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Bijdragen
Artikelen, boekrecensies en andere
mededelingen voor de redactie kuni
zenden aan:
Redactie Impost
p/a Belasting & Douane Muse.
Parklaan 14-16
3016 BB Rotterdam
Kopij voor het volgende nummer
(verschijning september 2000) moet
uiterlijk 21 juni 2000 binnen zijn.
Stichting Vrienden Belastingmuseu
'Prof. dr Van der Poel'
p/a Parklaan 14-16
3016 BB Rotterdam
Postbankrekening 5269909
Stichting Belastingmuseum
'Prof. dr Van der Poel'
Parklaan 14-16
3016 BB Rotterdam
Postbankrekening 322056
tel. 010-4365629
fax 010-4361254
e-mail: info@belasting-douanemus.r
website:
http://www.belasting-douanemus.
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De Aanslag

Het Hoofd van het museum doet in haar Hoofd Zaken verslag van de uitreiking aan
het museum van een certificaat ter zake van de opname in het Nederlandse Museumregister. In de rubriek Museumnieuws wordt verder ingegaan op de laatste Kertsttentoonstelling, op het bezoek van een Chinese delegatie, op een gehouden boekenmarkt en op de organisatie van een cursus kunstgeschiedenis in het najaar van 2000.
Van de museumschatten zijn twee brieven uit oude orderboeken opgenomen.
Een nieuwe rubriek is geopend met als titel: In gesprek met.... De beer Henk
Bergman van Bergman Publikaties BV to Castricum die o.m. de publicatie verzorgt
van Expose, het tijdschrift van de Orde van Belastingadviseurs, is sinds kort toegetreden tot de vrienden van het museum en heeft spontaan aangeboden op regelmatige wijze bijdragen to leveren voor Impost.
Hij is in het bijzonder geinteresseerd in het verhogen van het 'human interest'gehalte van het blad. Afgesproken is dat hij interviews zal afnemen van personen die
voor het museum relevant zijn. Uiteraard heeft de redactie dit aanbod in dank aanvaard. Het eerste interview betreft de beer mr. C.A. van der Beek.
De rubriek "Column van Professor Ydema" heeft een andere benaming gekregen. De
artikelen die Professor Ydema tot heden heeft aangeboden ter publicatie in Impost,
gingen steeds in inhoud en in omvang ver uit boven wat in het algemeen onder
"column" wordt verstaan. In verband hiermede is de titel van de rubriek thans vervangen door: "Bijdrage van Professor Ydema". In zijn onderhavige bijdrage gaat hij
in op de problemen van heffing en invordering met betrekking tot heffingsrente in
geval van faillissement.
Aan deze bijdrage gaat vooraf een kort verslag van de najaarsvergadering van de
Werkgroep Geschiedenis van de Overheidsfinancien en zij wordt gevolgd door de
rubriek N aria" waarin o.m. zijn opgenomen het tweede en laatste deel van het artikel "Kohieren van het huisgeld to Jutphaas", een korte fotoreportage van de reiinie
"RBA 60 jaar!" en nogmaals enige informatie met betrekking tot het gedicht "Dat gaat
heel goed, Heer Directeur!".

Wolfgang Kattenbusch
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Geen tivereldnieuws,
wel een tivapenfeit
Op woensdag 24 november 1999
vond in het Stedelijk Museum
Het Prinsenhof in Delft een bijzondere bijeenkomst plaats.
Aan een selecte groep musea uit
de provincie Zuid-Holland werd
door gedeputeerde ir. M. Houtman
het certificaat uitgereikt dat hoort
bij de opname in het Nederlandse
Museumregister. Na NoordHolland was onze provincie als
tweede aan de beurt. De vaststelling
of een museum al dan niet in aanmerking kwam, was een arbeidsintensieive klus voor de commissie
die hiermee was belast.
Dit rationale museumregister is een initiatief, naar
Angelsaksisch voorbeeld, van de
Nederlandse Museumvereniging
en het Landelijk Contact Museumconsulenten. Het Belasting
& Douane Museum verkeerde in het
goede gezelschap van 13 andere musea,
waaronder het Museon en het Haags
Historisch Museum in Den Haag,
Het Stadsmuseum in Zoetermeer en
museum Het Prinsenhof zelf.
Grote musea, zoals Naturalis in
Leiden en het Haags Gemeentemuseum
waren ons voorgegaan.
Namens het bestuur was secretaris-penningmeester Jan van Oene aanwezig, samen met ondergetekende.
Ten tijde van de uitreiking werd op de Parklaan de vlag gehesen en genoten alle aanwezigen van koffie
met gebak om de geleverde prestatie to gedenken.
U zult zich afvragen wat dit allemaal om het lijf heeft. Het Nederlands Museumregister heeft
immers niet de voorpagina's van alle kranten gehaald, noch het journaal op radio of televisie. Toch is het
van belang omdat het predikaat 'Geregistreerd Museum' borg staat voor een bepaald kwaliteitsniveua op
allerhande terreinen. Daarbij moet worden gedacht aan het op papier hebben staan van een goed doorwrocht beleidsplan, een goed beschreven verzamel - en afstootbeleid, een degelijke financiele basis en
een meetbare voortgang op het terrein van de collectieregistratie.
Veiligheid en klimaatbeheersing binnen de gebouwen moeten goed op orde zijn en de medewerkers
dienen over voldoende vakkennis to beschikken.
Op al deze terreinen hebben wij in de achter ons liggende jaren gewerkt om de museumcollectie
en - organisatie naar een professioneel niveau to tillen. De opname in het museumregister is voor ons
dan ook wel degelijk een wapenfeit waar wij - bestuur, medewerkers en vrijwilligers - trots op mogen
zijn. Voor de toekomst is het een uitdaging om aan de eisen to blijven voldoen, zodat het schildje dat
inmiddels op de voorgevel prijkt waardig wordt bevonden om to blijven.
Loes A. Peeperkorn-van Donselaar
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Mede dankzij de belangstelling van
de media is de tentoonstelling
Kerststallen uitgestald; kerstgroepen
in de volkscultuur; een keuze uit de
collectie van Jan van Hulst, een
groot succes geworden.
Aanvankelijk was de tentoonstelling
gepland van 18 december 1999 tot en
met 9 januari 2000. In verband met de
grote toeloop werd de tentoonstelling
met een week verlengd. De tweede
Kerstdag was met zo'n 800 bezoekers
een absolute topdag in de geschiedenis van het museum.
De ruim 100 geexposeerde kerstgroepen waren, op een groep na (bruikleen van mevrouw Jona Pot uit
Eindhoven), afkomstig uit de collectie
van Jan van Hulst. Hij laat met zijn
verzameling zien dat elke cultuur zijn

Aanleiding
De aanleiding tot de tentoonstelling is
het fiscale element in het kerstverhaal
over de geboorte van Jezus, zoals dat
is opgetekend door de evangelisten
Lucas en Matthaeus. Jozef en zijn
zwangere vrouw Maria begaven zich

naar Bethlehem om daar op last van
keizer Augustus (30 v. Chr.-14 na
Chr.) in het kader van een volkstelling
geregistreerd to worden bij de burgerlijke stand. Die registratie werd ook
benut voor de Romeinse belastingheffing. Doordat de herberg vol was,

eigen invulling geeft aan de uitvoering van de kerstgroep. Ook maakt hij
duidelijk dat de gebruikte materialen
zeer uiteenlopen. In Polen worden de
zogenaamde szkopka's (hutjes)
gemaakt van bout met karton en zilverpapier. In andere landen worden
bijvoorbeeld kokosnoten, speksteen,
maisbladeren of een stuk oliedrum
gebruikt. Waar het ene land kerststallen heeft ter grootte van een verhuisdoos, heeft het andere land een
paleisje van het formaat luciferdoosje
gemaakt als geboorteplaats voor
Jezus.
moesten Jozef en Maria genoegen
nemen met een plekje in de stal. Daar
werd Jezus geboren. Deze geschiedenis wordt vanaf de dertiende eeuw in
de vorm van kerstgroepen uitgebeeld.
Het registratieverhaal werd op de
tentoonstelling geillustreerd met een
gereconstrueerd Romeins belastingkantoor. In de laatste week van het
jaar was er nog extra sfeer gecreeerd
met een levensgrote kerststal in de
museumtuin met echte dieren,
dankzij de medewerking van
"Kinderboerderij De Kraal" to
Rotterdam.
John Vrouwenfelder
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In het afgelopen najaar is een dele-

tussen het museum en een opleidings-

gatie ontvangen van het Chinese
Belastinginstituut to Beijing. De dele-

instituut, annex voorlichtingsdienst.
Aan alle deelnemers is een Engels-

gatie stond onder leiding van de heer

talige documentatie uitgereikt

Wang Pingwu, president van het
instituut.
Het bezoek was tot stand gekomen
door bemiddeling van de heer Shiqi
Ma van het Internationaal Fiscaal
Documentatie Bureau to Amsterdam,

betreffende het museum en de International Association of Customs
Museums.

die tevens als tolk fungeerde.
Het doel van het werkbezoek was het
verkrijgen van inlichtingen over het
oprichten van een belastingmuseum
in het algemeen en over het

museum gedurende welke uitbundig
van foto- en videocamara's gebruik
werd gemaakt. Het bezoek werd door
de heer Wang Pingwu als zeer nuttig
ervaren en bracht hem tot overweging

Nederlandse museum in het bijzonder. Het Instituut to Beijing is bezig to

om op bescheiden schaal reeds to
starten met het opzetten van het

komen tot de oprichting van een

Chinese museum.

Chinees belastingmuseum, waarbij
wordt gedacht aan een koppeling

Wolfgang Kattenbusch

Het bezoek duurde drie uren, met
inbegrip van een rondleiding door het

Kandinsky

In het najaar zal Mevrouw Marianne
Roeloff werderom een cursus
kunstgeschiedenis verzorgen in het
Belasting & Douane Museum.
Het onderwerp is: KANDINKSY.
De cursus zal worden gegeven op
4 donderdagochtenden van 10.30 tot
12.00 uur, en wel op 28 september,
12 oktober, 2 en 16 november, terwijl
op, naar keuze, 29 of 30 november
een excursie is voorzien in het

"Lyrisches", 1911, houtsnede.

Gegevens betreffende Mevr. Roeloff.
Na haar studie kunstgeschiedenis in
Leiden heeft zij met Fenna de Vries
een galerie voor moderne kunst
gehad naast het museum Boijmans
van Beuningen in Rotterdam.
Begin jaren '80 is zij begonnen met
cursussen kunstgeschiedenis to geven
(dit is het 18e cursusjaar).
De eerste jaren heeft zij het algemene
overzicht van de Europese kunst-

Haags Gemeentemuseum.

geschiedenis gegeven. Sinds eind
jaren '80 behandelt zij in een cursus

Aan de hand van dia's wordt het

een bepaald onderwerp, qua tijd

verhaal over Kandinsky verteld.
Aan het eind van de cursus krijgt

19e/begin 20e eeuw. Zoals 'De
Haagse School', 'Het Impressionisme',
'Het Cubisme' en nu 'Kandinsky'.

iedere cursist een tekst. Bij iedere les
zijn enige boeken ter inzage aanwezig
over de to behandelen kunstenaars.
Het cursusgeld bedraagt f 165.--.
U kunt zich voor de cursus aanmelden of nadere informatie
opvragen bij:

Mevrouw Marianne Roeloff
Postbus 61, 2210 AB Noordwijkerhout
Telefoon:0252-376893

Korte inhoud van de cursus 'Kandinsky'
De Russische kunstenaar Kandinsky
is voor de vernieuwing in de schilderkunst, rond 1911, van het allergrootste
belang geweest. In de cursus volgen
wij zijn ontwikkeling stap voor stap
tot 1914. Duidelijk zal worden hoe
ongelofelijk boeiend, orgineel en
geheel nieuw Kandinsky's antwoord
7

Nummer 19
April 2000

is als zeer grote vernieuwer in de
schilderkunst.
Naast kunstenaars als Picasso,
Braque, Mondriaan, Matisse ontwikkelt Kandinsky zijn eigen, zeer kleurrijke, expressieve nieuwe beeldtaal.

de ontwikkeling van Kandinsky's
werk van groot belang geweest.
Kandinsky bezat eveneens grote
capaciteiten op het gebied van theorieen vormen en in geschriften vastleggen, leiding geven en organiseren.

taal alleen ontwikkeld. Geweldig
knap. Het is een beeldtaal die geheel
toehoort aan de 20e eeuw!
Ook zal Kandinsky in de cursus naar
voren komen als een belangrijk theoreticus. Kandinsky heeft zijn theorieen

Een beeldtaal die uniek is (geheel

Dit komt hem in Munchen goed van

in geschriften vastgelegd, zoals 'Uber

verschillend van de nieuwe beeldtaal
van voornoemde kunstenaars).

pas. Zo ontstaat in 1911 de progressieve kunstenaarsgroep 'Der Blaue
Reiter'. Kandinsky is de voorzitter,
belangrijke leden zijn de Duitse kunstenaars Marc en Macke en de
Russische kunstenaar Jawlensky.
De tentoonstellingen van deze groep
zijn van groot belang; ook de almanak
wordt door Kandinsky en Marc
verzorgd.

das Geistige in der Kunst', uitgegeven
in 1911. Bestudering werkt verhelderend in het begrijpen van zijn
schilderijen.
De muziek is in het leven en in het
werk van Kandinsky van wezenlijk
belang geweest. Dit zal uitvoerig
belicht worden.

geschetst van het kunstklimaat in
Munchen eind 19e/ begin 20e eeuw.

Nu, in 1911, heeft Kandinsky zijn
eigen beeldtaal gevonden. Geheel

Kandinsky een grote inspiratiebron is
geweest.

Munchen was toen het centrum van

nieuw in de schilderskunst. Een
beeldtaal van zeer expressief bewegende kleur-vormen. Kandinsky
brengt door middel van deze nieuwe
beeldtaal zijn ideeen aan ons over.
Kandinsky heeft deze nieuwe beeld-

Kandinsky heeft zich hier ontwikkeld

Kandinsky, geboren in Rusland in
1866, besloot pas op 30 jarige leeftijd,
na voltooiing van zijn studie rechten
en economie, kunstenaar to worden.
Dit getuigt van grote moed.
Kandinsky vertrekt naar Munchen
om daar in de leer to gaan.
In de cursus wordt eerst een beeld

de avant-garde kunst in Duitsland.
Stromingen zoals de Jugendstil, het
Symbolisme worden belicht, vervolgens het ontstaan van het Expressionisme. Deze stromingen zijn voor

Tijdens de cursus zal duidelijk naar
voren komen dat Munchen voor

tot een zeer groot kunstenaar.
Geweldig knap zoals hij alleen een
geheel nieuwe, zeer expressieve
beeldtaal, opgebouwd uit kleur en
vorm, heeft gecreeerd.

Boekenmarkt
Op 19 en 20 februari werd een boekenmarkt gehouden in de dia-zaal van het museum. Deze markt was bedoeld voor
de verkoop van zgn. doubletten (dubbels) en winkeldochters (zaken die niet onder normale omstandigheden konden
worden verkocht).
De boekenmarkt begon zaterdag 19 februari 2000 s'morgens om 11 uur bij de opening van het museum. Al zeker zes
specialisten op het gebied van oude en fiscaal aantrekkelijke boeken stonden to trappelen om op de boekentafels in de
oude doublures to snuffelen. Deze gelukkigen gingen dan ook met zo'n vijf a zes boeken de deur uit. De prijs van de
boeken was er dan ook naar. Voor f 2.50 per stuk kon je je toch niet een buil vallen. In de loop van het weekend zijn er
nog diversen geweest die heerlijk hebben kunnen snuffelen.
Verloting
Alle bezoekers van het weekend kregen een loterijbriefje uitgereikt en ondertussen is de loting van de hoofdprijs 'Alva
en de Tiende Penning' van Ferdinand H.M. Grapperhaus verrricht en is de winnaar bekend. Op vrijdag 17 maart is
door Wim van Es de hoofdprijs van de verloting aan de heer Bouman uitgereikt.

Bibliotheek voor Fiscale Geschiedenis (BFG.)
Tijdens het weekend werd tevens de service verleend om belangstellenden voor de bibliotheek in de BFG rond to
leiden. Verschillende belangstellenden hebben graag gebruik gemaakt van deze bijzondere weekendopenstelling en
lieten zich graag door John Reijnhoudt voorlichten, informeren en rondleiden.
Arnold Carpaij
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Fiscale curiosa
Hieronder zijn wederom twee stukjes
in de originele spelling opgenomen
uit oude order- en brievenboeken.
Het eerste betreft een brief aan de
ambtenaren houdende een verbod tot
hengelen in diensttijd uit Orderboek
A 1703 van Berkel en Schaft ( 1864 1873 ). Het tweede behelst een brief
aan de inspecteur met advies omtrent
een verzoek om to mogen trouwen uit
Brievenboek A 1449 van Coevorden
(1843 - 1844).

to houden, ten eerste voor zich zelven,
en ten 2e voor de beambten, en, van
de eerste overtreding mij hiervan kennis to geven, tevens worden zij gelast,
deze in de orderboek to schrijven en
ingevolge aan de ommezijde vermelde tijd to verzenden."

Verzoek om to mogen trouwen
Brief d.d. 11 augustus 1843
'Met terugzending van het adres van
den commies de 4e klasse I.B.F.
Rebenscheijdt, gestationeerd to Dalen,
verzoekende om een huwelijk to

Verbod hengelen in diensttijd
Brief d.d. 17 juni 1870
"Daar het mij is gebleken ten le dat
er ambtenaren zijn die zonder van
acte to zijn voorzien, van de visserij
gebruik maken waarvoor zij eene
visacte behoeven, en daardoor de
wetten overtreden die wij gehouden
zijn zelvers to handhaven.
Ten 2e dat er door sommigen die van
acte zijn voorzien de uren die zijn
voorgeschreven hun dienst to verrigten, aan vissen besteden en ten 3e
zijn er weer anderen die hun voorgeschreven dienst uren met de hengel in
de hand vissende, zoek maken en somslijks in het geheel niet op het terrein
hun voorgeschreven, maar alleen op
het punt waar vis to vangen is, letten.
Daar in het eerste geval den ambtenaar zich aan overtredingen der wetten schuldig maakt die hij zelvers
moet besurveilleren en in het 2e en 3e
geval de voorgeschrevene diensten
worden verwaarloost dat in elk geval
niet ongestraft mogen blijven, zoo
geef ik bij deze den ambtenaaren in
de Subdirectie kennis, dat zij zich
voortaan zullen to wachten hebben
om in de hun voorgeschrevene diensture, met welk voorwerp en onder
welke omstandigheden dan ook, zich
met vissen ophouden; zullen bij de
eerste bevinding, zij die door mij wor-

mogen aangaan met Petrodina
Diphoorn, oud 24 jaren mede to Dalen
woonachtig, bij marginale dispositie
d.d. 2 dezer No 238 in mijne handen
gesteld ten fine van berigt consideratie en advies, heb ik de eer to kennen
to geven, dat voor zoo veel mij
bekend op het voorn. meisje geene
aanmerkingen vallen en zij tevens is
van ordentelijke ouders, zoo dat er
geen redenen bestaan om het voorgenomen huwelijk tegen to gaan.
Ik neem intusschen de vrijheid UWEg
op to merken dat volgens de bestaande
verorderingen geene commiezen op de
Linien geposteerd, beneden de 2e Wasse mogen huwen, aan welke bepaling
later door den Heere Gouverneur is
herinnerd. Zoodat nog voor korten
tijd den commies Abels van de Linie
naar de birmendienst is overgegaan
om in laatstgen. betrekking zijn voorgenomen huwelijk ten uitvoer to kunnen brengen.
Hoezeer ik geene bedenkingen tegen
het verlangde huwelijk van den
adressant hebbe ben ik echter van
oordeel, om de voorgeschreven maatregel in stand to moeten houden en al
zoo het gedane verzoek van den commies Rebenscheijdt behoort to worden
afgewezen zoolang hij de vereischte
klasse niet zal hebben verkregen, tenzij men mogt goedvinden hem voor
then tijd naar de binnendienst over to

den bevonden in hun diensture to vissen ter verantwoording worden
geroepen en als dienstverzuim wor-

plaatsen.

den aangemerkt.

Kees Dijkstra

Verder worden de dienstgeleiders uitgenodigd aan deze bepaling stipt de hand

low
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De fiscale verzameling van mr. C.A. van der Beek

Een kamer van vijf bij vijf in een oud
herenhuis aan een Dordrechtse kade.
Een weids uitzicht over de Oude Maas
en het tegenovergelegen Zwijndrecht.
Drie wanden met historische boeken,
voor het overgrote deel over belastingen. Tientallen in passepartouts vervatte nude documenten en krantenpagina's, net als in een echt museum voorzien van keurig getypte toelichtingen.
En bij dat alles eigenaar/verzamelaar mr
C.A. van der Beek als onvermoeibare
privegids. 'Wat u hier ziet is nog maar
een deel van mijn collectie.'

verzameling en wandelen. Dit jaar
loopt hij voor de zevende keer de
Nijmeegse vierdaagse.

Eerste stuk

Van der Beek (1926) besteedde een
groot deel van zijn leven aan belastingen. Hij volgde de Rijksbelastingacademie en begon in 1950 bij de

inkomstenbelasting 1804, een heffing
waarvan maar weinig mensen weten
dat die ooit bestaan heeft en waarvan

Belastingdienst als surnumerair, een
functie waarin hij overal in het land

terecht is gekomen. Historisch gezien

Er volgde een mooie carriere, die
eindigde als hoofd van de Inspectie
vennootschapsbelasting to Rotterdam.
In 1977 nam hij afscheid van de
Belastingdienst na zijn benoeming als
raadsheer in het Hof Den Haag. Daar
werd hij later vice-president en nog
weer later voorzitter van de belasting-

Nummer 19

besteedt hij zijn tijd voornamelijk aan
zijn twee grote passies: zijn fiscale

Fiscale objecten verzamelt Van der
Beek al dertig jaar. Over de vraag wat
indertijd z'n eerste stuk was moet hij
even nadenken. 'Ja, nu weet ik het
weer, het was een exemplaar van de

langdurig afwezige collega's moest
vervangen. Het zwervend bestaan en
het afwisselende werk bevielen hem
en om niet steeds een ander huis to
hoeven zoeken kocht hij een woonboot, die hij toepasselijk Noorderzon
doopte. In 1954 kwam hij uiteindelijk
in Dordrecht terecht, waar hij het huis
kocht waarin hij nu nog steeds woont.

impost

sector. Op 67-jarige leeftijd Bing Van
der Beek met pensioen, waarna hij
nog drie jaar als raadsheer-plaatsvervanger optrad. Vanaf z'n zeventigste

trouwens in de praktijk maar weinig
overigens een heel interessante regeling. De belastingplichtigen konden
kiezen wat ze wilden betalen: een
progressief tarief over hun inkomen
of twee procent over hun vermogen.
Het addertje onder het gras was dat je
wel de variant met de voor de fiscus
hoogste uitkomst moest nemen.'
Een behoorlijk zwaar tarief, die twee
procent, vindt Van der Beek. 'Als je
beseft dat de rente in die tijd rond de
vier procent lag, dan moesten belastingplichtigen die van hun vermogen
leefden dus de helft van de opbrengst
aan de fiscus afstaan. Het modale
jaarinkomen aan het begin van de
negentiende eeuw, bijvoorbeeld van

een timmerman of een metselaar,
bedroeg driehonderd gulden.
Daarvan kon je leven, maar meer ook
niet. Als je duizend gulden vermogen
had werd je een halve kapitalist
genoemd, bij tweeduizend gulden of
meer was je kapitalist. Een groot
verschil met nu was dat iemand met
vermogen vaak niet werkte maar
alleen rentenierde. De gedachte dat
je met je geld een onderneming zou
kunnen beginnen leefde hoegenaamd
niet. De gemiddelde rentenier hield
er niet van om risico to nemen en zo
wellicht een hoger rendement to
maken - dat was nu eenmaal de tijdgeest.'
Haarpoeder
In de negentiende eeuw hadden
belastingen vaak de vorm van patenten. Van der Beek laat een amusant

uiteraard minder inkomsten voor de
fiscus. In Engeland bleef de heffing
echter nog vele jaren een geringe
opbrengst opleveren. Daarvoor
bestaat een typisch Engelse verklaring: de lords, die zelf volgens de laatste mode gekleed gingen, verplichtten
hun butlers en koetsiers nog lange tijd
om een gepoederde pruik to dragen.

Koffie en thee
En andere merkwaardige belasting uit
de achttiende eeuw was de impost op
koffie en thee. Die impost - afhankelijk van het inkomen - moest betaald
worden voor het recht om thuis koffie
en thee to schenken. Hoeveel men
gebruikte deed voor de heffing niet
terzake. Uit statusoverwegingen voelde een deel van de bevolking zich
verplicht de belasting to betalen, want
wat zou de buitenwereld wel niet
over je roddelen als je je bezoekers
niet eens een kop koffie of thee kon
aanbieden? Toch was de twee gulden
en vier stuivers die iemand met een
jaarinkomen van driehonderd gulden
moest betalen (zoals een van Van der

voorbeeld uit 1810 zien: Patent tot het

Beeks documenten duidelijk maakt)

draagen van Hairpoeder. 'Als je er
netjes uit wilde zien kon je niet zonder haarpoeder op je pruik. De overheid hief daarover belasting.' Het
betreffende Patent vermeldt dat de
gebruiker vijf gulden aan zegelrecht
verschuldigd is, vermeerderd met

een niet to verwaarlozen last. Pikant
onderdeel van de regeling was dat
iemand die een ander verklikte omdat
die zich niet aan het gebod hield zelf
een deel van de opbrengst kreeg.
Uiterlijke tekenen van welstand werden in die tijd op ruime schaal benut

twee gulden stadsbelasting. Over het
geheel wordt nog eens tien procent
extra geheven. Het document maakt
zonneklaar dat haarpoeder slechts

om belasting to heffen: de gezinsgrootte, het aantal dienstbodes, het
meubilair en het aantal deuren en
ramen in een huis. Van der Beek:

weggelegd was voor de welgestelden.
lemand met een inkomen van drie-

'Vooral als ik dat laatste voorbeeld
geef geloven mensen me vaak niet.
Belasting heffen op ramen! Ze moeten

honderd gulden kon zich een dergelijke zwaar belaste luxe gewoon niet
veroorloven.
Ook in Engeland werd belasting op
haarpoeder geheven. Van der Beek
refereert aan een uitspraak van
Bilderdijk, toendertijd woonachtig in
Londen, die ooit in een brief schreef
'dat hij erbij moest lopen als een
Franse revolutionair', want hij kon
zich de belasting op het begeerde
poeder niet veroorloven. Pas toen een
vriend de belasting (een guinea) voor
hem betaalde was Bilderdijk weer
een gelukkig mens.
Na 1810 raakte het dragen van pruiken uit de mode en dat betekende

meestal lachen als ik erbij vertel dat in
veel huizen een aantal ramen om die
reden werd dichtgemetseld.'
Maar de fiscus kende zijn pappenheimers, zelfs al ruim voor die tijd.
Een document uit 1697 laat zien dat
ook toen al werd geanticipeerd op
belastingplichtigen met minder goede
bedoelingen. Wie van plan was zijn
schoorsteen dicht to metselen om zo
belasting to ontlopen, kwam van een
koude kermis thuis, getuige de volgende passage: Wat Schoorsteenen,
Heertsteede of Ovens, die na den 1
January 1689, mochten toegemetzelt,
of afgebroocken sijn, of worden, daer

van sal echter den vollen Impost
moeten worden betaclt.'
Zegels
Zegels hebben Van der Beeks speciale
belangstelling. Hij toont een foto uit
de Verenigde Staten, vermoedelijk
gemaakt rond 1860. Op de achterkant
is een soort postzegel geplakt, uitgegeven door de Internal Revenue
Service, de Amerikaanse belastingdienst. Er staat een met de pen
geschreven krabbel op voor de ontwaarding. 'In die tijd was de fotografie nog voorbehouden aan beroepsfotografen, want voor leken was het
allemaal veel to ingewikkeld.
De overheid zag Naar kans schoon en
verordonneerde dat elke foto voorzien
moest zijn van een zegel, waarvoor
uiteraard zegelrecht betaald moest
worden. Stel je dat nu eens voor: een
zegel op elke foto die gemaakt wordt.'
Natuurlijk heeft hij ook de nodige
voorbeelden van het dagbladzegel,
dat de Nederlandse pers van 1811 tot
1869 zwaar belastte. Een pagina uit
de Opregte Haarlemsche Courant van
20 maart 1815 biedt een treffend voorbeeld. Om zoveel mogelijk tekst op
een pagina to krijgen - en daarmee
de heffing op een extra pagina to ontlopen - werd zelfs nieuws van grote
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importantie zo kort mogelijk verwoord en desnoods dwars in de

Werkgroep geschiedenis van de Overheidsfinancien

marge geplaatst. Dat is in deze editie
gebeurd met berichten over

Jubileumbundel
`Steden en dorpen in last'
ten doop gehouden

Napoleons ontsnapping van Elba en
de rede waarmee Willem I in het
parlement het koningschap op zich
nam - nieuws dat zonder dagbladzegel ongetwijfeld veel meer aandacht
en ruimte had gekregen.
Praatjes
De objecten van z'n verzameling vindt
Van der Beek op veilingen, verzamelbeurzen, boekenmarkten en antiquarische boekhandels. Zelfs op de jaarlijkse oranjevrijmarkten haalt hij wel eens
iets aardigs weg. 'Dan is een document toevallig bij iemand terecht

Op 21 december 1999 vierde de Werkgroep 'Geschiedenis van de Overheidsfinancien in Nderland' haar twintigjarig jubileum in het Belasting & Douane
Museum. Hoogetepunt van de feestelijke bijeenkomst was de aanbieding van
de bundel 'Steden en dorpen in last' aan de Rotterdamse wethouder van
Financien, mw. Mr. S. Korthuis. Mevrouw Korthuis, die net de laatste millenniumzitting van het college van B&W had bijgewoond, feliciteerde de aanwezigen
van harte met de uitgifte van de bundel. Zij verklaarde dat zij het boek beslist
ter lezing mee zou nemen op haar wintersportvakantie. Ook voor haar eigen
bestuurlijke werk, zo liet ze haar toehoorders weten, kan de geschiedenis van
de lokale financien een bron van kennis en inspiratie zijn.
De jubileumbundel 'Steden en dorpen in last' bevat een rijk geschakeerde verza-

gekomen die er geen emotionele binding mee heeft en die het daarom wel
wil verkopen.' Regelmatig krijgt hij

meling bijdragen, die uiteenlopen van de middeleeuwse accijnzen tot de hedendaagse onroerendezaakbelastingen. Fen elftal auteurs, vrijwel allemaal leden van
de werkgroep, tekent voor deze bijdragen. In alle tien bijdragen staan steeds de

ook stukken aangeboden. 'Mijn boeken en documenten zijn op zich lang
niet allemaal duur of waardevol.
Maar de kunst is geweest om ze bij
elkaar to krijgen.' Zijn oudste bock is
een Engelse uitgave uit 1618:
History of Tithes (Tienden).
Over z'n verzameling en de fiscale
geschiedenis waarvan die een reflectie

lokale belastingen en financien centraal. ledere auteur heeft daarvoor een eigen
periode en invalshoek gekozen, maar telkens komen vragen van verhoudingen
met de bovenlokale overheid, de doelstelling van de lokale belastingen en de
vergelijking met andere plaatsen naar voren. De regionale spreiding loopt van
de Zeeuws-Vlaamse kuststreek tot het Groningse platteland en qua historische
periode is er aandacht voor de Middeleeuwen, de tijd van de Republiek der
Verenigde Nederlanden, de Bataafs-Franse tijd en de negentiende en twintigste
eeuw, met een uitkijk naar de eenentwintigste eeuw. Al lezend in de bijdragen

is schrijft hij de rubriek Oud Nieuws

hebben naar eigen geldmiddelen voor het financieren van hun uitgaven. Daarbij

in triBuut (het blad van de

moesten zij vaak laveren tussen de beperkingen die de hogere overheid oplegde
en de financiele beperkingen van de eigen inwoners die niet tot in het oneindige

Nederlandse Federatie van
Belastingadviseurs) en houdt hij vaak
praatjes voor historische verenigingen, rotaryclubs en andere gezelschappen. Het thema daarbij is altijd:
alles is al eens geweest. Misschien had
iets vroeger een andere naam, maar
we kennen het toch al. Ter illustratie
haalt hij uit een glazen kast een document uit 1749 tevoorschijn. 'Dit is een
afrekening van de onroerend-goedbe-

komt men tot de ontdekking dat overheden in heden en verleden steeds gezocht

belast konden en wilden worden. 'Steden en dorpen in last' laat zien hoe de
plaatselijke besturen in de loop der tijd met deze problemen zijn omgegaan en
wat de gevolgen voor de burgers zijn geweest.
Belangstellenden kunnen de jubileumbundel bestellen bij de secretaris van de
Stichting Geschiedenis van Overheidsfinancien in Nederland: Dr. Tom Pfeil,
Coehoornstraat 67, 6521 CC Nijmegen (024-3227492). De kostprijs bedraagt fl.
39,50 (inclusief verzendkosten). De volledige titel van de bundel luidt: Tom Pfeil,
Beatrix Jacobs, Paul Brood en Onno Ydema (red), Steden en dorpen in last
Historische aspecten van lokale belastingen en financien (Amsterdam,
Neha-series 111, 1999) 225pp.
Tom Pfeil

lasting uit het gewest Holland. Daarin
staat dat de huiseigenaar tweederde
van die belasting moet betalen en de
huurder eenderde. Tweehonderd-vijftig jaar geleden waren we al tot dat
inzicht gekomen. Daar hebben we
geen Marx, Troelstra of Den Uyl voor
nodig gehad.'
Hij toont z'n verzameling graag aan
bezoekers, op een voorwaarde: ze
moeten wel echt geinteresseerd zijn.
Maar in dat geval is een ochtend of
middag zo voorbij.
Henk Bergman
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Mw.dr. B.C.M. van Erp-Jacobs, voorzitter van de Stichting Geschiedenis van de Overheidsfinancien, mw.mr. S. Korthuis, wethouder van Financien van Rotterdam en prof.mr. Th. de Smidt.
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Tussen de Algemene wet inzake rijks
belastingen en de Faillissementswet
Het gaat erom een ieder het zijne to
geven. Aldus luidt de eerste les die
een student in de rechtsgeleerdheid
ten tijde van het Romeinse rijk kreeg
aangereikt. 'Ius est suum cuique tribuere', zo houdt de beroemde jurist
Ulpianus ons voor.' Daarmee is nog
niet gezegd dat deze passage uit het
primair civiele recht een vaste plaats
heeft in de oude fiscale literatuur.
Wanneer belastingheffen echter een
zaak van recht is (en dat was het ook
in de Romeinse tijd), dan Belden de
daar genoemde grondstellingen ook
in fiscalibus. Het door Ulpianus verwoorde uitgangspunt is door de eeuwen niet altijd even goed herkenbaar
geweest in de fiscale regelgeving.
De belastingheffing in het verleden

Het fiscale recht krijgt zo een karakter,
dat afwijkt van het civiele recht. In de
eerste Nederlandstalige fiscale monografie die in ons land is verschenen
merkt Advocaat - fiscaal mr. Joost
Schomaker in 1754 op, dat beide
rechtsgebieden toto coelo verschillen.'
In ons hedendaagse recht is het verschil tussen beide rechtsgebieden
onder meer terug to vinden in het
onderscheid tussen heffing en invordering.
De heffing van belastingen geschiedt
strikt volgens de fiscale regels, en de
rechtsgang kent maar een feitelijke
instantie, bij de belastingkamer, tegenwoordig een onafhankelijke rechter
die de toepasssing van de strikte
regels toetst. Conflicten over invordering daarentegen worden ter beslechting aan de civiele rechter overgelaten. Een enkele keer komen de ver-

heeft daardoor wel een slecht imago.
Met name de eenzijdigheid in de relatie tussen belastingheffer en belastingplichtige zou aanleiding zijn geweest
tot veel misstanden. In het civiele
recht is dat iets anders; daar wordt a
priori uitgegaan van een zekere equivalentie in de rechtsverhouding van
partijen. In de geschiedenis heeft men
de hier geschetste theoretische gelijkwaardigheid van partijen wel willen

In deze casus beroept de inspecteur
zich op de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de curator op de

transponeren naar het belastingrecht,
maar of dergelijke pogingen veel
verder zijn gekomen dan het sacro-

Faillissementswet. De feiten lagen als
volgt. De curator in het faillissement
van onderneming ontvangt aanslagen

sanctum van de fiscale rechtstheorie

inzake naheffing van omzetbelasting
en inzake heffingsrente, geheven over
een periode vanaf de datum van faillissement tot de dag van de aanslag.
De rechtsgrond van zulk een heffingsrente is blijkens het beleidsbesluit van
de Staatssecretaris van Financien d.d.
17 februari 1995 de volgende:
'De idee achter de regeling inzake heffingsrente is het wegnemen van objectief genoten voordeel in verband met het ter beschikking hebben van andermans gelden.

wordt wel eens betwijfeld. Bij het
aloude uitgangspunt dat de overheid
niet meer moet vragen dan strikt
noodzakelijk, zijn de marges voor de
gemeenschapskas smal. Dat leidt
dan tot een strikte toepassing van de
regels, juist omdat de gemeenschap
het zich niet kan veroorloven om haar
financiele belangen niet optimaal to
handhaven. In de tijd van de
Republiek der Verenigde
Nederlanden - de tijd van het Rooms(Romeins-) Hollands recht - werd het
daarom onwenselijk geacht om rechtspraak in handen to laten van onafhankelijke rechters. De fiscale rechtsgang werd via het bestuursrecht geregeld. De Kamers van Finantien van de
verschillende provincies - geen onafhankelijke instanties - zouden beter
kunnen waken voor de belangen van
de gemeenschap.'

schillen tussen beide rechtsgebieden
aan het licht. Dit gebeurde in de zaak
die leidde tot de beslissing van de
Haagse belastingkamer d.d. 14
november 1997, nr. 96/2218, gepubliceerd in Vakstudie Nieuws van 9 april
1998, V-N 1998, 16.7.

Het gaat dus niet om het opleggen van straf
of boete. Hierbij doet niet ter zake of er
sprake is van een bezvust genoten voordeel.
Verder moet bedacht worden dat indien
door de overheid afgezien wordt van het in
rekening brengen van rente, dit rentenadeel
in feite zvordt afgewenteld op alle belastingplichtigen, dus ook op hen die tijdig en op
de juiste zvijze aan hun verplichtingen voldoen terwijl alle belastingplichtingen die dit
niet doer rentevoordeel genieten'.5

Het gaat derhalve om het wegnemen
van een objectief genoten rentevoordeel in verband met het ter beschikking hebben van andermans gelden,
aldus de Staatssecretaris.6 De inspecteur deelt aan de curator mee dat hij
deze heffingsrente wenst aan to merken als boedelschuld; voor die rente
wenst de fiscus dus voor to gaan op
andere crediteuren van de failliet.
De curator maakt bezwaar tegen de
heffingsrente op grond van de
Faillissementswet. Deze wet heeft volgens hem als uitgangspunt dat de
schuldeisers concurreren in het faillissement voor het bedrag dat zij to vorderen hebben op het moment dat
voor de schuldenaar het doek valt; het
is het beginsel van de paritas creditorum. Dit uitgangspunt wordt gemitigeerd doordat sommige crediteuren
bij wet worden bevoorrecht. Zo ontstaat een rangorde. Ten eerste door
bepalingen in de Faillissementswet
zelf, ten tweede door bepalingen in
het Burgerlijk Wetboek, en ten derde voor bijzondere rechten die de fiscus
als crediteur toekomen - door wetten
als door de inspecteur geciteerd.
Bovenaan staat derhalve de
Faillissementswet. Dit zou ook blijken
uit de praktijk van het beslagrecht:
zelfs beslagen gelegd door de fiscus
vervallen du moment dat het algemeen gerechtelijk faillissementsbeslag
op het vermogen van de failliet komt
to liggen. De bepalingen van de
Faillissementswet gaan volgens de
curator dan boven bepalingen die in
andere wetten zijn vervat.
Schuldeisers kunnen hun vordering
slechts ter verificatie indienen zoals
die vordering bestaat per datum faillissement. Artikel 128 van de
Faillissementswet zegt nadrukkelijk,
dat interesten, lopende na de faillietverklaring, niet kunnen worden geverifieerd wanneer zodanige vorderingen
niet zijn gesecureerd door goederenrechtelijke zekerheden zoals pand of
hypotheek. Hoe kan de inspecteur
dan menen, dat rentetermijnen die
vervallen na datum faillissement,
toch bij de curator kunnen worden
geclaimd? Er zou ook geen rechtsgrond zijn voor de naheffing. Sedert
datum faillissement is er immers geen
14
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sprake van dat de failliet (geadresseerde van de aanslag) objectief genoten voordeel zou hebben in verband
met het ter beschikking hebben van
andermans gelden. In artikel 128 van
die wet is het beginsel uitgewerkt dat
schuldeisers in het fiallissement kunnen opkomen voor het bedrag, dat zij
op het momen der faillietverklaring to
vorderen hebben, maar voor niet

betoogt echter het tegenovergestelde:
Nergens in de (Algemene) wet is to
vinden dat heffingsrente niet mag

meer dan dat. Wat de vermeerdering

anderszins, zoals in het kader van een
faillissement. Het probleem is dat bin-

van een vordering met rente betreft,
zou dit dus inhouden dat rente berekend kan worden tot de dag der faillietverklaring,' maar niet voor de
periode daarna." Dit geldt volgens de
curator dan dus ook voor de rechten
van de fiscus.' Mag het rentenadeel
dat de staatssecretaris voor ogen had,
redelijkerwijs worden afgewenteld op
de overige crediteuren van de failliet?

worden opgelegd of dat die rente
moet worden kwijtgescholden. Binnen
het kader van de Algemene Wet zijn
geen bepalingen to vinden die de
inspecteur ertoe dwingen heffingsrente niet op leggen of kwijt to schelden
in het kader van een compromis of

nen elk van die wetten of de bijbehorende parlementaire geschiedenis
nets is to vinden, waaruit blijkt dat
de wetgever specifieke kruisverbanden als than aan de orde heeft voorzien.

Hebben zij dan niet aanspraak op 'het
hunne', vanuit het Romeinse beginsel

Het Haagfse hof beslist als volgt,
"De curator... heeft gesteld dat die bepalingen (m.n. artikel 30a, lid 2, jJ lid 3,
onderdeel d, aanhef en sub 1J, van de

suum cuique tribuere? De inspecteur

AWR) botsen met artikel 128 van de

Faillisementswet. Deze stelling kan,
indien juist, slechts gevolgen hebben voor
de invordering van de heffingsrente.
Voor de vraag of een heffing in overeensteniming is met de daarvoor geldende
wettelijke bepalingen zijn de bepalingen
van de Faillisementswet van geen belang.
Deze staan aan het in rekening brengen
van de heffingsrente dan ook niet in de
zveg".
In de heffingssfeer hoeft de inspecteur
zich derhalve niet to beperken, zolang
zijn aanslagen steunen op wettelijke
bepalingen. Of dergelijke vorderingen
in de invorderingssfeer worden gehonoreerd, is volgens het hof een geheel
andere vraag waarover de civiele
rechter zich nog zal mogen buigen.
Wellicht had het hof anders gekund
met de Algemene Beginselen als
handvat, maar vanuit een strikt formeel oogpunt lijkt deze beslissing
onaantastbaar.

De inspecteur was tevreden, en,
merkwaardig genoeg, de curator ook.
Voor laatstgenoemde woog het risico
zwaar, dat de civiele rechter later zou
kunnen oordelen dat hij zich eerst
maar tegen de aanslag had moeten
verweren bij de belastingrechter. Nu
dit formele punt is geecarteerd, kan
de civiele rechter - als het zover komt
- op zijn beurt de anomie bezien, die
is ontstaan omdat de wetgever de botsing van art. 30 e van de Algemene
Wet met artikel 128 van de
Faillisementswet niet heeft voorzien.
Toen ik de beslissing van de
Belastingkamer las, moest ik denken
aan een passage in de al eerder aangehaalde fiscaal-juridische monografie
van Joust Schomaker uit 1754. Daarin
gaat het over de wijze waarop de
belastingrechter dient to beslissen in
fiscale geschillen:
"En ter dezer zake niet onaardig
gepast vinden 't zeer billyk temperament, 't geen den Africaanschen
Digter Corippus... in 't decideren van

het zover komt, neem ik aan dat de
curator de civiele rechter zal adieren.
Hij zal dan opnieuw betogen dat de
aangevochten aanslag invorderingsrente de rechten van de overige crediteuren in het faillissement frustreert.
Dat kan zonder beslissing van de wetgever niet de bedoeling zijn. Ik verwacht echter niet dat het tot een procedure zal komen. Voorop staat
immers, voor fiscaal-jurist zowel als
voor de civilist: het uitgangspunt dat
men een ieder het zijne moet geven,
en ook, dat de overige crediteuren in
een faillissement 'onbeschadigd en
zonder calutnni zouden moeten
bewaard, en dus door geene vexatoire
actien benadeeld worden.' Het zou
mij niet verbazen als de inspecteur
voor de invordering - al dan niet met
het beeld van de civiele rechter voor
ogen - de aanslag heffingsrente reeds
stilzwijgend naar de Afdeling
Vexatoir van het Ronde Archief ( de
prullenbak) heeft verwezen.
Onno Ydema

Fiscaalse zaken... aan de hand geeft."'
Tutetur Fiscus, justorum nemine laeso.
Quae sua stint, capiat,quae sent privata,
relinquat. Nec patimur quenquam sacratum laedere Fiscum, Nec laedi quenquam
siniinus sub nomine Fisci."
En zulks overeenkomstig met het
geen den Keizer Justiniaan daar
omtrent in Nov. LXXXV. pr. mede
komt to gebieden, wanneer by aldaar,
onaangezien alle deze privilegien, aan
den Fiscus verleend, niet to min gedeclareert heeft, dat d'onderdanen onbeschadigd en zonder calumni zouden
moeten bewaard, en dus door geene
vexatoire actien benadeeld worden."'2
Het laatste zinsdeel is overigens de
slotsom van de advocaat-fiscaal; die
is niet in de desbetreffende passage in
het Romeinse wetboek to vinden.
Maar in die conclusie van Schomaker
kan ik mij vinden: er is in het recht
geen plaats voor vexatoire heffingen.
Hoe is nu verder gegaan? Tot op de
dag van afsluiting van deze bijdrage
is geen aanvang gemaakt met de
invordering van de heffingsrente. Als

1. Advocaat to s'Gravenhage en bijzonder hoogleraar
Geschiedenis van het helastingrecht aan de
Universiteit van Leiden vanwege de Stichting
Belastingmuseum Prof. dr. Van der Poel.
2. Instituten van Justinianus, 1,2,3: "De grondstellingen
van het recht zijn de volgende: eerbaar leven, de ander
niet benadelen en ieder het zijne doen toekomen".
3. J. Schomaker, Rechtkundige Aanmerkingen over de
Ordonnantie waar na in de Graaffschap Zutphen geheven, ende gecollecteert word den impost van den 25.
en 50. penning, respective zo van collaterale succession, als ook van alle de verkopingen, vermangelingen,
verpandingen, ende alienatien van onroerende erffenissen ende goedren, als huffs, hof, land en zand, met
een vooraf uit de Recht - en Staatkunde beredeneerd
Vertoog, zo over den oorsprong en noodzaaklydheid
van s'Lands Schattingen met eenige daar toe gehorende verschillen, bedenkingen, voorregten en manier van
procederen, als over de Regenten en Bewindhebbers
met derzelver jurisdictie, daar over aangesteld, uit de
Roomsche en Hedendaagsche wetten, reglementen en
hesluiten van de Heeren Staten dezer Provintie in 't
algemeen, en van dit Graaffschap in 't bvzonder, als
ook uit Advysen, dog meest van 's Lands Fiscaal,
opgehelderd, en met finantiete Kamergewysdens van
de Heeren Gedeputeerden bevestigd, Zutphen 1754, p.
73v.
4. Schomaker, o.c., p. 51: "Gelyk nu 4eze regtsvorderingen in ordinaire en finantiele zaken toto coelo van
elkander verschillen..."
5. Cinder nr. DGM/DOZ 255 DGM5.
6. Id., I.c.
7. Vgl. ook: Rb. Amsterdam 16 december 1955, NJ 1956, 567.
8. Kluwer's losbladig commentaar op de
Faillissementswet, bij art. 128.
9. Tekstra, Fiscale aspecten van insolventie, Den Haag
1996, p. 13.
10. Flavius Cresconius Corippus leefde in de 6e eeuw na
Christus in het Noord-Afrikaanse deel van het
Romeinse rijk en schreef een lofdicht op de keizer: In
laudem lustini. Schomaker citeert hier de verzen 256257 en 272-273.
11. De fiscus beschermt, hij beschadigt geen van de rechtvaardigen. Hij neemt wat hem toekomt, hij laat wat
privaat is. Wij dulden niet dat iemand de fiscus
schaadt. En wij dulden evenmin, dat iemand wordt
geschaad under het mom van de fiscus.

12. Schomaker, o.c., p. 88-89. Cursivering van Schomaker.
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toor over de vraag of de pachtboeren
van de hoeve van de Jutphase kerk de
bede moesten betalen. De rechter
besliste dat de bede niet betaald
behoefde to worden.

Jutphaas midden We eeuw
Het onderstaande betreft het tweede deel
van een artikel uit het juli-nummmer van
Cronijck de Geyn, een uitgave van de
werkgroep Publicaties van de Historische
Kring Nieuwegein.

deleeuwse Duitse keizerrijk behoorde

Aan het einde van de 14e eeuw (1375)
werd in het Nedersticht van Utrecht
een nieuwe vorm van onroerendgoedbelasting ingevoerd: het huisgeld. Het
wonderlijke is dat deze belasting in
1375 maar eenmalig werd uitgeschreven en daarna meer clan een eeuw
niet. Pas in 1498 is er weer sprake van
een dergelijke heffing. Vanaf dat jaar

het Sticht Utrecht, dat uit twee delen

tot 1512 werd de huisgeldbelasting

Belastingen in het Nedersticht
Tot de oudste gewesten van het mid-

bestond: het Nedersticht en het Oversticht. De Stichten waren gescheiden
door het grondgebied van de graaf
van Gelre en die scheiding was ook in
hun bestuursinrichting terug to vinden. In dit artikel komen vooral de
belastingen in het Nedersticht en met
name Jutphaas aan de orde.
Onze voorouderstad 't Geyn kreeg
bedevrijdom bij het verlenen van de
stadsrechten in 1295. Aangenomen
wordt dat het plaatsje voor die tijd
bedeplichtig was.

maar viermaal geheven. Na die tijd
bijna jaarlijks, tot het eind van het
episcopaat van bisschop Hendrik 11
van Beieren in 1528.
Van de huisgeldadministratie in het
Nedersticht zijn maar weinig documenten bewaard gebleven. Ter illustratie: in 1525 moest de stad Utrecht
50.000 goudgulden aan belasting
opbrengen, waarvan 21.000 goudgulden uit het huisgeld moest komen.
Gemiddeld werd elk 'goed huis' voor
twee goudgulden aangeslagen en
voor de andere huizen 'advenant',

Bede - oproer in Jutphaas

zodat het moeilijk is na to gaan welke

De bede is in diverse graafschappen

huizen in de stad Utrecht als 'goed'
aangemerkt kunnen worden. Een
mandement van 1494 maakt nog geen
onderscheid tussen de soorten huizen;
daar is sprake van het heffen van tien
stuivers per huis of heerdstede.

ingevoerd, onder andere in het
Nedersticht. Uit een oorkonde uit
1245, blijkt dat de belastingplichtige
parochianen in Jutphaas een proces
hadden aangespannen tegen de pas-

Gevelbord van de ontvanger van het Schoorsteengeld to Amsterdam (ca. 1550).
Per schoorsteen of haardplaats moest enkele stuivers belasting worden betaald.
Deze belasting werd eeuwenlang geheven en is vergelijkbaar met het Hussgeld.

ZUID

De kohieren van het huisgeld
Ook Jutphaas kreeg to maken met de
heffing van het huisgeld. In aanmerking kwamen de bewoners die belastingschuldig waren aan de gedeputeerden van de Edele hoogmogenden
Heren van Staten's Lands Utrecht.
Van alle gegevens van deze belastingschuldigen werden lijsten gemaakt, de
zogenaamde kohieren. Hierin werden
niet alleen de namen van de bewoners
en het verschuldigde huisgeld opgetekend, maar ook het beroep van sommigen en de naam van het pand dat
zij bewoonden.
De kohieren werden uitgezet en
omgeslagen door schout en schepenen van het gerecht ten overstaan van
de heer van Jutphaas en de buren van
het gerecht. Ook het innen van de
belastingen werd door schout en
schepenen gedaan. Een en ander op
last van de Staten van Utrecht en na
1795 van het departementaal bestuur
's Lands van Utrecht.

Landmeterskaart van de
Dorpsstraat, ca. 1648,
J. van Diepenemff.
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De bewoners
Door de gegevens op een kadastrale
kaart uit 1648 van landmeter J. Van
Diepenemff to vergelijken met de
kohieren van het huisgeld uit diezelfde tijd, waren de bewoners die in de
kom van Jutphaas woonden, to achterhalen. Het waren vooral handwerkslieden en neringdoenden. Aan
de noordzijde van het Sluisje woonden volgens de kohieren van het huisgeld en de kaart uit 1648 van landmeter J. Van Diepenemff:
De hiernaast staande lijsten zijn overgenomen van de huisgeldkohieren.
Over sommige panden of bewoners is
meer to vertellen.
Zie bier onder:
A: Bij deze woning stond eertijds de
tol.
E: De eigenares van brouwerij de
Seven Ster was de weduwe Van Dyck.

G

rr

NOORD

Pand
A:

Eigenaar/huurder
JanWillemsz.

Omschrijving

Huisgeld

Timmerman

B:

Aert Jansz.
Peter Bosch v.h.Reechus Gysbertsz.

Radermaker (wagenwiel)
Her Poorthuys

Arien Jansz.
Peter Cornelisz. Bosch
De Sevenster v.h. Cornelis Bosch

Smid
Brouwer in de brouwerij

F. 2.10.0.
F. 3.0.0.
F. 2.0.0.
F. 4.10.0.
F. 12.0.0.

C:
D:
E:

X':
X2:

(zijn vader).
Niet aangegeven op de kaart:
Niet aangegeven op de kaart:
Van Kesteren

Het Vrouwenhuis
(gesloopt ca. 1647)
Het Brughuis

F. 4. 0.0.

Aan de zuidzijde van het Sluisje woonden:
Pand
F:

Eigenaar/bewoner

Omschrijving

delijk ontleend aan het sterrenbeeld

Jacob Hendricksz.

De Swaen (herberg)

Huisgeld
F. 4.10.0.

De Grote Beer.
F: Herberg De Swaen was eveneens

G:
H:

Willem Cornelisz.
Gerrit Cornelisz.

Smid

F. 3.0.0.

eigendom van weduwe Van Dyck.
Het vermoeden bestaat, dat er al v66r
1600 op die plaats een herberg heeft
gestaan. Het pand moet dus veel en
veel ouder zijn dan het uithangbord

I:

Cornelis Hendriksz.

Huurder

F. 2.5.0.
F. 2.5.0.

Timmerman
Schuytemaker

F. 8.0.0.
F. 1.0.0.
F. 2.10.0.
F. 1.10.0.

De naam van de brouwerij is vermoe-

aangeeft: 1790.

1:
K:
L:
M:

De molen van Juthpaas
Huysinghe van de molenaar
Neelien Cornelisz.
Aert Aertsz.
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Achter huis De Swaen stond een
aantal kleinere eenkamerwoningen,
cameren genoemd. Deze cameren
waren in 1623 aangebouwd door
Willem Adriaansz. van Hoochbooken,
'borger binnen Utrecht'. Ze werden
destijds de 'van Ottens camers'
genoemd, naar Otto van Bueren die
schepen was van het gerecht Nedereind van Jutphaas. Rond 1630 woonde hij enige tijd in het rechthuis en

molenaarshuis in de kohieren niet
meer genoemd.
Anno 1630 stond naast het molenaarshuis met de welluidende naam: 'Mijns
Heeren huys aen den Rijn'; het huisgeld bedroeg F. 2.18.0. Het huis is vermoedelijk gesloopt; de naam komt in
ieder geval niet meer voor op de landmeterskaart van J. Van Diepenemff
uit 1648 en in de kohieren van 1651.

had ambtshalve toezicht op de huisjes.
Zijn huisgeld bedroeg F 5.15.0.

van het bestrate deel van de

Deze cameren werden bewoond door:
Peter de Schoenlapper, Huisgeld:
F. 1.10.0, Adriaan Aertsz., huisgeld:
F. 1.18.0., Thomas Jansz., F. 1.0.0.
I en J: Dit waren twee huizen onder
een dak. In 1630 werden beide panden bewoond door Cornelis
Hendricksz; zijn huisgeld bedroeg
F. 5.0.0. Het huis stond bekend onder
de naam: 'De Bijenkorff'.
Men vermoedt dan ook, dat Cornelis
Hendricksz. imker van beroep is
geweest en honing, bijenwas en kaarsen verkocht. De naam is nog steeds
bekend, want die staat geschilderd op
de gevel van Herenstraat 21. In dit
pand was eertijds de de brood- en
banketbakkerij van C. Kooyman
gevestigd. Kooyman had zijn zaak 'De
Bijenkorff' genoemd, nadat hij uit zijn
tuin een Steen had opgegraven met
die naam er op. Ook anno 1630 deed
men al aan reclame!
K: Op deze grote oppervlakte staat
tussen de belijningen geschreven: de
heer van Jutphaas. Deze was eigenaar
van de oude molen en van het molenaarshuis. Ze staan al vermeld in de
huisgeldkohieren van 1630, maar zijn
vermoedelijk nog ouder.
In het kohier van 1630 luidt de
omschrijving:
Den Muelenaer ten regarde van (met
betrekking tot) de Muelen F. 11.11.0
Ende van sijn huys
F. 1.9.0
Facit
F 13.0.0
Anno 1713 luidt de omschrijving:
De heer van Jutphaas, eigenaar van
de huysinghe, gebruyckt wordende
bij de Coornmolenaar A. van Everdingen, huisgeld: F. 3.10.0.
Rond 1766 worden de molen en het
18
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Diepenemff wordt al melding gemaakt van de klinkerstraat die tussen
1648 en '49 werd aangelegd.
De tekst luidt:
"Deze metinghe van de straat in Jutphaas
hebben onderst., in sulke lenghte en breedte bevonden, als bier geteeckend staet......
Desen ongeschickte hoek vorde brugge ende
brughuys is groot de clinkers 6 roeden-108
voet ende straetsteen 12 roeden-68 voet.

M. Aert Aertsz. woonde aan het einde
Dorpsstraat, die even voorbij zijn huis
weer in een zandweg overging.
Wat was namelijk het geval?
In 1649 werd de Dorpsstraat, die
tegenwoordig als Herenstraat langs
de Vaartse Rijn loopt, voor het eerst
bestraat. Omdat hier veel nering en
handel gedreven werd en de bespannen paard en wagens of en aanreden,
was een klinkerweg to verkiezen
boven een hobbelige en vaak modderige zandweg.

Xl: Naast de brouwerij De Sevenster
lag op de Jutphaserdijk een pand 'Het
Vrouwenhuis' genaamd. Vermoedelijk
was dit een 'spinhuis' voor gestrafte
vrouwen, in ieder geval was het huis
van het gerecht. Het is voor 1647 gesloopt evenals de Dam met overtoom
in de wetering, om plaats to maken
voor het Sluisje, dat op 7 augustus
1649 werd opgeleverd.
X2: Tegenover het huis De Swaen lag

De heer van Jutphaas, Louis de

het Brughuis, dat al van voor 1630
dateert; het behoorde toe aan de

Malapert, wonende in het kasteel

Domeinen van de stad Utrecht. Huis

Plettenburg in het Overeind, nam het
initiatief hiertoe. Op eigen kosten
liet hij een klinkerweg aanleggen en
droeg het werk op aan 'mr. Baltus
wonende tot IJsselstein', die metselaar
van beroep was.
In het gemeentearchief van IJsselstein
is hierover een contract to vinden:
'de steenstrate vanaf Jan Willemserf

De Swaen, met de aangebouwde
cameren, staat getekend op een tiendkaart uit 1626 van landmeter

tot aan de Suydt-zijde van Jan

Hendrick Verstrale. Helemaal rechts
op de kaart staan de oude panden
met onder andere 'De Bijenkorff' met
z'n bomen en de oude molen van
Jutphaas en rechtsonder de Dam met
de overtoom. Ook staat de Rijnhuizerbrug met de Wippe aangegeven: dat

Schuytemakerserf. Het was een stuk

is een hijskraan om goederen over de

straatweg, 'van 49 roeden, in het mid-

brug in een schip to laden. De brug -

den 16 voet breedt met Kiezelsteen,
de overige dyck met Klinkersteen op
sijn cant, van of de huysen tot aan de
schoeiingen van de Rhijn'.
Dit werk werd aangenomen voor
F. 12.- de roede in het vierkant (een
Rijnlandse roede is 3.76 m). Mr. Baltus
moest goede materialen gebruiken en
de hardste klinkers en als bewijs van
garantie de straat een jaar lang goed
onderhouden. Het contract is getekend op 9 augustus 1648. Uit de kwitantie blijkt, dat mr. Baltus voor zijn

als waste oeververbinding tussen het
Overeind en Nedereind van Jutphaas

werk F. 750.- ontving en dat hij de
klinkerweg op 4 november 1649
opleverde.
Het bestrate deel liep vanaf het begin
van de huidige Herenstraat waar de
to] stond tot aan 't Steegje, dat vroeger
de Molensteeg werd genoemd.
Op de landmeterskaart van J. Van

- heeft een geschiedenis van welgeteld
693 jaar. Telt men daar zijn 'jeugdjaren' als overzetveer bij dan is de verbinding nog een paar eeuwen ouder.
De eerste Rijnhuizerbrug werd in
1306 geslagen als vervanger van het
overzetveer tussen de gerechten van
het Overeind en het Nedereind van
Jutphaas, die gescheiden werden door
de Vaartse Rijn. In 1472 werd de brug
vernieuwd met toestemming van de
bisschop van Utrecht en het kapittel
van het bisdom. De kosten van het
onderhoud dienden echter door inwoners van Jutphaas gedragen to worden. Tijdens de Hoekse- en Kabeljauwse twisten had het gebied rond
Jutphaas het vaak zwaar to verduren.
Toen de strijd weer eens oplaaide,

ners van de stad, steden ten platte
Lande dit gedaan moet worden en
wel van de eerste termijn op Victoris
(10 oktober) en de tweede termijn op
Pasen 1653, of zes weken daarna. Op
poene van straf dat onwillige dorpen,
buurtschappen en gerechten, die op
voorgeschreven termijnen of zes
weken daarna, haar dubbel huisgeld
aan de Ontvanger niet betaalt zal hebben ordonneren wij, de voorgeschreven Schouten en de Gerechten, hun
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iendkaart van Jutphaas, getek end door landmeter D. Groenoi uit 1661. Bovenaan kastee^
froonesteiin. Links van het midden de katholeke kerk op het Kerkveld.
werd de brug uit voorzorg tijdelijk
afgebroken om de vijand de doortocht
to beletten. Dit gebeurde ook in 1585
toen de Spaanse troepen het gemunt
hadden op de kastelen in het Overeind. Ondanks zijn oude historie, die
nauw verbonden is met de geschiede-

mag leggen, behalve de raymakers
(wagenwielmakers) en timmerlieden
ten aanzien van hare materialen of
handwerken ter oordeel van de
Ambachtsheer, Schout en gerechte,
mede op boete van vijf gulden'.

nis van Jutphaas, werd de Rijnhuizer-

Dubbel huisgeld

brug in 1981 afgebroken en pas in het
voorjaar van 1999 vervangen.
Men miste hem toch!!!

Tijdens de Eerste Engelse oorlog
(1652-1654) werden in de Verenigde
Zeven Nederlandse Provincien dubbele huisgelden geheven om de enorme hoge krijgskosten to kunnen betalen. Een akte van De Staten van den
Lande van Utrecht, d.d. 20 april 1653,
duidt daarop: Kort samengevat luidt

Milieu-eisen
Naast de betaling van het huisgeld
hadden de eigenaren/bewoners van
het huis een aantal verplichtingen met
betrekking tot de omgeving van hun
huis. Dit blijkt uit een Schouwbrief
van 17 augustus 1641, waarin men
strenge milieuregels stelde:... 'ende
daarbij to ordonneren dat de eigenaars en gebruikers der huizen zullen
zijn gehouden, de straten voor hun
huizen en erven, zolang en breed derzelve strekt, schoon en klaar to houden, als de drekvuiligheid daarvan,
elke week op Zaterdags nanoens, na
de markt to verwijderen.... En continuerende het 5e artikel van derzelfde
ordonnantie, dat ook niemand op de
vorgeschreven straat buiten banken,
balichiens (hekwerken) mocht zetten.
En dat niemand op de straat ondertussen zand mag leggen of het maken
van mest-as-aarde of vuilnishopen, op
poene (straffe) van een gulden... En
dat ook niemand zand of iets anders

de akte:
"De Staten van den Lande van
Utrecht, aanmerkende de tragische
aanvallen waarmee de Vijand (de
Engelsen) steeds bezig is de
Vereenigde Provincien to overrompelen en gelijk alle inwoners van then to
brengen onder zijn onverdragelijke
Dominantie en Heerschappij hebben
na voorgaande wettige beschrijvingen, communication en rapporten om
de Canote (regel) dezer Provincie
voor de jaren 1651 en 1652 voorleden
eendrachtelijk to ordonneren.... dat bij
alle inwoners van de stad (Utrecht),
steden ook ten ten platte Landen van
Utrecht betaalt zal worden het dubbele huisgeld volgens de Blaffaard (oud
belastingregister) daarvan zijnde, aan
de Ontvanger op het collector van de
Statenpenningen. Dat bij alle inwo-

parochies mededeling to doen en dat
zij de namen van de nietbetalers van
het dubbele huisgeld zullen publiceren, zoals men gewoon is aldaar to
doen en wel op de kerkdeur. Deze
sommatie gedaan to Utrecht, den xx
Aprilis 1653 en was onderteeckend
door: W. Van Ommeren".
(Slot)

Bronnen
Het archief van het Belasting & Douane
Museum to Rotterdam, met name
*De directe belastingen in het Sticht
Utrecht aan deze zijde van den IJssel
tot 1528; Dr. J.G. Avis, Proefschrift d.d.
28februari 1930.
*De belastingen en de geldmiddelen van
den aanvang der Republiek tot op heden:
mr. P.H. Engels, Uitgeverij Kemink en
Zoon, 1862.
Gemeentearchief Nieuzegein.
Rijksarchief Utrecht.
Archief Historische Kring Nieuwegein.
Geschiedenis der Nederlanden, deel I,
Winkler Prins.

Sesam, Encyclopedie van de wereldgeschiedenis, deel 3.
Verantwoording
In de archieven vond de heer Van
Egdom gegevens over de huisgeldkohieren van Jutphaas. Om meer over
deze vorm van belasting to weten to
komen, werd onder andere het proefschrift van dr. J.G. Avis geraadpleegd:
'De direkte belastingen in het Sticht
Utrecht aan deze zijde van den IJssel
tot 1528'. Met dit gebied werd het
Nedersticht bedoeld, waarin Jutphaas
lag. Aangezien het huisgeld in nauw
verband stond met andere oude heffingen, leek het zinvol om wat nader in to
gaan op de ontstaansgeschiedenis van
de onroerendgoed belastingen, met
name in de middeleeuwen.
J. Van Egdom (archief) en
Jonna Dommerholt (publicaties)
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R. Be A.
Op deze pagina's is een
kleine fotoreportage
opgenomen van het
gezellige bijeen zijn ter
herdenking van de
60e dies natalis van

Lui, it etait un homme, quifait son devoir,
tranquille et avec suffisance. Almanak 1941

Manchmal wenn etwas Furchterliches passiert ist, muss man nachher essen.
Almanak 1959.
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Mij dunkt zeide de baron, dat wij ons voor
der burgerlijkheid en ijs gi

60 jaar!
(het Corps van Studenten
aan) de Rijksbelastingacademie.
De foto's zijn van de
hand van Sijtse Ruitinga.

Een stuk vagevuur op aarde. Almanak 1957.

nisme, pessimisnle en objectievAlmanak 1956,

Janie denken dat het hier een tehui
m
s is voor zzvakziny
aar het is eel, werkinriclrtirzg voor gladde jongens.
Almanak 1950.
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moeten conformeren aan de beste tradities
iagerecht. Almanak 1955.
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In het vorige nummer van Impost was
op de laatste bladzijde een gedicht
opgenomen betreffende
enkele docenten aan de R.B.A.
Aangezien het niet bekend was, wie
dit gedicht heeft geschreven, heeft de
redactie aan de lezers van Impost
gevraagd haar - zo mogelijk - van het

Waarschijnlijk gaat het hier om de „Libri Economici et
Fiscali". Deze beroemde werken zijn den lezer natuurlijk zeer
goed bekend. Blaius volgde bij de uitgifte van zijn boeken de
methode van Cicero, d.w.z. het gebeurde in werkverschaffing.
Op deze Oud-Romeinse prent is dit duidelijk in beeld gebracht.
Blaius heeft hier namelijk enige slaven aan het werk gezet,
dicteert zijn manuscripten, en verkrijgt zo binnen korten tijd
grote aantallen exemplaren van zijn werken.

auteurschap in kennis to stellen.
Het is helaas niet mogelijk gebleken to
achterhalen wie de auteur is geweest.
Uit met name het laatste couplet valt
echter of to lezen dat het in 1941 of
1942 moet zijn geschreven.

Citaat

Voorts is uit binrien gekomen reacties

'Het enige buitenlandse produkt waarvan ik weet dat er geen invoerrechten
op wordt geheven, is de verhoring van een gebed'.

gebleken dat het voorlaatste couplet
bedoeld is to slaan op de heer drs
W.N. de Blaeij, rijksaccountant en
docent boekhouden en bedrijfseconomie, terwijl het laatste couplet betrek-

Mark Twain
Uit: Onderweg, contactblad van de R.K. parochie
to Berkel en Rodenrijs, nr. 467, blz. 13 (1999).

king heeft op Prof. dr. N.J. Polak,
docent algemene economie en als
hoogleraar verbonden aan de toenmalige Economische Hogeschool to
Rotterdam.
Voor zover betreft het couplet
betreffende de heer De Blaeij is de
redactie nog gewezen op de Almanak
1941, waarin de naaststaande bladzijde was opgenomen.
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Verkrijgbare publicaties
Om meer ruimte over to houden voor interessante artikelen, heeft de redactie besloten de rubriek 'Verkrijgbare Publicaties' in beginsel niet meer op to
nemen. Op verzoek wordt de lijst hiervan kostenloos door het museum aan
geinteresseerden toegezonden.

Op mijn deurmat ligt een bruine envelop
met het ontlastingformulier.
Schrijf alles over 't vorig jaar heel nauwkeurig op
vertrouw het toe aan het papier.
Ontlasting is belasting voor 't milieu
wat produceerde u 't vorig jaar.
Het klinkt misschien wat cru.
Maar tel alles bij elkaar.

Kom doe 't effe
want wij gaan heffen.
Binnenkort is uw ontlastingaanslag daar.

Ik kijk in mijn ontlastingalmanak
of we daar wat aftrekposten vinden.
Tariefgroep 2 die haal ik met gemak
want wat er dan weer afgaat zijn de winden.
Ontlasting is belasting voor 't milieu
wat produceerde u 't vorig jaar.
In riool of op straat.
Tel alles bij elkaar.
Kom doe 't effe
want wij gaan heffen.
Binnenkort is uw ontlastingaanslag daar.
En dan zegt mijn ontlastingsadviseur.
Ontduiken? Nee ik zou het niet wagen.
Om fraude hangt toch een bepaalde geur
en zoiets blijft voor eeuwig aan je knagen.
Ontlasting is belasting voor 't milieu
wat produceerde u het vorig jaar.
Het klinkt misschien wat cru
Maar tel alles bij elkaar.
Kom doe 't effe
want wij gaan heffen.
Binnenkort is uw ontlastingaanslag daar.
Knipt U het hoekje of met een schaar
dan krijgt u nog wat terug nou reken maar.
De aanslag voor uw hond, is die al klaar?
Dan vlooit' ie het maar uit, die ambtenaar.

Op mijn deurmat ligt een bruine envelop...
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