verstaan - moet de overheid een

forfait hanteren.''

De belasting client daarbij alleen to

drukken op de vruchten van het

reeds gevormde vermogen.' Wie het

superflu uit de inspanningen om
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nieuw vermogen op to bouwen belast,

tast immers de economische potentie

van de toekomst aan.55 Anders dan

Emile-Justin Menier twee decennia

later, achtte hij het 'capital circulant'

wel aantastbaar, maar enkel door een

gematigde belasting van rechtsver-

keer." Als de waarde van het vermo-

gen eenmaal is vastgesteld past de

belasting van Du Puynode zich niet

meer aan bij mutaties in bet object van

de belastingheffing. Het raakt haar

niet, wanneer bijvoorbeeld grond pro-

ductiever wordt gemaakt of wanneer

men de bodem braak laat liggen, en

ook niet, of men het object tot onder-

zetting maakt voor schulden of lasten-

vrij in bezit heeft. De belasting is der-

halve in hoge mate objectief; zij beziet

het totaal van vermogensobjecten en

niet de persoon van hun eigenaar.'7

De intervallen waarop zij wordt her-

gewaardeerd zouden een voldoende

lengte moeten hebben.s" Daarmee

wordt een sanctie geintroduceerd op

het onbenut laten van mogelijk pro-

ductief vermogen, en omgekeerd een

marginaal nultarief ingevoerd dat de

eigenaar een stimulans biedt om zijn

rendement to optimaliseren.

McCulloch had reeds gewezen op het

onderscheid tussen de overwaarde

van de grond en de verbeteringen van

de bezitter, en op het gevaar dat de

bezitter die verbeteringen achterwege

laat wanneer de meeropbrengsten

worden belast." Du Puynode neemt

die gedachte over,"' maar niet alleen

ten aanzien van agrarische gronden.

Indien alleen agrarische gronden

onder zulk een regime zouden vallen

wordt de belasting immers geamorti-

seerd61 en dat kan de bedoeling niet

zijn. Zij client derhalve evenzeer voor

de andere vermogensobjecten to gel-

den. Daarmee wordt duidelijk dat Du

Puynode een algemene vermogens-

rendementheffing voor ogen heeft, en

zulks met een strikt forfaitair karakter,

tegen een gematigd tarief.

Een zekere ongelijkheid tussen onroe-

rend vermogen en roerend vermogen

zal overigens altijd blijven, erkent Du

Puynode. Roerend vermogen is door-

gaans neergelegd in wisselende pro-

ducten en de waarde is daardoor aan

grotere schommelingen onderhevig.

Een deel van het rendement mag vol-

gens de auteur niet worden aangetast

door belastingen omdat het valt aan

to merken als premie ter dekking van

het vermogensrisico.6'_ Onroerend ver-

mogen biedt daarom een bijzondere

garantie aan de eigenaar tegen teloor-

gang. Daar staan relatief dan ook

lagere rendementen tegenover6' en

hogere belastingen.64

Tres-juste

De door Du Puynode voorgestane

nieuwe belasting op vermogen was

overigens geen vreemde eend in de

bijt. Ten dele bestond zij al in het

patentrecht, een forfaitaire heffing op

ondernemingsinkomsten. Dit recht

bestond uit twee onderdelen: een vast

recht en een proportioneel recht.

Het eerste recht bestond uit meerdere

klassen en was afhankelijk van de

aard van de gevoerde onderneming

en het verzorgingsgebied. Het tweede

onderdeel was een heffing naar de

huurwaarde van de door de onderne-

mer benutte bedrijfsruimte. Deze in-

dicatoren achtte men voldoende om

de draagkracht van ondernemingen

to leren kennen, zonder daartoe een

gedetailleerd onderzoek naar de reele

inkomsten to hoeven doen.6S Feitelijk

is dit een belasting naar het ge'inves-

teerde vermogen, aldus Du Puynode.6G

Gelet op het karakter van de belas-

tingheffing is een zodanige last dus

'tres-juste'.67

Du Puynode concludeert dat zijn

belasting rust op het rendement van

reeds gevormd vermogen, dat zij dat

vermogen zelf niet aantast, en voorts

dat zij alle ruimte laat voor de vor-

ming van nieuw vermogen. Daarbij

laat zij de burgers vrij van inquisitoire

onderzoeken door de belastingdienst,

verbindt zij Been last aan de menselij-

ke activiteit en laat zij de onderne-

mingsinspanningen om het nationale

vermogen to vergroten vrij.6N

Du Puynode in de 21ste eeuw

Zo'n anderhalve eeuw na de publica-

tie van Du Puynodes verhandeling is

het de vraag, hoeveel van diens

inzichten nog houdbaar zijn voor de

moderne tijd. De economische analy-

ses van Du Puynode zullen ten dele

ongetwijfeld als achterhaald kunnen

worden aangemerkt. Andere inzich-

ten zijn door de tijd heen wellicht niet

steeds overeind gebleven, maar lijken
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hun geldigheid opnieuw to bewijzen.

Het belastingplan voor de 21' eeuw"

bevat tal van elementen die onze 19'

eeuwse jurist en econoom ook bepleit-

te. Daarbij valt met name to denken

aan het voorstel om een forfaitair ver-

mogensrendementheffing in to voeren

voor natuurlijke personen. De aanlei-

ding tot het Belastingplan is wellicht

van andere aard dan de principiele

stellingname van Du Puynode; de for-

faitair vermogensrendementheffing

van de bewindslieden Zalm en

Vermeend wordt wel als een verle-

genheidsoplossing .711

De wens om to komen tot een geheel

andere wijze van het belasten van ver-

mogensinkomsten zal zeker zijn inge-

geven door de wens om een einde to

maken aan de onevenwichtige lasten-

verdeling onder het huidige regime

van inkomstenbelasting en vermo-

gensbelasting, onder meer door

onvolkomenheden in het begrip van

inkomen uit kapitaal met alle daarop

geconstrueerde ontwijkingsmogelijk-

heden van dien. Het retour naar 19"

eeuwse belastingen van forfaitair ver-

mogensrendement is echter onder

alle omstandigheden een verstandige

zaak, wanner de argumenten die Du

Puynode noemt nog overeind staan.

Het Belastingplan gaat uit van een

belasting van de 'earning capacity',

het redelijkerwijs to behalen netto ren-

dement. Dit forfaitair op 4% van het

vermogen bepaalde rendement wordt

belast. Consequentie zou kunnen zijn,

aldus het Plan, dat belastingplichtigen

zich meer bewust zullen zijn van het

daadwerkelijk met hun eigen vermo-

gen behaalde rendement. Het onpro-

ductief laten van vermogen wordt

duurder en ingeval van wel produc-

tief aangewend vermogen zou de toe-

passing van een forfaitair rendement

ertoe kunnen leiden dat de belasting-

plichtigen eerder geneigd zijn om hun

vermogen risicovoller to investeren

om het forfaitaire rendement to over-

treffen. Het nultarief voor meerop-

brengst wordt dan ook mede gerecht-

vaardigd door to wijzen op het ver-

mogensrisico. Meer dynamiek wordt

voorzien op de kapitaalmarkt, waar-

door ook meer geld beschikbaar kan

komen voor nieuwe of snel groeiende

bedrijven." Aldus komt bij brede

lagen van de bevolking, die niet had-
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den gekozen of kunnen kiezen voor

ontwijkende fiscale constructies, weer

ruimte voor de vorming van nieuw

vermogen. Deze gedachten passen

naadloos bij het voorstel van Du

Puynode.

Het Belastingplan is echter veel gema-

tigder dan dat van zijn 19'r eeuwse

voorganger. Met name valt to denken

aan de lengte van de toetsingsmo-

menten; Du Puynode verlangde lange

intervallen om de drijfveer voor over-

treffing van het forfaitaire rendement

to optimaliseren. Het belastingplan

kiest voor een korte periode, bij jaar-

lijkse toetsing. Alleen de Wet waarde-

ring onroerende zaken kiest voor een

langere interval (4 jaren), zij het dat

alweer wordt voorgesteld de lengte

van deze interval to bekorten."- Verder

hoeft het geen betoog dat het thans

voorgestane tarief van de inkomsten-

belasting Du Puynode zou hebben

doen verbleken. Misschien een ander

geschilpunt, zij het in de marge, is de

omstandigheid dat het Belastingplan

de hefboomfunctie van vreemd ver-

mogen beperkt door grenzen to stel-

len aan de rente-aftrek. Zonder op

deze plaats to willen tornen aan de

idee dat financiering met vreemd

vermogen een fiscaal neutraal effect

moet hebben," het Plan beperkt wel

een bestaande faciliteit tot vorming

van nieuw vermogen.

Slinger van de tijd

Als gezegd, Gustave du Puynode is

een van de theoretici wier gedachten-

goed heeft geleid tot de invoering van

heffingen op forfaitair vermogensren-

dement, in ons land door minister van

Financien N.G. Pierson per 1 mei

1892. De slinger van de tijd is weer

terug bij Pierson, in de vorm van het

belastingplan voor de 21" eeuw.

Daarmee wordt herlezing van 19"

eeuwse belastingtheoretici als

Gustave du Puynode weer actueel.

Zo reiken de geschiedenis en de toe-

komst van de belastingen elkaar de

hand.

Leiden, 25 augustus 1999

Onno Ydema
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Nummer 18

1. De auteur is bijzonder hoogleraar Geschiedenis van
het Belastingrecht aan de Universiteit van Leiden
vanwege de Stichting Belastingmuseum Prof. dr
Van der Poe], en advocaat te's-Gravenhage

2. Zie bijv. Du Puynode, De is monnaie, du credit et de
l'impot, Parijs 1853, p. 110, nt. I en p. 112, eveneens nt.
1, alsmede - in wel heel sterke bewoordingen - p. 185.

3. Dit wordt door Du Puynode zelf gemeld als postscript
bij zijn hoofdstuk over de grondbelasting, p. 197.

4. Elders in Europa, zoals in Engeland, waren we] meer
critici to vinden, o,a. McCulloch wier werk Du
Puynode nauwkeurig heeft bestudeerd.
Zie bijv. McCulloch, p. 21-22.

5. o.a. Diens Observations sur on project d'edit.
6. Administration des finances en France (1784).
7. Vanwege diens Traite d'6conomie politique, ou simple

exposition de la maniere dont se torment, se distribu-
ent et se consomment les richesses (1803) en diens
latere Cours d'Economie politique (1828-1829).

8. o.a. Diens artikel over belastingen in de Dictionnaire
de 1'economie politique.

9. Nouveaux principes d'6conomie politique (1819).
10. An Inquiry into the Nature and the Causes of the

Wealth of Nations (1776)
11. On the Principles of political economy and taxation

(1817).
12. Principles of Political Economy, with Some of Their

Applications to Social Philosophy.
13. A Treatise on the Principles and Practical Influence of

Taxation and the Funding System (1846). Du Puynode
lijkt de eerste editie to hebben gebruikt, maar bij de
voorbereiding van dit artikel was enkel de tweede
editie uit 1852 beschikbaar.

14. Du Puynode, I.e., pp. 70, 74.
15. Id., l.c., p. 70, onder verwijzing naar de beroemde

uitspraak van De Montesquieu in de Assemblee:
'Nous devons a l'Etat une partie de nos biens pour
noun assurer la jouissance du reste.' Met 'la part'
bedoelt hij waarschijnlijk'la part du revenu du capital'.

16. Du Puynode, I.c,, p. 248: 'Punissant l'activite et le
talent, des qu'ils meneraient au susses, it primerait la
nonchalance et le vice, des qu'ils prepareraient la ruine'

17. Id., I.e., p. 263v.
18. Say, Cours d'6conomie politique 2, p. 404 (ed.

Guillaumin), Du Puynode, l.c., p. 133.
19. Dit was indertijd een twistpunt. McCulloch, p. 20

bijvoorbeeld wijst crop dat helastingen op eerste
levensbehoeften doorgaans leiden tot proportioneel
hogere lonen.

20. Id., I.e., p. 129.
21. Id., l.c., p. 212-213.
22. Id., I.e., p. 66-67: 'N'esperez jamais rencontrer, en effet,

Line haute moralite ni une intelligence exercee chez la
nation qui reste plongee clans la misere. Sans doute les
regards de I'homme montent jusqu'au ciel, mais it
marche stir le sol; c'est la principalement qu'il s'occupe
et qu'il vit, et quand son corps souffre, toujours son
esprit s'abaisse, ses sentiments s'avilissent, son horizon
perd son etendue. Si!'est a cela des exceptions, com-
bien elles sont rares! et que penserait-on d'une legisla-
tion faite seulement pour des saints ou des heros? Plus
on reflechit et Yon etudie, plus le bien-etre apparait
comme le principe et la mesure de la plus vraie de la
civilisation.' Cf. ook id., I.e., p. 251v.

23. Id., I.e., p. 253, McCulloch doorciterend.
24. Id., I.e., p. 70.
25. Id., I.e., p. 69.
26. Id., I.e., p. 70.
27. Id., l.c., p. 80. Cf. p. 230-231: L' mpot est toujours on

mal, puisque c'est I'enlevement dune portion de la
richesse; mais ce mal est necessaire'

28. Malthus, Principes d'6conomie politique, chap. 7, gecit.
door Du Puynode, I.e., p. 82.

29. In modernere bewoordingen uitte McCulloch, p. 13,
ditzelfde argument: 'modern financiers have also
contended that they [the taxes] are not really lost to
the contributors, but are restored to them through the
expenditure of government and its agents!'

30. Du Puvnode, I.e., p. 81, under verwijzing naar
Hamilton, De la dette rationale de l'Angleterre.
Het citaat is ook bij McCulloch, p. 14, to vinden.

31. Du Puynode, I.e., p. 86, zonder nadere verwijzing.
32. Id., I.e., p. 81, under verwijzing naar Say, Cours

d'6conomie politique, 8.4
33. We komen deze stelling bij veel 19de eeuwse auteurs

tegen, bijvoorbeeld, in het Frans geciteerd, bij
McCulloch, p. 15.

34. Say, Traite d'6conomie politique, 3.8, Du Puynode, I.e.,
p. 216.

35. Du Puynode, I.e., p. 110.
36. Du Puynode, I.e.: 'rester assez modere pour ne pour-

voir qu'aux depenses indispensables du gouvemement'.
37. Cf. Ydema, Hoofdstukken uit de geschiedenis van het

belastingrecht, Deventer 1997, p. 227-228.
38. Du Puynode, I.e., p. 68.
39. Id., I.e., p. 73. Cf. id., I.e., p. 92: [1'imp6t] ne pourrait

plus etre alors que 1'assistance foumie a la misere par
richesse, ce qui en ferait seulement la taxe des

pauvres. Est-ce vraiment la 1'idee de l'impOt, et croyez-
vous que la societe put resister a un ordre de choses
ou toute faineantise serait assuree de secours.'

40. Montesquieu, De l'esprit des lois, 13.2, gecit. in Du
Puynode, I.e., p. 84-85. Du Puynode leunt bij zijn
beschouwingen over dit onderwerp overigens in
belangrijke mate op McCulloch. Cf. van laatstgenoem
de I.e., p. 6-15.

41. I.c.
42. Du Puynode, I.e., p. 91-92.
43. Id., I.e., p. 89-90.
44. Id., I.c., p. 91.
45. Id., I.e., p. 80.
46. Ydema, I.e., pp. 243, 258,
47. Du Puynode, I.e., p. 91.
48. Zie voor de repartitie o.a. id., I.e., p. 217.
49. Id., l.c., p. 120-121: 'Or, je ne sache, pour moi, qu'une

base a dormer a un systeme financier: 1'equite, l'equite
veritable, qui, entre deux modes de perception
opposes, en condamne forcement on. Et 1 egalite des
charges a repartir entre tour les citovens, proportionel-
lement a leur fortune, ce qui nest encore que de la
justice, de I'equite, n'est pas aussi le seal but que doive
poursuivre le legislateur en creant les impots?'

50. Het grootste bezwaar tegen Vaubans beroemde Projet
dune dime royale uit 1707 is volgens Du Puynode
dat Vauban uitging van een belasting van bruto in-
komsten. Dit leidt tot ongelijkheid, bij ongelijke pro-
ductiekosten. Hij voegt eraan toe: 'Et grand on lit son
ouvrage, si plein d'amour du Bien, de la pitie des
pauvres, on admire trop le philosophe et I'honnete
homme pour ne pas oublier le pauvre economiste.'
Du Puynode, I.e., p. 164.

51. De auteur onderkent het probleem van de rechtvaardi-
ge vermogenswaardering (bijv. p. 191, nt. 1) maar
besteedt er relatief weinig aandacht aan.

52. Du Puynode, Lc, p. 87.
53. Id., Lc., p. 201: 'Comment determiner exactement aussi

des profits si pea apparents et si inconsistents, et en
prelever chaque annee une partie, sans mesure odieuse
et trop inquisitoriale?'

54. Id., I.e., p. 122: 'L'impot direct ...assis sur le capital et
mesure au revenu, quand it est sagement etabli, n'at-
teint la richesse que lorsqu'elle est consolide, apparen-
te, aisement appreciable, et reste one charge annuelle
acquitter par un produit annuel.'

55. Id., I.e., p. 95.
56. Id., I.e., pp. 228, 230 en 237: 'Et pour moi... je ne

concois que deux taxes equitables sur les capitaux
mobiliers: Celle de la patente pour les capitaux fixes ou
industriels, et Celle de I'enregistrement ou du timbre
pour les capitaux circulants.'

57. Id, I.e., pp. 122 en 170.
58. Id., I.c., p. 123.
59. McCulloch, p. 49, Du Puynode, I.e., pp. 141 en 167v.
60. Du Puynode, I.e.
61. Id., l.c., p. 150.
62. Id., I.e., p. 201 en p. 237.
63. Id., I.c., p. 157.
64. Zie voor deze discussie ook McCulloch, p. 114, die

opmerkt dat het verhoogde risico voor teloorgang
doorgaans verzekerbaar is en het onderseheid voor de
belastingheffing dan niet opgaat.

65. Id., I.e., p. 220-221.
66. Id., I.e., verwijzend naar een artikel van een zekere

David (de Gers) in bet Journal des economistes van 15
mei 1850: 'La patente est non-seulement on impot
direct, mais du capital. Un marchand a un capital
represents par des marchandises, qui se refuserait a un
inventaire juste, parse que cet inventaire monterait ou
basserait suivant les epoques de l'annee, les circon-
stances, la prosperite des affaires. Alors on etablit des
categories, on calcule la population, le genre de com-
merce, les besoins de la localite, les necessites de
l'approvisionnement, la valeur locative, en on fixe
I'impot sur ces bases. Ce n'est pas un impot mis sur la
clientele, sur I'habilite du marchand, c'est-adire sur
ses profits ou sur ses revenus, mais sur le capital qu'il
est presume avoir applique a son commerce.'

67. Du Puynode, I.e., p. 222.
68. Id., I.e., p. 253: 'II n'atteint la richesse que lorsqu'elle

est consolidee. Il ne se propose pas seulement de ne
pas detruire les capitaux, it prend garde aussi de or
pas les empecheer de se former. Tout en evitant I'in-
quisition et en blessant mains, meme lorsqu'il commet
des injustices, parse qu'il ne frappe pas chaque indivi-
du isuement, mail chaque nature de biens pris en
mass, it laisse libre I'activite humaine. 11 n'entrave pas
I'industrie dans ses efforts pour augmenter la richesse
sociale; it ne detruit pas l'esprit speculatif sans lequel it
n'y a ni travail ni prosperite.'

69. TK 1997-1998, 25 810.
70. L.G.M. Stevens, Synthetisch of analytisch? in:

Weekblad 1999/6330, p. 269.
71. L.c., 2, p. 70.
72. Cf. J.G.E. Gieskes en E.M. Monster-Koppenol, De WOZ

gewaardeerd, in: Weekblad 1999/6345, p. 824-825
73. L.c., 2, p. 71.
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Veranderingen in middeleeuws

Europa

De Germaanse stammen in Noord -

Europa vielen, na het vertrek van de

Romeinen, weer in hun oude gewoon-

ten terug. Zij voerden vrijwel onop-

houdelijk strijd om macht en om

grondbezit. In de derde en vierde

eeuw hadden zij weliswaar een aantal

volkenbonden gevormd, maar dat

betekende nog niet, dat ze in staat

waren om gezamenlijk een staatkun-

dig bestel op to zetten. Zeker niet

zolang zij elkaar nog regelmatig to

vuur en to zwaard bestreden.

Dit gebrek aan eenheid tussen de

Germaanse stammen en hun gebrek

aan staatkundig inzicht greep de kerk

aan om vorm to geven aan die los

samenhangende maatschappij, met

als uitgangspunt: het dienen van de

mensheid. De kerk kon in de middel-

eeuwen gezien worden als het weten-

schappelijk universum, van waaruit

kennis en kunde ten dienste werden

gesteld van het wereldlijk gezag.

En dat bestond nog steeds uit min of

meer 'barbaarse' koningen, die de oor-

logen meer bestreden met het zwaard

dan met de pen. Regelmatig betwist-

ten bisschoppen en heidense konin-

gen elkaar de macht en zeggenschap

over een bepaald gebied. Doch lang-

zaam maar zeker sloten velen van

hen - uit eigen belang - een verbond

met de bisschoppen. Wat nog niet

altijd vrede betekende!

Om hun wereldlijke activiteiten ver-

der uit to kunnen breiden en om rust

to brengen in Noord - Europa zochten

de kerken naar een bondgenoot uit

het - heidense - Germaanse kamp. Het

kerkelijk oog viel op Clovis, een krij-

ger uit het geslacht der Merovingers.

Zijn morele maatstaven stonden niet

hoog in aanzien, zijn politieke inzicht

echter wel. En het gelukte hem de

opstandige Germaanse stammen aan

zich to onderwerpen. Clovis werd in

481 tot koning der Franken gekroond

en in 496 to Reims gedoopt. Hij kan

als stichter van het Frankische rijk

beschouwd worden.

Grondbezit en belastingen

Met het aantreden van Clovis als

koning van het uitgestrekte Frankische

rijk veranderde er veel in middel-

eeuws Europa. Grondbezit was toen-

tertijd de bron van alle welvaart en

macht. Hoe meer grond, hoe meer

economische macht en op den duur

ook politieke en publieke macht.

Clovis was door zijn vele veroverin-

gen in het bezit gekomen van uit-

gestrekte landerijen en bovendien

beschouwde hij ook alle goederen, die

ooit aan de Romeinse staat hadden

behoord, als zijn eigendom. Hierdoor

was hij de grootste grondbezitter van

het rijk geworden. De kerk en de nog

in leven zijnde grootgrondbezitters

mochten hun eigendommen behouden.

Om to voorkomen dat het grote

Frankische rijk weer in kleine staten

uiteen zou vallen, schonk Clovis aan

belangrijke personen stukken land.

In ruil voor de grond en de opbrengst

daarvan werden de ontvangers ver-

plicht tot hof - en krijgsdiensten. De

kosten daarvoor mochten zij uit eigen

zak betalen (een vorm van belasting?).

Op die manier verkregen de landhe-

ren meer macht, aanzien en in vredes-

tijd meer inkomen! Clovis wist zich

zo verzekerd van hun steun bij het

bewaren van de onderlinge vrede, die

overigens zeer broos bleef.

Woelige tijden

Dat bleek na Clovis' dood in 511.

Het rijk werd verdeeld onder zijn vier

zonen. Zij en hun nazaten betwistten

elkaar echter elke meter grond en

ruim twee eeuwen tang volgde de ene

oorlog op de andere. De kosten voor

de strijd moesten worden opgebracht

door de landeigenaren, die daar op

den duur geen zin meer in hadden of

domweg het geld niet meer. Het

Frankische rijk was de ontreddering

nabij. Het dreigde alsnog uiteen to

vallen in de oude stamstaten met

eigenmachtige koningen aan het

hoofd en met onrust en oorlogen tot

gevolg. Meer dan tweehonderd jaar

duurden die woelige tijden.

De koningen bleken steeds minder in

staat om het land krachtig to besturen

en de eigenlijke regering kwam steeds

meer in handen to liggen van de hof-

meiers (hoofden van de koninklijke

hofhouding). Zij werden de eerste

staatsdienaren: ze controleerden de

ambtenaren, onderhielden diploma-

tieke diensten, stelden nieuwe wetten

en bepalingen in. Voor de vorm wer-

den die nog door de koningen

Papyrus aanslagbiljet veebelasting,

Egypte, eerste eeuw na Christus.

bekrachtigd, maar meestal waren zij

nauwelijks meer op de hoogte van de

lopende staatszaken. De koningen

waren schijnkoningen geworden.

Hofmeier Pippijn de Korte, uit het

geslacht de Karolingers, maakte met

goedkeuring van de paus een einde

aan dat schijnkoningschap en liet

zich in 752 uitroepen tot koning der

Franken. Hij nam het bestuur van het

Frankische rijk krachtdadig in ban-

den. Om de eenheid weer terug to

brengen, riep hij opstandige en eigen-

machtige graven en koningen (hard-

handig) tot de orde of kocht ze om

met 'lenen' en goederen. Ook stelde

hij een aantal verplichte belastingen

in, zoals het betalen van de tienden.

De tienden

De tienden vormden oorspronkelijk

een kerkelijke belasting die teruggaat

tot oudtestamentische tijden. Bij de

Joden was het verplicht een tiende

deel van de oogst aan de priesters en

de tempel to schenken. In het vroege

Christendom niet meer. Pippijn de

Korte - en later zijn zoon Karel de

Grote - maakten er wet weer een

verplichting van. In Nederland wer-

den de tienden gerangschikt onder de

kerkelijke belastingen, die opgebracht

dienden to worden krachtens een

decreet van de koning.

Het recht tienden to heffen heeft tot

het begin van de 20 ste eeuw

geduurd. Tijdens de Franse Revolutie
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heeft men dit al willen afschaffen,

maar de misverstanden over de

eigendomsrechten van de oorspron-

kelijke eigenaars was to groot. In 1907

werden deze rechten in Nederland -

verplicht - afkoopbaar verklaard tegen

een 30 jarige tiendrente (die tijd is

inmiddels al lang verstreken).

De tienden zijn van het belasting-

toneel verdwenen.

In de middeleeuwen maakte men

onderscheid tussen de grove tienden

van graan en andere gewassen en de

smalle of krijtende tiende van alle vee

dat geboren werd. Aanvankelijk werd

werkelijk elke tiende schoof graan die

op de akkers stond door de tiendheer

meegenomen. Op den duur echter

stelde hij zich tevreden met een vaste

hoeveelheid van de opbrengst of een

Betaling van de kerkelijke tienden,

J. Lice, olieverf/doek, 19e eeuw.

geldelijke vergoeding.

Naast de gewone leveringen uit de

opbrengsten van landbouw en veeteelt

aan de heer, vormden de afdrachten

van de tienden een zware belasting

voor de boer. Bij misoogst door droog-

te, overstromingen of zware regenval

kon het gebeuren, dat het zaaigraan

voor het volgende jaar aangesproken

moest worden om de tiendplicht na to

komen. Met als gevolg minder op-

brengsten in het jaar daarop, tot zelfs

hongersnood in een bepaald gebied.

In latere eeuwen begon men het begrip

'tienden' steeds ruimer uit to leggen.

Ook stukken land werden als tienden

weggeschonken. De gewassen die

daarop groeiden vervielen aan de beer.

Ook de kerk begon ruimhartig gron-

den als tienden weg to schenken aan

overheden en wereldlijke personen.

Halverwege de middeleeuwen was

de verwarring compleet. Kerk noch
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overheid wisten meer of een bepaalde

tiende van oorsprong tot de kerk

behoorde of tot het wereldlijk gezag.

Vandaar de problemen bij het afschaf-

fen van de tienden aan het einde van

de 18e eeuw.

De graven legden op een gegeven

moment tienden op aan hun vazallen:

novale tienden genoemd, die vooral

betrekking hadden op het recht van

ontginning en/of drooglegging van

woeste gronden en op hun producten

uit die 'wildernissen' (bout, groot en

klein wild). Vanaf dat moment stond

er op stropen een zware straf.

Bede en morgengeld

Na de krachtige regeringsperioden van

Pippijn de Korte en zijn zoon, Karel de

Grote, nam het centrale gezag van de

Duitse keizers af. De kerk en de land-

eigenaren die over veel grond beschik-

ten, begonnen in de 12e en 13e eeuw

tot landsheerlijke machten to komen.

De opbrengsten van die gronden

gebruikten ze voor algemene belan-

gen, vooral ten behoeve van hun eigen

grondgebied, van de mensen die daar-

op woonden en voor privedoeleinden.

's Lands staatskas bestond toentertijd

nog niet, dus konden ze vrij beschik-

ken over hun inkomsten en hoefden

daarover ook geen verantwoording of

to leggen aan een hoger gezag.

De bede

Die steeds groter wordende zelfstan-

digheid bracht ook al maar groter

wordende financiele behoeften met

zich mee. Op den duur konden hun

domeinen daaraan niet meer voldoen.

Verhoging van de inkomsten uit de

domeinen was niet mogelijk en daar-

om vroegen ze hun onderdanen om

onderstand (bijstand). Ze konden dit

doen op grond van hun rechterlijke

macht die zij als landheren bezaten.

Betaald kon er worden in geld of natura.

Deze onderstand werd 'bede' (precaria,

petitio) genoemd en was een vrijwilli-

ge bijdrage aan de landsheer om hem

financieel to ondersteunen bij de uit-

breiding van zijn territoriale macht.

Deze 'vrijwillige' bijdrage werd al

gauw een jaarlijks terugkerende belas-

ting, die geen toestemming van hoger

hand behoefde en soms wel driemaal

per jaar geheven werd. In de 13e eeuw

verminderde de betaling in natura en

overheerste de betaling in geld.

De verplichting tot betalen berustte bij

de pachters en niet bij de eigenaren

van het land. De grond en al hetgeen

er opstond werd belast; het platteland

en de steden betaalden eveneens hun

deel. De stadsbesturen hadden tot taak

de belasting hoofdelijk om to slaan

over de burgers die belastingplichtig

waren: een vorm van gemeentelijke

belasting zou je het kunnen noemen.

Sommige steden namen een bevoor-

rechte positie in: de landsheer legde

hun een voor jaren geldende, vaste

belastingsom op. De bede kwam op

het platteland niet altijd tot last van de

gemeente; ze kon ook geheven worden

over afzonderlijke stukken grond.

De goederen van de adel, die krijg-

diensten verrichtten voor hun beer en

de kerk waren in beginsel bedevrij.

Verwierf de krijgsman of de kerk goe-

deren die van oorsprong niet bedevrij

waren, dan stelde de landsheer per

nieuw verworven object vast of deze

bedevrij of bedeplichtig was. Ook kon

er vermindering van bede worden ver-

leend of zelfs algehele vrijstelling, die

steeds grotere vormen ging aannemen.

In de 14e en 15e eeuw vinden we nog

enkele verwijzingen naar de bede in

bisschoppelijke rekeningen in een paar

plaatsen in het Sticht. In de 16e eeuw

wordt er niets meer van de bede ver-

nomen. De reden zou kunnen zijn dat

het aantal gebieden, die belastingvrij-

dom kenden, groter was dan het aantal

belastingplichtingen.

Het morgengeld

Omstreeks 1340 begonnen in het graaf-

schap Holland de opkomende steden

bezwaar aan to tekenen bij het afdra-

gen van de bede (in latere tijden ook

wel schot genoemd). De inwoners van

de opkomende steden weigerden aan

het schot mee to betalen. Ook de bui-

tenpoorters van de steden, die op hun

land waren blijven wonen maar wel

tot de inwoners van de stad gerekend

werden, wensten niet aan het schot bij

to dragen. De opbrengsten van de bede

holden achteruit en de landsheren

kwamen in grote financiele moeilijk-

heden. Maar de mens is creatief, zeker

als het om geld gaat en de landsheren

bedachten al aan het einde van de 13e

eeuw een geheel nieuwe belasting-

vorm: het morgengeld.3
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Deze was nieuw en buitengewoon en

had niets to maken met de oude bede.

Deze heffing kon niet meer door het

landsheerlijk gezag geeist worden.

Wilde een landeigenaar hem opleggen,

dan moest vooraf toestemming

gevraagd worden aan de aanzienlijkste

grondeigenaren, die meestal tot het

kerkelijke of adellijke gezag behoor-

den. Ook steden konden om een

verzoek tot heffing gevraagd worden.

"In 1334 stonden in Holland de welge-

boren luden, poirteren ende gemeenten

aan graaf Willem 111 (de Goede) een

morgengeld toe".

In het Nedersticht vernemen we voor

het eerst van het morgengeld in 1303.

Dan vraagt bisschop Gwy van Avesnes

toestemming aan de staid Utrecht om

een morgengeld to heffen.

De toestemming van de bisschop in

1303 betekende nog niet, dat de Staten

van Utrecht het morgengeld als buite-

gewone belasting goedkeurden. Dat

gebeurde pas in 1375. In vele docu-

menten uit die periode staat, dat het

morgengeld door: "alle arven geyste-

liken ende weerliken, nyemant gesondert"

moest worden betaald. Men zou hier-

uit kunnen opmaken dat iedereen,

geestelijken, wereldlijken, edelen of

onedelen het morgengeld dienden to

betalen. Maar niets is minder waar:

steden, bisschoppelijke pachters,

'uitheemsen' die in het Sticht erf-

goederen verkregen hadden, werden

vrijgesteld.

In nauw verband met het morgengeld

stond het huisgeld, dat aan het einde

van de 14e eeuw geheven werd.

Hiervoor gold dezelfde regel als bij het

morgengeld. De gerechten die daarvan

vrijgesteld waren, hoefden ook het

huisgeld niet to betalen.

In het Sticht van Utrecht kende men

reeds in de 10e eeuw een huizenbelas-

ting onder de naam "huslotha". Deze

vorm van belasting had echter niets to

maken met huisgeld dat vanaf 1375 in

het Sticht Utrecht geheven werd.
(wordt vervolgd)

1. Dit beeldje is to zien in het Belasting & Douane
Museum to Rotterdam.

2. Accifjfnzen zijn een vorm van belasting op gebruiks-
goederen: in die tijd b.v. op zout, wijn, lakense stoffen.

3. Een morgen is een vlaktemaat, genoemd naar de hoe-
veelheid land die op een ochtend geploegd kon worden.

Naema Groenbos, een meisje van 12 jaar,

heeft op school een spreekbeurt gehouden

over lokale belastingen, voornamelijk to

Rotterdam. Zij heeft deze spreekbeurt

omgezoerkt tot onderstaande bijdrage

voor Impost.

Belasting

Hallo, ik ben Naema en 12 jaar oud.

Ik zit in groep 8 en woon in

Rotterdam. Op 17 maart 1999 heb ik

op school een spreekbeurt over be-

lasting gehouden.

Hier leest u een kort stukje daarvan.

Vroeger

Vroeger was de belasting anders. Ze

kwamen langs de deur met een zakje

waarop stond: Dienst Gemeentelijke

Belasting. Als je niet kon betalen,

kwam je aan de bedelstaf. Dan werd

je uit je huis gezet en moest gaan

bedelen. De belasting mocht in

Rotterdam van de graaf geheven wor-

den. Dat is op 17 juni 1341 begonnen

en nu al 659 jaar zo doorgegaan.

Vroeger bestond er een rijwielbelas-

ting. Die is begonnen in 1924.

Gelukkig is die in 1941 afgeschaft.

Anders hadden wij nu met z'n tienen

op een fiets gezeten. Daar hebben ze

in het Belasting & Douane Museum

een leuke kaart van. Vroeger leefden

de mensen zo goedkoop mogelijk.

Daarom hadden zij Been fiets of

m,mr .i n.

Belasting nu
Nu heb je verschillende belastingen

zoals: hondenbelasting, onroerende -

zaakbelasting, rioolrecht enz.

Op 7 juni 1990 bestond de belasting in

Rotterdam 650 jaar. Toen is het boek

'650 jaar belastingen in Rotterdam'

uitgegeven. Daar heeft mijn opa veel

werk aan gehad. De hondenbelasting

is al heel oud. Als je een hond hebt,

moet je die betalen of je krijgt een

boete. De gemeente heeft mensen die

in de huizen kijken wie een hond

verstopt heeft. Ze waarschuwen de

Koperen konden-halsband met

opgesoldeerde belastingmerken.

mensen met rode kaarten waar een

dalmatiner op staat. Dat hondje is al

doodgegaan. Er zijn nog steeds men-

sen die arm zijn. Die kunnen om

kwijtschelding vragen en dat krijgen

ze dan ook. Maar ze moeten weer

belasting betalen als ze weer genoeg

geld krijgen.

Info

Ik heb al mijn info van mijn opa

gekregen. Ik heb ook pennen en rode

kaarten gekregen om uit to delen en

drie zakrekenmachientjes om to ver-

loten. Maar dan moesten ze eerst

goed antwoord geven op mijn vragen.

Ik dank u dat ik in dit blad mocht

schrijven.

De groeten van Naema
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U zult zich herinneren dat in het

vorige nummer van Impost bij de foto

van Professor Van der Poel, afgedrukt

bij het artikel RBA 60 jaar !', een

onderschrift in versvorm was opgeno-

men met de aanduiding als zou Henk

Spijkerman de auteur daarvan zijn.

Het is de redactie echter gebleken dat

dit laatste niet juist is; wie de schrijver

wel is, is echter onduidelijk gebleven.

De redactie doet dan ook bij deze een

beroep op de lezers om haar van het

auteurschap op de hoogte to stellen.

Ten einde de herinnering in deze to

scherpen, is hieronder het desbe-

treffende gedicht in zijn geheel opge-

nomen. In verband hiermede zou de

redactie het eveneens op prijs stellen,

indien haar zou kunnen worden

meegedeeld, wie in de laatste twee

coupletten bedoeld kunnen zijn.

'Neer v.d. Poel, wnarover had it 't lantst toch ?

Uw zin was een kwnrtier reeds lang.

Al luisterend verloren wij de draad nog.

Waarover was it ann de gang ?

"Bij 't recht kan men toch steeds veranderen

Van onderwerp, dus geen gezeur;

Rank ik de zin kwijt, 'k begin een andre".
Dat gnat heel goed, Heer Directeur.

Als iedereen een uur heeft zitten wachten,

Dan komt Heer Van den Berge nan.

Als de student nnnr elders zit to srnnehten,

Wil hij eens duchtig ann 't werk gnan.

Hij praat maar door, de voeten schuiven,

Voor hem is tijd slechts willekeur.

Dc les goat door bij 't hoesten en bij 't snuiven.

Dat goat heel goed, Heer Directeur.

Wie geeft ons steeds de moeilijkste sommen ?

De Middelborchse Mr. Mes.

En als wij over 't vele werk sons brommen
Dat wij doen moeten voor zijn les,
Dan zegt hij "Van wat it moet kennen

Is dit een speld, parole d'honneur,

Van een hooiberg: this U moet er maar ann

wennen ".

Dat goat heel goed, Heer Directeur.

Wie schaterlacht dear Loch zo eigennnrdig ?

Ik heb geen tijd, ik sehrijf me lam.

Om nu to lachen is beslist niet aardig,

Mijn wingers zijn al helemnal stram.

We zitten in ons zelf to tieren;

Geen meelij kent Loch die sinjeur.

Hij leest maar door nit zijn pnpieren.

Dat gnat heel goed, Heer Directeur.

Een is er slechts, die wij voorlopig missen,

Die nu niet meer doceren mag

En then men toch, zooals een ieder wel kan

gissen,

Weer gaarne in 't college zag.

Mnar keert hij terug in onze zalen,

Zijn zvij bevrijd van de terreur.

Dan zullen wij verheugd hem binnenhalen.

Dan goat het goed, Heer Directeur!'

BELASTING fOLJANE
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