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Darius Nap

Op vrijdag 26 mei ji. overleed onverwachts Darius Nap. Sinds 1989 verzorgde

hij met grote toewijding de financiele administratie van de Stichting

Belastingmuseum 'Prof. dr Van der Poel' en van de Stichting Vrienden

Belasting-musewn 'Prof. dr Van der Poel'. Later kwam hier de Stichting

Bibliotheek voor Fiscale Geschiedenis bij. Gedurende deze jaren konden wij

steeds op hem bouwen. Punctueel en betrouwbaar als hij was, kwam hij altijd

zijn afspraken na en waren de stukken op tijd gereed en tip top in orde. Met

het toenemen van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld de uitbreidingen van

de Museumwinkel en de horecavoorziening, moesten wij vaker een beroep

doen op Darius. Daar had hij in het geheel geen moeite mee. Toen het muse-

um BTW-plichtig word, nam Darius zonder enig bezwaar het verzorgen van

de aangifte op zich.

Darius toonde behalve belangstelling voor de cijfers die zijn lust en zijn leven

waren, altijd belangstelling voor het reilen en zeilen van het museum en de

medewerkers. Op de dagen waarop hij in het museum aan het werk was,

schoof hij aan tijdens de lunchpauze en nam deel aan de gesprekken en dis-

cussies. De bijzondere activiteiten, zoals openingen van tentoonstellingen en

de Nieuwjaarsreceptie, bezocht hij trouw, meestal samen met zijn vrouw

Anneke.

Met het overlijden van Darius is aan dit alles een einde gekomen. Wij zullen

hem erg missen. De herinnering aan zijn persoon en zijn work zullen wij,

bestuur en medewerkers van het Belasting & Douane Museum, in dankbaar-

heid bewaren.

Locs A. Peeperkorn-van Donselaar

Omslag / boven:

Deze scene in het decor van

het 16e eeuwse Vlaardingse

waaggebouw is to bewonderen

in de vaste opstelling van het

museum.

Omslag / onder:

Dit fraaie 19e eeuwse rijkswa-

penschild behoort tot de oudste

gietijzeren exemplaren van de

collectie.
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De rubriek Museumnieuws bevat waarschijnlijk voor velen groot nieuws. Het alge-

meen bestuur van het museum heeft drie mutaties ondergaan. Zo'n grote verandering

in een keer is nog niet eerder in de geschiedenis van het museum voorgekomen. Het

hoofd van het museum rneldt in haar column de recent gerealiseerde uitbreiding van

het museum met een serre en de revival van de in het verleden befaamde smokkelkel-

der, gestoken in een modern jasje.

Een trieste uitschieter is het aan Darius Nap gewijde In Memoriam. Mevrouw

C. Handels-Versteegden viert een opmerkelijk jubileum. Zij is al vijfentwintig jaar als

vrijwilligster aan het museum verbonden! De bibliotheek meldt met ingehouden trots

de voltooiing van een jarenlang lopend project.

De tentoonstellingen van dit jaar komen aan bod en het verdere tentoonstellingspro-

gramma tot en met 2010 wordt bekendgemaakt. Kees Dijkstra selecteerde twee typeren-

de stukjes uit het oud-archief. Beide hebben betrekking op de douane to water rond

1900. Twee recente aanwinsten behoren tot hetzelfde terrein maar zijn een eeuw later

gesitueerd.

Professor Ydema behandelt boeiende vergelijkingen tussen de actualiteit op het

moment van schrijven en het verleden. Henk Bergman van Henk Bergman Publikaties

BV presenteert zijn tweede interview voor Impost. Ditmaal is Henk Davelaar de hoofd-

persoon. Tot slot is er een historische bijdrage over het belastingklimaat in het achttien-

de eeuwse Gouda en als uitsmijter een fiscaal gedicht.

John Vrouzoenfclder
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Op 28 april jl werd afscheid genomen

van drie bestuursleden met een indruk-

wekkende staat van dienst. Prof. mr.

J. Reugebrink was het langstzittende lid

(sinds 1984), terwijl C. Boersma en

W.G.J. van Oene beiden een jaar later, in

1985 aantraden. Voor alle drie gold dat

zij ambtshalve lid werden van het stich-

tingsbestuur. De heer Boersma was

Directeur-Generaal der Belastingen

geworden, terwijl de heer Van Oene in

dat jaar aantrad als Directeur van 's Rijks

Belastingen in Zuid-Holland. De heer

Reugebrink was directeur van het

Opleidingsinstituut Financien in Den

Haag. Alle drie bleven na hun pensione-

ring op verzoek aan als bestuurslid.

Het museum kon op deze wijze blijven

putten uit hun kennis en ervaring.

De heer Van Oene raakte nog sterker bij

het museum betrokken toen hij in het

najaar van 1996 mr. H.A. Gohres opvolg-

de als secretaris-penningmeester.

De bestuursvergadering werd, in aanwe-

zigheid van de partners, gevolgd door

een diner in restaurant Parkzicht op een

steenworp afstand van het museum.

De heer en mevrouw Van Oene konden

hierbij helaas niet aanwezig zijn. Tevens

waren aanwezig het hoofd van het muse-

um, secretaresse mw S.A. Lokers met hun

partners.

Het toeval wil dat voorzitter mr.

J.M. van Lunteren op 28 april eveneens

aftrad omdat hij een functie elders, buiten

de Belastingdienst heeft aanvaard.

Daarmee kwam een einde aan zijn voor-

zitterschap dat, ook ambtshalve, in 1993

begon. Op de dag van de Algemeen

Bestuursvergadering werd zijn opvolger

bekend. Mevrouw mr. J. Thunnissen-

Tonneman is hem opgevolgd en daarmee

niet alleen de nieuwe, maar ook de eerste

vrouwelijke, voorzitter van het bestuur

van de Stichting Bela stingmnuseum Prof.

Dr. Van der Poel.
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De vertrekkende bestuursleden werden

toegesproken door de Directeur Douane

de heer mr. J. Lunneker die als voorzitter

optrad en door mw. Peeperkorn. Zij kre-

gen passende geschenken uitgereikt in de

vorm van een set munten die gesierd wor-

den door vijf spreekwoorden en gezegden

die een relatie hebben met de belastingge-

schiedenis.

Met het vertrek van de bestuurs-

leden die sedert de jaren 80 deel uitmaak-

ten van het bestuur is als het ware een

tijdperk afgesloten. In combinatie met het

vertrek van de heer Van Lunteren is het

bestuur voor 50 procent van samenstelling

gewijzigd. Aangezien de leden dr. H.A.

Kogels en mr H.E. Koning, die sedert het

najaar 1999 deel uitmaken van het bestuur,

zo recent zijn toegetreden, mogen wij stel-

len dat het bestuur in zeer korte tijd ingrij-

pend van samenstelling is veranderd. Met

enige weemoed zullen wij terugdenken

aan degenen die na zovele jaren zijn ver-

trokken. Het is vooral waardering en

bewondering die wij voelen voor deze

mensen die altijd belangstelling toonden.

Met enthousiasme namen zij kennis van

de voorstellen die vanuit het team werden

gedaan. Met wijsheid en met gepaste kriti-

sche zin werd vervolgens al clan niet inge-

stemd met het voorgestelde beleid. Steeds

was er een open oor en interesse voor het

reilen en zeilen van het museum; zowel

voor wat betreft de collectie als voor de

medewerkers. In de afgelopen 15 jaar

heeft het museum een gedaantewisseling

ondergaan en werd de weg naar de pro-

fessionalisering ingeslagen, zoals deze bij

de Belastingdienst is ingeslagen, maar ook

elders binnen de museumwereld.

Met ingang van 1 juni is mr. P. W.

de Kam benoemd tot secretaris-penning-

meester. In het volgende nummer van Im-

post kunt u nader met hem kennismaken.

Drs. Loes A. Pceperkorn-gran Donselaar

Hoofd museum

Foto's (v.l.n.r.)

C. Boersma (r.) nam in november 1989,

in zijn hoedanigheid van voorzitter van

het Stichtingsbestuur een zilveren

tabakspot in ontvangst die hem werd

aangeboden door de directeur van

Philips Telecommunicatie- en

Informatiesystemen Den Haag,

de heer C.F.Th de Busser

W.G.J. van Oene in gesprek met meu-

belmaakster Valerie van Rossum tij-

dens de opening van de tentoonstel-

ling 'Op het bordje van de Staat.

Begrotingsperikelen 1880-1919' op

10 oklober 1998

Prof. Mr J. Reugebrink (maart 1989)

Scheidend voorzitter

mr J.N. van Lunteren
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Het Be last ing & Douane
Museum een maatje groter

Foto: Robert Tiemann. Zwartewaal

Op twee fronten is het Belasting &

Douane Museum een maatje groter

geworden: door een uitbreiding van

Coffee-shop De Pungelaar en door de

introductie van een nieuwe Smokkel-

kelder. De bestaande horecavoorziening

werd in de achtertuin met 50 m2 ver-

groot. In die ruimte waant u zich buiten

terwijl u binnen bent. Deze sensatie is

vooral bereikt door het ontwerp van

architect Jan van lersel die een draag-

constructie van glas combineerde met

grote raamoppervlakten. Bij mooi weer

schuiven wij de linker hoek letterlijk

weg, zodat de eenheid tussen binnen en

buiten wordt versterkt.

De tuin is gerenoveerd en niet

alleen geschikt om op het terras gezellig

wat to drinken, maar ook orn demonstra-

ties met bijvoorbeeld narcoticaspeurhon-

den op een zodanige wijze to verzorgen

dat het publiek een en ander goed kan

bekijken. De omstandigheden voor de

hoed en zijn begeleider zijn eveneens

optimaal. De uitbreiding van de

Pungelaar vormt een mooi contrast met

de bestaande ruimte met zijn markante

schoorsteen en parketvloer in visgraat-

motief. Deze eenheid door tegenstelling

past het Belasting & Douane Museum:

een eerbiedwaardige collectie binnen een

moderne instelling.

Modern en

eigentijds is ook van

toepassing op de

inrichting van de

Smokkelkelder. Een

nieuwe doorgang op

de begane grond van

het museumgebouw

naar het naastgele-

gen kantoorpand

brengt ons recht-

streeks naar het sou-

terrain waar tot 1994

de oude smokkelkel-

der was gevestigd.

Door een aantal muren weg to halen ont-

stond een aantrekkelijke en spannende

ruimte die in het voorjaar van 2001 open

gaat voor publiek. Het bij het grote

publiek nicest aansprekende aspect van

onze collectie is sinds jaar en dag de eeu-

wig durende strijd tussen douanier en

smokkelaar. De verrassing is altijd weer

grout als men ontdekt dat door de eeu-

wen heen steeds andere producten, van

zout tot nylonkous, de status van smok-

kelobject bereikten. Genotsmiddelen

zoals tabak en alcoholhoudende dranken

zijn altijd populair geweest als smokkel-

waar, omdat er sinds mensenheugenis

heffingen over moeten worden betaald.

Tegelijkertijd laat men zich graag verras-

sen door de inventieve smokkelmetho-

den die zijn toegepast.Tijdens de verbou-

wing in 1994 is de smokkelkelder verd-

wenen. Reden hiervoor was niet alleen

het ontbreken van een geschikte (kel-

der)ruimte in het nieuwe museumge-

bouw, maar ook het feit dat wij in de

permanente expositie kozen voor een

chronologische presentatie, waarin het

smokkelverhaal is verweven. Bezoekers

die speciaal voor dit onderwerp komen,

en dat zijn er nogal wat, vroegen regel-

matig naar de smokkelafdeling. Vandaar

dat de beslissing, toen wij de erfenis van

oud-belastingambtenaar Jan Volkmaars

kregen, niet moeilijk was orn het muse-

um uit to breiden met een op het grote

publiek gerichte afdeling 'Smokkelkel-

der'.

Bouwkundig is het museum er nu dan

klaar voor. De inrichting zelf en de aan-

pak daarvan vergt nog tijd. lk kan u wel

vertellen dat de opzet heel anders is dan

de 15 eeuwen belasting- & douanege-

schiedenis die wij in een traditionele

museale opstelling laten zien. Met

gebruikmaking van nieuwe technische

hulpmiddelen op under andere audiovi-

sueel terrein, hopes wij een zodanige

inrichting en sfeer to creeren, dat de

bezoeker zich een voelt met de omge-

ving. Begonnen wordt met een korte

inleiding op de historische ontwikkeling

van het smokkelen, gecombineerd met

een uitleg over de begrippen grens, dou-

ane, smokkelen, enzovoort. Vervolgens

ondergaat men een zogenaamde 'expe-

rience', ofwel een 'ervaring', die dusda-

nig is dat men zich het bezoek jaren later

nog herinnert; uiteraard in positieve zin!

Gecombineerd met hetgeen wij nu bie-

den, zal de aantrekkingskracht van het

museum op jong en oud verder toene-

men. Dankzij de beide geschetste uitbrei-

dingen is het Belasting & Douane

Museum letterlijk een maatje groter

geworden.

Loes A. Peepcrkorn-van Donselaar
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Op vrijdag 12 mei 2000 werd de tentoon-

stelling'Uit de HEMEL... in de HEL !

Smokkel van bedreigde uitheemse die-

ren en planten' officieel geopend door

de heer mr. E.W.R. Evers, hoofddirecteur

van de Vereniging Natuurmonumenten.

De tentoonstelling geeft een

beeld van een van de vele niet-fiscale

douanetaken: de controle op invoer en

smokkel van Bedreigde Uitheemse Dier -

En Plantensoorten op grond van de wet

BUDEP Door de douane op Schiphol in

beslag genomen voorwerpen, gemaakt

van deze met uitsterven bedreigde die-

ren en planten, worden opgeslagen in

het depot met de bijnaam "de Hel".

Levende dieren worden uit hun natuur-

lijke leefomgeving gerukt en komen tij-

dens het transport naar Nederland letter-

lijk in een hel terecht. Ook per container

en op andere wijze passeren velen die-

ren en planten - vaak onder erbarmelijke

omstandigheden - de Nederlandse

grens.

Op de tentoonstelling zijn de meest uit-

eenlopende producten to zien: opgezette

dieren, huiden, schedels, koralen, cactus-

sen en orchideeen. Ook getoond worden

slagtanden van olifanten, voorwerpen

van ivoor en geneesmiddelen met

bestanddelen van bedreigde dieren en

planten.

De tentoonstelling blijft tot en met 29

oktober 2000 voor het publiek geopend.

Nummer 20
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Op 2e Pinksterdag is de nieu-

we museumspeurtocht van start

gegaan: 'Op Safari in het Belasting &

Douane Museum'. Bepakt met kom-

pas, tropenhelm en verrekijker speur-

den kinderen van 7 t/m 13 jaar over

de tentoonstelling'Uit de hemel... in

de Hel! Smokkel van bedreigde uit-

heemse dieren en planten'. Op de ten-

toonstelling zijn to zien: opgezette

dieren, huiden schedels, koralen en

een collectie exotische planten. Ook

getoond worden slagtanden van oli-

fanten, andere voorwerpen van ivoor

en geneesmiddelen met bestanddelen

van bijvoorbeeld neushoorns en tij-

gers. Tijdens de safari werden begrip-

pen als 'smokkel' en 'bedreigde uit-

heemse dieren en planten' uitgelegd.

Ook kregen de kinderen informatie

over het werk van de douane. Fen

aantal van de opgezette dieren was

niet alleen om naar to kijken maar kon

ook geaaid worden.

Op die dag heeft Anton Huitema van

de douane gedurende de hele dag

speciale rondleidingen gegeven over

bovengenoemde tentoonstelling. Aan

deze - gratis - rondleidingen kon

iedere geinteresseerde meedoen.

Bovendien werden er de hele dag

films gedraaid over bedreigde dieren

en planten of films waarin deze dieren

en planten voorkwamen. Deze films

waren onder andere afkomstig van de

douane en het Wereld Natuur Fonds.

Catalogiseerproject van de BFG afgerond
Het project om de BFG-boeken- en tijdschriftencollectie via de universiteitsbibliotheek

(UB) van de Erasmus Universiteit in de landelijke Gemeenschappelijke

Geautomatiseerde Catalogus in to voeren is begin mei 2000 afgerond. Het project was

indertijd begroot op een extra inzet van drie mensjaren. Deze inschatting is op hoofdlij-

nen juist gebleken. Wel is de doorlooptijd van het project door verschillende externe

factoren uitgelopen.

Op ons verzoek heeft de UB een nader onderzoek gedaan naar de uniekheid van de

BFG-collectie ten opzichte van de collecties, die door de andere catalogi van de

Erasmus Universiteit worden gedekt. De uitkomst gaf als resultaat dat 65 % van onze

bibliotheekcollectie uniek is. Zo kwam ook vast to staan dat het bezit van de BFG uit

10.440 titels (inclusief seriele publicaties) bestaat. Het aantal banden is gezien tijdschrif-

ten en seriewerken omvangrijker. Met deze numerieke realiteit in gedachte vervolgt de

BFG haar weg ten dienste van het museum en de geinteressseerde buitenwacht.

Arnold Carpaij en John Reijnhoudt

Deze maand zal mevrouw C. Handels - Versteegden haar

25-jarig jubileum vieren als vrijwillig medewerkster van het

museum. De redactie had in 1994 een interview met haar en

deed daarvan verslag in Impost nr. 3, blz. 11. In verband

hiermede moge de redactie thans volstaan haar de hartelijke

gelukwensen aan to bieden.

In het vorige nummer

is verslag gedaan van

een verloting tijdens

de boekenmarkt in

februari.

De heer en mevrouw

Bouman waren de win-

naars van de prijs: het

buck "Alva en de Tiende

Penning" door

F.H.M. Grapperhaus.

Op de foto feliciteert

bibliotheekmedewerker

John Reijnhoudt

mevrouw Bouman

met de prijs.
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mei - oktober BUDEP-tentoonstelling

Op lichtvoetige wijze, dus aantrekkelijk voor een

breed publiek, wordt het onderwerp bedreigde uit-

heemse planten- en diersoorten onder de aandacht

t gebracht.

Vooral aandacht voor presentatie en vormgeving.

18 en 19 november Cinderellabeurs voor verzamelaars van niet- postale

zegels

$1

•r4

H
r-i

4A oktober Cinderellabeurs

2002
december tot januari Geld tentoonstelling

Kunstenares, mevrouw Toth, heeft een tentoonstelling

gemaakt met geld en uitdrukkingen net geld in de

hoofdrol, wat good aansluit bij de introductie van de

euro per 01-01-2002.

december - januari

februari - september

Kersttentoonstelling

Kerstgroepen afkomstig uit Tsjechie. Uiteraard weer

met het traditionele belastingkantoor in Bethlehem uit

de Oudheid.

Vermakelijkhedenbelastingtentoonstelling

Een tentoonstelling qua onderwerp leuk voor een

groot publiek, aansluitend bij Rotterdam, culturele

hoofdstad 2001.

43

februari - najaar

december tot oktober

Zout(accijns)

Een onderwerp met een zeer lange geschiedenis dat

op uiteenlopende wijzen kan worden aangepakt.

Mogelijke titel: 'Het zout in de pap'.

- Zoutwinning in Nederland vanaf de M.E.

- Zoutsmokkel eind 19de eeuw van Belgie naar Nederland

Fiscaal zegel (i.s.m. Professor Yderna)

Al enige tijd wordt er tijd besteed aan het ordenen van de

omvangrijke collectie. Eind 1998 werd een belangrijke aan-

koop gedaan. Alle reden om hieraan een goede, inhoude-

lijk verantwoorde expositie to wijden.

Ruime voorbereidingstijd is noodzakelijk.

januari - december 2003 Jubeljaar BTW: 50-jarig bestaan

Via de website aandacht besteden aan dit moeilijk

to visualiseren onderwerp. Titel: 'Inclusief of exclusief?'

O.a to illustreren met limericks van Koos Reugebrink,

met cartoons en de 'BTW-grafzerk'.

Nummer 20
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2004
december - oktober Gezinsfinancien in de tweede helft van de 20ste eeuw

(Samenwerkingsproject? Onderzoek uitbesteden.)

Tikje nostalgisch onderwerp waarvoor zeker een publiek to

vinden zal zijn. Het huishoudboekje van 'Het gezin' op

verschillende momenten (jaren 50,70 en 90) wordt geeta-

leerd en de bijbehorende gezinsleden geportretteerd.

Te presenteren op een ludieke en lichtvoetige wijze,

gericht op een breed publiek.

Bier(accij ns)

(Samenwerkingsproject?)

Het onderwerp leent zich voor een lichtvoetige aanpak.

2006
Convooien en licenten

(Samenwerkingsproject?)

Onderwerp is geschikt voor een diepgravende aanpak.

Presentatie ondersteunen met resultaten nieuw onderzoek.

Combineren met een catalogue.

Omvang doelgroep zal mede bepaald worden door het

samenwerken met andere (museale) instellingen.

Een nationaal thema

(Samenwerkingsproject)

Onderzoeken welke onderwerpen er to verwachten zijn.

2008
Ambtskostuums overheid

(Samenwerkingsproject met bijvoorbeeld

museum Paleis Het Loo).

Fiscus en criminaliteit

In samenwerking met de FIOD een tentoonstelling aan

dit (in de ogen van velen smeuige) onderwerp wijden.

2010
Zeep(accijns)

Een onderwerp dat geschikt is voor een lichtvoetige wijze

van presenteren.

Toelichting

Bij het opstellen van deze langetermijnplanning is rekening gehouden met mogelijke verschuivingen

van onderwerpen. Nieuwe onderwerpen, vooral als deze een directe aansluiting hebben met de actu-

aliteit, kunnen worden toegevoegd. Onderwerpen die staan geprogrammeerd voor de nabije toekomst

(ruwweg tot en met 2004) en waarvoor reeds werk is gedaan zullen niet gemakkelijk worden ver-

schoven.

Tentoonstelling

+ 1n 1 1-11 1, .,

Het ligt in de bedoeling gedurende de

periode van 9 december 2000 t/m 14

januari 2001 een tentoonstelling'De

Ster van Bethlehem' in het museum to

organiseren. Deze tentoonstelling zal

de gebruiken rond het geboortefeest

van Jezus en de kersttradities van

Tsjechie vanaf het begin van de 19e

eeuw tot heden weergeven. De basis

zal worden gevormd door de kerst-

groepencollectie van het Moravisch

Museum to Brno. Deze omvat zowel

tweedimensionale afbeeldingen als

kerstgroepen en zal worden aange-

vuld met een video over het maken

van kerstgroepen. De mogelijkheid

bestaat dat in de nieuwe serre karak-

teristieke Tsjechische drankjes, hapjes

en muziek worden gepresenteerd.

Er wordt ook gestreefd naar de ver-

vaardiging van een tekst in het

Nederlands en het Tsjechisch, die als

inlegvel in de bestaande kleurenfolder

- over het fiscale verhaal achter de

geboorte van Jezus - kan worden

opgenomen.

De Tsjechische ambassade en het

Tsjechisch Centrum to Den Haag zijn

bij de organisatie van deze tentoon-

stelling betrokken.

9
Nummer 20

september 2000



Hulp door douanevaartuig

Brief d.d. 21 september 1900

'lk heb de eer Uwe Excellentie hierbij de

extracten uit de journaals aan to bieden

over de maand Augustus van de recher-

chevaartuigen in de le afdeling

Ik neem de vrijheid de aandacht to vesti-

gen op het gebeurde met het S.S.

"Zeemeeuw" op den 4e Augustus j.l. Op

reis van Terschelling naar bier, door hevi-

gen storm, werd ter hoogte van de

haven van Oude Schild een in nood ver-

keerende botter aangetroffen die om

hulp vroeg daar de zeilen stuk waren

geslagen.

Met inspanning werd, ondanks de

kokende zeeen, een lijn aangebracht en

dit moeilijke werk werd herhaald toen

de eerste lijn afknapte en, gelukkig met

het gunstig resultaat, dat de bemanning

er in slaagde een zwaarder tros over to

brengen die hield, waardoor de

Zeemeeuw er in slaagde de met 4 kop-

pen bemande botter veilig to

Nieuwediep binnen to brengen.

Een andere hotter van bier, minder

gelukkig, verging in dezelfde storm. De

rederij der botter heeft, blijkens bijge-

voegd schrijven, aan den kapitein als

bewijs van erkentelijkheid F 10,- ter hand

gesteld, welk bedrag slechts aangenomen

is met voorbehoud van hoogere machti-

ging, welke ik de eer heb bij deze to ver-

zoeken.

Maar liever dan dit of liefst tevens, zag

ik, dat Uwe Excelentie de tevredenheid

kon betuigen aan de equipage van de

"Zeemeeuw" voor de kloekheid bij het

verrichten van doze daad aan de dag

gelegd. Daar ik bij deze reis aan boord

was en dit mannenwerk voor mijn oogen

zag verrichten, kan ik de verzekering

geven dat deze tevredenheidsbetuiging

in alle opzichten verdiend zal zijn'.

Citaat 1

'... dat adressant zouter is van ansjovis en

geep en nu in plaats van zijne moeder ook

bokking zal raker'.

Technische moeilijkheden bij inklaring

Brief d.d. 17 september 1910

'Ter voldoening aan het slot van Uwe

miss. d.d. 14 dozer no. 1682 heb ik de eer

U.HE.G. to berichten dat ik mij gisteren

opnieuw naar Ameland heb begeven om

de dienst der klaringen op to nemen.

Bij vorige bezoeken had ik gezien met

welke moeilijkheden het werk aldaar

gepaard gaat.

In 't Amelander gat staat steeds een zeer

sterke stroom. Indien de wind wat

ongunstig of enigszins krachtig is, kost

het steeds de grootste inspanning de

sloep, die in het Schuitegat ligt, naar bui-

ten to krijgen. Ik heb gezien dat bij tame-

lijk gunstig weer in Augustus de beman-

ning die slechts uit twee koppen bestaat,

tot over hun middel door het water moe-

ten waden om de sloep in het goede

water to duwen. En ook wanneer ze het

Schuitegat uit zijn, kost het dikwijls niet

weinig inspanning en zeemanskunst om

het in - of uit to klaren schip to bereiken.

Een der ambtenaren fungeert dan als

stuurman, terwijl de andere veelal mee

aan de riemen zit.

Naar ik vernam wordt eerlang to Hollum

nog zwaardere sloep gestationeerd,

waardoor de toestand nog ongunstiger

wordt. Waar deze tak van dienst, naar

mijn bescheiden meening, ten onrechte

geheel aan mijn toezicht ontrokken is,

heb ik mij onthouden van ter zake eenig

advies of voorstel to geven.

Maar in verband met doze zaak meen ik

to mogen opmerken dat to Oostmahorn

nog beter met een sloeproeier dan to

Holwerd met drie het werk verricht kan

worden. En dat vooral bij het stationee-

ren van zwaardere sloop bier drie man

gewenscht zijn.

Kan dus het werk der klaring, dat to

Hollum uiterst eenvoudig is, feitelijk wel

door een ambtenaar geschieden, de

dienst in zijn vollen omvang maakt het

noodig, tenzij er drie man op het kla-

ringsvaartuig zijn zooals vroeger, beide

ambtenaren met de inklaring to belasten

en dus ook de daarvoor gestelde toelage

to geven.

Waar overigens de dienst op het eiland

eenvoudig is, zou wellicht ook een oplos-

sing to vinden zijn in deze richting, dat

er voortaan slechts een kommies gesta-

tioneerd werd en een kommies to water

doch dat dan deze als tevens belast met

de inklaring ook de daarvoor gestelde

toelage geniet.

Langs indirecten weg word dan ook de

gewenschte besparing verkregen'.

Citaat 2

'Lett chef is van 'terzijde' geinformeerd, dat

men wederom beproeft bij nacht vooral op het

geslagt to sluiken'.

Kees Dijkstra



Scheepsmodellen

In maart 2000 schonk de directeur

Douane een scheepsmodel, de Stan

Patrol 2400, Jan van Gent, vaargebied

Scheldemonding en Zeeuwse kust.

Een van de medewerkers aan boord van

de Jan van Gent bracht het scheeps-

model naar Rotterdam. Het heeft een

plaats gekregen in de vitrine "nieuw"

op de le etage van het museum.

Dit model is opgenomen in de collectie

evenals het model van de Stan Patrol

2800, de Zeevalk (vaargebied

Noordzeekust), dat door bemiddeling

van de directeur Douane is geschonken

door Damen Shipyard to Gorkum.

Beide modellen zijn gebouwd door

Scale Models Weston, Weston

Supermare, Engeland.

Re ^

ianwinste7
De inventarisatie van de vaartuigen door

de Douane gebruikt in de loop der eeu-

wen is opgestart en verloopt prima.

Graag wil ik een oproep doen aan ieder-

een die in het bezit is van scheepsmodel-

len, tekeningen, foto's of documentatie

van douanevaartuigen om dat materiaal

tijdelijk of permanent beschikbaar to stel-

len voor het onderzoek. U kunt rekenen

op een zorgvuldige behandeling van uw

voorwerpen.

Als u nadere informatie wenst kunt u

terecht bij Loes Meijer of ondergeteken-

de (010-4365629).

Geert Nieman
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In een voordracht voor de zittende hoog-

leraren van de University of California in

Berkeley vergeleek.Henry George

(Philadelphia 1839 - New York 1897)

huiskamergeleerden met muilezels die

bibliotheken op hun rug torsen.' Het

betoog strekte ertoe dat kennis weinig

waarde heeft, indien die kennis niet in

praktijk wordt gebracht. De praktijk was

voor George belangrijk. Nadat hij op 13-

jarige leeftijd zijn school de rug had toe-

gekeerd, werkte hij een tweetal jaren als

klerk voor een importeur. Vervolgens

trok hij naar zee, om in 1857 kortstondig

terug to keren naar de vaste wal. Daar

leerde hij letterzetten, maar nog hetzelf-

de jaar nam hij een betrekking als ste-

wart op een schip en koos hij wederom

het ruime sop. Ook deze baan duurde

niet lang, want met vele anderen trok hij

later in dat jaar naar Canada in het kader

van de goldrush in die tijd. Zijn turbu-

lente leven lijkt in 1858 echter enigszins

tot rust to komen. We treffen hem dan

aan in California, waar hij achtereenvol-

gens werkzaam is als managing editor

van een aantal kranten en gerespecteerd

lid wordt van de Democratic Party. In

1871 richt hij vervolgens de San

Francisco Daily Evening Post op, een

forum voor zijn ideean.'

De nieuwe krant zou helaas geen lang

leven beschoren zijn, maar de politieke

vrienden van George laten hem niet in

de steek. Zij helpen hem in 1875 aan een

functie van "State gas-meter inspector".

Daarmee stelden zij Henry George in de

gelegenheid om zijn politiek-economi-

sche beschouwingen, voor het eerst neer-

gelegd in een vlugschrift in 1871, uitge-

breid to ontvouwen in het bock Progress

and Poverty dat in 1879 verscheen. De

aanleiding voor dit werk was gelegen in

het sociale engagement van onze spreker,

gevoed door de grote verschillen in wel-

stand in zijn tijd. Die waren nog vergroot

door de depressie van de jaren 1873 -

1878 die de Verenigde Staten zwaar trof.

De oorzaak voor de grote verschillen en

vooral voor de grote armoede die daar-

mee gepaard ging, zag George in de

ongelijke verdeling van grondbezit. In

zijn tijd vormde grond veruit het belang-

rijkste productiemiddel en daarmee ook

het belangrijkste beleggingsobject. De

agrarische sector was immers de rugge-

graat van de Amerikaanse economic, en

zelfstandige participatie aan die econo-

mic gaf in de visie van de auteur onaf-

hankelijkheid. Die onafhankelijkheid

was in zijn tijd voor velen een illusie.

Bezitloze arbeiders, die ook nog eens met

miljoenen "God's own country" binnen-

stroomden, moesten met elkaar concur-

reren voor de schaarse arbeidsplaatsen.

Hoe groter de concentratie van bezit, hoe

meer de mededinging op de arbeids-

markt werd verstoord in het nadeel van

de aanbieders van arbeid. In de visie van

George hadden de grondbezitters en in

het verlengde daarvan alle werkgevers

Nummer 20
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een monopoliepositie bereikt die door de

staat werd gesanctioneerd.' Die positie

werd steeds verder versterkt, doordat de

beschikbare gronden schaarser werden

en de waarde van de grond werd opge-

dreven. De marktcondities die de prijs

van arbeid tot onder het bestaansmini-

mum drukten en de toegenomen waarde

van de grond leverden aldus een over-

waarde op, een jaarlijks inkomen boven

de kosten van productie in vergelijking

met de minst vruchtbare grond. George

noemde dit grondrente.` Deze grondren-

te is onverdiend inkomen, aldus George,

omdat het niet voortkomt uit voortbren-

ging van vruchten, maar enkel de macht

is om zich een deel der vruchten der

voortbrenging toe to eigenen." Hij zoekt

daarbij steun hij economen als Ricardo

en vooral John Stuart Mill- die ervoor

had gepleit om zodanig onverdiend

inkomen to belasten. George schuwt in

dat kader geen morele overwegingen:

"Indien zvij bier zijn door een gelijk verlof

van den Schepper, dan zijn Wij ook bier tact

een gelijk recht op het genot zijner goedheid,

met een gelijk recht op liet gebruik van alzvat

de natuur zo onpartijdig biedt"."

Met deze stelling kiest de auteur positie.

De Almachtige, zo vervolgt hij, heeft de

aarde aan alle geslachten ten gebruike

gegeven. De erkenning van individueel

grondeigendom is de loochening van het

natuurlijk recht van andere individuen

op het deel van de vruchten van hun

inspannig of vermogen, een onrecht dat

zich openbaart in de ongelijke verdeling

van de rijkdom."

Het natuurlijk recht, dat in de fiscale his-

torie zo vaak is gebruikt ter rechtvaardi-

ging van de private eigendom, dient vol-

gens George primair de producten van

de arbeid to beschermen, want de natuur

geeft producten alleen aan arbeid; zelfs

in de hot van Eden sterft de mens die

geen arbeid levert, van de honger." In

een open brief aan de paus wijst hij erop

dat onderscheid moet worden gernaakt

tussen de eigendom van de grond en het

bezit ervan. Het natuurrecht dat de kerk-

vorst in een encycliek had aangevoerd

ter rechtvaardiging van de private eigen-

dom," zou de grondeigendom niet

beschermen, omdat de grond niet vat-

baar is voor private eigendom; de eigen-

dom ervan komt toe aan een ieder die

hier verkeert met een gelijk recht op het

genot van de goedheid van de

Schepper.12 De door de staat beschermde

monopoliepositie van de grondeigendom

maakt het echter mogelijk dat de toe-

gang tot de grond wordt beperkt en

daarmee dat het genot op die goedheid

niet door een ieder kan worden genoten.

De ene individu, de grondeigenaar, is

daardoor in staat om zich de voordelen

toe to eigenen van de arbeid van de

andere individu.'' Dat levert strijd op

met het natuurrecht , aldus George, en

de onbeperkte private grondeigendom

zou daarom niet verenigbaar zijn met het

natuurrecht.

Henry George merkte voorts op dat hij

daarmee de rechtsfiguur van de private

eigendom niet wil aantasten. Mensen

investeren in grond door arbeid en ver-

mogen, indien zij het ongestoorde voor-

deel van die arbeid en dat vermogen zul-

len genieten, waarop zij in zijn interpre-

tatie van de natuurrechtsleer ook recht

hebben." Het natuurrecht verzet zich in

zijn visie dan ook niet tegen de civiel-

rechtelijke bescherming van de private

grondeigendom.

Het monopolie dat de grondeigenaren

hebben bemachtigd zou in zijn visie ech-

ter moeten worden beperkt. Zonder

bescherming van de staat heeft grond

geen waarde. Het voordeel dat door die

bescherming ontstaat komt redelijkerwijs

dus aan de staat toe." Dat voordeel reikt

de gemeenschap de private eigenaar aan,

en zij dient gecompenseerd to worden

no dat voordeel haarzelf dus komt to

cultvallen.",

I De auteur is bijzonder hoogleraar Geschiedenis

van het belastingrecht aan de Universiteit Leiden

en advocaat bij Van Oosten Urlus Ydema advoca-

ten te 's-Gravenhage.

2 All this array of Professors, all this paraphernalia

of learning, cannot educate a man. They can but

help him to educate himself. Here you may

obtain the tools; but they will be useful only to

him who can use them. A monkey with a micro-

scope, a mule packing a library, are fit emblems

of the men... who pass through the whole edu-

cational machinery, and cone out but learned

fools, crammed with knowledge which they can-

not use - all the more pitiable, all the more con-

temptible, all the more in the way of real

progress, because they pass, with themselves and

others, as educated men".

George, The Study of Political Economy, voordracht

9 maart 1877, New York 1877.

3 E.J. Rose, Henry George, New York 1968, p. 46-47.

4 Deze stellingname was op zich met meow; in ons

land bijvoorbeeld werd enige jaren eerder in de

Tweede Kamer een grondbelasting rechtvaardig

geacht, omdat de waarde van de grond aanzien-

lijk was gestegen door overheidsingrijpen zoals
wegenbouw, kanalenaanleg etc. Deze werken

hadden gezorgd voor een efficidnte marktwer-

king doordat producten op de beste markt kon-

den worden aangeboden. "De eigenaar geniet in

den regel het bedoelde voordeel, zonder dat hij

er iets voor deed, its een natuurlijk gevolg van

Ain monopolie". Voorlopig Verslag TK, Bijblad

Stcrt 1871-1872, p. 976.

5 George 1879, 3.2.: "Grondrente is de prijs van

monopolie, voortspruitende sit het veranderen

in individueel eigendom van natuurlijke krach-

ten en grondbestanddelen welke menschelijke

inspannning noch voorthrengen, noch vermeer-

deren kan". Cf. id., l.c.: "Grondrente is, om kort

to gaan, het aandeel in den voortgebrachten rijk-

dom, hetwelk het uitsluitend recht op het

gebruik van natuurlijke voordelen aan den eige-

naar geeft".

6 Id., l.c.
7 George correspondeerde niet Mill sedert 1869 en

publiceerde bij gelegenheid de uitgewisselde cor-

respondentie. Rose, p. 42v.

8 George 1879, 7.1, die hier de theorie van Malthus

weerspreekt.
9 L.c.
10 George 1892,p. 72.
11 Geheel in de lijn van de traditie van de christelij-

ke moraaltheologie, zie Ydema, Hoofilstukken it

de geschiedenis ran bet Belastingrecht, Groningen

1997, p. 99v.

12 Van Wieldrecht vergelijkt George hierom met

Proudhon, onder verwijzing naar liens beroem-

de uitlating "La proprietd c'est le vol". M.J. Pauw

van Wieldrecht, Broordrlin,' van Iret enerk ran den

Socialist Henry Geor' e "Vroruitgarg en Arnroede",

Utrecht 1885, p. 76.

13 George, Het vraagstuk ran den arbeid, open brief aan

pars Leo XIII naar as Iciding ran zijn encycliek, ver-

taold door 1. Stc ffel, Amsterdam 1892, p. 64, cf.

Dodson, Henry George's Resurrection of the Science

of political Economy,
www.geocities.com/atlietis/acropolis/514-8-/-dods-
on/clodson politicaleconomy O1.html, 2, p. 12. Cf.

George 1883, p.164: "Wat is er ongerijmder, dan

flat wij bewoners van New York in het jaar 1883

arbeiden zouden voor een bende landeigenaars,

die but vermogen, om van onzen arbeid to leven,

hebben ontvangen van den een of andere

Engelschen koning, die reeds lang flood en

begraven is? ...Het is een vanzelfsprekende

waarheid, zooals Thomas Jefferson zeide, flat de

garde in vruchtgebruik behoort aan de leven-

den".

14 George 1892, p. 5. Uiteindelijk leidt de voorge-

stelde belasting natuurlijk wet tot vermogens-

schade voor de grondeigcnaar, zoals George 13

jaar eerder in zijn Progress and Poverty ook

erkende: "Eerst dan zal hij verliezen, als hij Ain

huis en erf wil verkoopen, zonder een ander in

de plaats to nemen..."George 1879, 9.3.

15 Id., I.c., 6.1.3 en 8.3.4. Cf. in diezelfde cin voor ons
land bijvoorbeeld wetsvoorstel Van Bosse 1848,

MvT p. 546.

16 Id., I.e., 6.2.
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17 Id., I.e., 6.1.3.

18 Id., I.c., 8.2.

19 George 1892, p. 69.

20 George 1879, 8.3.1.

21 Een vermogenswinstbelasting zoals Adolph

Wagner in Duitsland voorstelde zou evenmin het

antwoord zijn. Economisch zou doze contrapro-

ductief werken omdat zij een rem is op de opti-

male allocatie van middelen. Cf. id., I.c.

22 Cf. Id., I.e., 8.4, voor eon verwijzing naar de fysio-

craten.

23 Rose, p. 47, C.A. Barker, Henry Geurce, New York

1955, p. 508. In 1883, p. 165-166 stelt George:

"Overal, waar land als het eigendom van het

geheele yolk word beschouwd, zoude de grond-

rente, die aan de gemeenschap toeviel, voldoen-

de zijn voor alle openbare uitgaven, en alle ande-

re belastingen zouden kunnen worden afge-

schaft".

24 De auteur spreekt de tegenwerping van

McCulloch tegen, dat Been onderscheid valt to

maken tussen de waarde van de grond-sec en de

verbeteringen die de grondeigenaar daarop heeft

aangebracht. Henry George acht dergelijke ver-

heteringen niet overdraagbaar op het nageslacht,

evenmin als een pachter, die investeert voor de

dour van de pacht, de tegenwaarde van de ver-

beteringen kan claimen bij de verpachter na

ommekomst van de pachttermijn. George 1879,

8.3.2.

25 Id., I-c, 8.4., met een verwijzing naar Ricardo.

Interessant is de korte beschouwing van J. Stoffel,

gevoegd bij de vertaling van George's open brief

aan de paus van 1892. Daarin wijst hij op de

onbedoclde effecten van de verschuiving in de

belastingmix. Als bestaande belastingen worden

uitgeruild tegen de grondbelasting van George,

neemt de draagkracht van de hezitloze toe en

dos opnieuw de overwaarde. Immers, bij een

overschot aan aanbod van arbeid zal de draag-

kracht van de bezitsloze altijd tot het minimum

worden teruggedrongen op de arbeidsmarkt.

Stoffel 1892, p. 154. De stelling van George was

echter dat aan dat overschot aan arbeidsaanbod

een einde konit zodra de concentratie van grond-

bezit vervalt. De arbeidsaanbieders hebben dan

immers het alternatief om eon stuk grand to

bewerken, hetgeen wordt verhinderd door de

hoge prijs van de grond.

26 George 1879, 8.4.
27 Id., I.e., 6.5.
28 George 1892, p. 72. Cf. id. 1883, p. 169: Het weg-

vallen van de bestaande belastingen na invoering

van de door George voorgestane last "zou op eon

verbazende wijze de voortbrenging van rijkdom

vermeerderen, door wegneming van beperkin-

gen, en door versterking van den prikkel tot

voortbrenging".

29 George 1879, 8.3.1.

30 Bij dit alles moot worden bedacht dat de

Amerikaanse burgeroorlog toen nog vers in het

geheugen lag; die eindigde in 1865.

31 Id., I.e., 9.1.

32 Voor vergelijkbare argumenten in ons land geuit

in de 19de eeuw zie bijv. A.C.J. de Vrankrijker,

Belastin'err in Nederland 1848-1893, Haarlem 1967,

p. 36, 38 en Handelingen 1883-1884, 102, 3, p. 7.

33 George 1879, 6.1.5. In diezelfde zin 1883, p. 170-
171: 'Wij zouden bevrijd zijn van het bedrog en

de valsche eeden..., van de demoralisatie, die het

gevolg is van wetten, die de daden verbieden,

welk op zich zelf niet misdadig zijn, die men-

schen straffen voor handelingen, welke het zede-

lijk gevoel niet als misdaden erkent, en die voort-

durend eon premie stollen op ontduiking der

wet".

14

Die compensatie dient volgens George to

bestaan uit een periodieke belasting.

Deze belasting - geamortiseerd - brengt

de overwaarde van de grond terug tot

nihil.17 Het gevolg daarvan is dat het

individuele eigendornsrecht zich feitelijk

zal oplossen in de collectieve eigendom,

omdat de eigendom voor een belegger

dan op zichzelf geen waarde meer heeft.

De verkoopwaarde van grond zal dus

dalen. Grond heeft dan immers alleen

nog maar waarde voor degene die de

grond bewerkt. Ofschoon civielrechtelijk

de bestaande eigendomsverhoudingen

worden gerespecteerd, vloeien de voor-

delen van de grondeigendom aldus toe

aan de gemeenschap, de ware rechtheb-

bende." Eigenlijk is het voorstel niet eens

een belasting, aldus de auteur, "maar

alleen een betaling aan den staat voor

het gebruik maken van een kostbaar

voorrecht""' dat de natuur voor het genot

van de hele gemeenschap heeft bestemd.

Met het voorgaande is niet gezegd dat

George zijn voorstel looter op theoreti-

sche beschouwingen liet rusten, integen-

deel. Politieke keuzes dienen in zijn idee

to worden bepaald aan de hand van eco-

nomische beginselen."' Een belangrijk

economisch aspect van de aldus inge-

voerde heffing op de overwaarde van

grond zou de volgende zijn. De heffing

kent, in moderne termen, een marginaal

nultarief. Zij levert aldus een negatieve

sanctie op voor degenen die de bodern

niet of niet optimaal exploiteren; de last

moot voldaan worden, ongeacht de feite-

lijk gegenereerde vruchten. Omgekeerd

levert zij een positieve sanctie op voor

bovennormale winst."

Ofschoon het voorstel van 1879 al trek-

ken had van de imp&t unique van de 18de

eeuwse fysiocraten," later zou die relatie

duidelijker worden doordat George zijn

grondbelasting Bing presenteren als een

single tax.' De opbrengst van de grond -

de netto-opbrengst minus duurzame

investeringen en minus arbeid"-zou vol-

staan om alle kosten van de staat to dra-

gen. Een belangrijk voordeel van een

zodanige single tax zou voorts zijn, dat zij

niet kan worden afgewenteld op de con-

sument." Alle overige belastingen wor-

den uiteindelijk op de consument afge-

wenteld, en daarin zou een deel van het

maatschappelijke onrecht naar voren

kornen. De kleine groep gefortuneerde

grondbezitters zou er belang bij hebben

om de belasting op grondwaarden laag

to houden en belastingen op andere

zaken in to voeren zoals belastingen op

arbeid en accijnzen, welke laatste one-

venredig drukken op minder vermogen-

den die een relatief groot deel van hun

inkomen consumeren. De heersende

klasse zou zelfs belang hebben bij lasten

zoals een bedrijfsbelasting, die immers

derden beletten om een concurrerend

bedrijf to beginnen, of accijnzen (op ine-

lastische producten), die de waarde van

de goederen op voorraad verhogen. " Dit

zijn economisch vexatoire lasten die zou-

den kunnen verdwijnen door het wegbe-

lasten van de overwaarde van de bodem.

Een ander voordeel van de single tax is

gelegen in de prikkel tot vermogensvor-

ming onder brede lagen van de bevol-

king. Doordat de vruchten van arbeid en

kapitaalsinvesteringen niet worden

belast, loont het om bovennormale

inspanning to leveren. Daardoor ont-

staan zijdelingse voordelen voor derden

met wie men onderneemt en ook daar-

door neemt het maatschappelijk vermo-

gen toe waar allen van profiteren." Het

zelf-verdiende vermogen zou dus onbe-

last moeten worden gelaten en dat geldt

ook voor het inkomen. Dat is immers de

vrucht van de arbeid, die vrucht zou

natuurrechtelijk zijn beschemd.2' Een

belasting die de vruchten van de arbeid

belast - een inkomstenbelasting - haalt

de prikkel tot arbeid weg." Tenslotte is er

het vrijheidsargument, een in

Amerikaanse staatkundige doctrines nog

zwaarder wegend argument dan bij

ons."'De vrijheid van alle ingezetenen is

met de voorgestane vrijstellingen

gediend; de overheid hoeft niet meer

over to gaan op belastende onderzoeken

van het fortuin van de contribuabelen

terwijl de behoefte aan fraude vervalt."'

De progressieve inkomstenbelasting,

onderwerp van vele discussies tussen

politick economen in zijn tijd, wijst hij

af:

"...dit middel vordert de aanstelling van een

groot aantal ambtenaren met inquisitoriaal

gezag bekleed, en daarmee ontstaan verzoe-

kingen tot omkooperij en meineed, hen evens

Me middelen om zich to onttrekken, die eene

demoralisatie to voorschijn roe pen en aan de

gewetenloosheid eene premie toekennen, mnar

de nauwc ezetheid van geweten helasten." En

eindelijk brengt de belasting in dezelfde mate

als zij nan het doel beantwoordt, eene verslap-

ping van den prikkel om rijkdom to verzame-

len voort, die eene der sterkste drijftreeren

voor de vooruitgang der nijverheid levert"."

Net zij herhaald, volgens George dienen

politieke keuzes to worden bepaald aan
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de hand van economische beginselen.

Zakelijke lasten (anders dan de grond-

rentebelasting), persoonlijke lasten en

indirecte lasten Iijken in zijn visie een

maatschappelijke straf op productie" en

dat kan de economische groei alleen

maar bclemmcrcn.'

Men kan zich nu afvragen hoe de belas-

ting op overwaarde van grond moet

worden beschouwd in het licht van de

fiscale historic. In zoverre als die over-

waarde als economische abstractie pas in

de 19de eeuw wordt gedefineerd, lijkt

het voorstel van George alleen binnen

dat tijdvak to passen.

Omgekeerd was grond door de eeuwen

been altijd at belastbaar object nummer

een. Dat hangt ondermeer samen met

het feit dat de overheid draagkracht

zoekt en die draagkracht het makkelijkst

kan vinden daar waar draagkracht wordt

geschapen: in duurzame productie. In

iedere voornannelijk agrarisch georian-

teerde economic valt het to verwachten

dat de overheid primair de agrarische

productie belast, hetzij door de reale

vruchten to belasten (het tiendrecht als

oud voorbeeld), hetzij door de productie-

middelen to belasten (waarvan de bodem

het eenvoudig kenbare hoofdbestand-

deel uitmaakt). Zoals George stelt, werkt

het belasten van de vruchten ontmoedi-

gend op de productie. Dat resteert, in

een moderne term, het belasten van de

earninc capacity" met als voordeel het

hanteren van een marginaal nultarief.

1k ken uit de vroege fiscale historic geen

specifieke verwijzing naar de economi-

sche stimulans van zulk een tariefstel-

ling, maar feit is wel dat de grondbelas-

ting steeds een hoofdpijler is geweest

van het fiscale bestel.

De economische stimulans was in de tijd

waarin George zijn Progress and Poverty

schreef een herhaaldelijk geuit argument

in het voordeel van het belasten van de

earning capacity. In Frankrijk bijvoorbeeld

had Gustave du Puynode aan dat onder-

werp reeds veel aandacht besteed" en

dat geldt in meerdere mate voor Emille-

Justin Menier, wiens Theorie et applica-

tion de I'imp6t sur le capital luttele jaren

eerder het licht had gezien en die ook

blijk geeft van een grote invloed van de

leer van de 18de eeuwse fysiocraten."

Een verschil met zijn Franse vakgenoten

is wel dat George zijn belasting niet op

het vermogen als zodanig wilde laten

rusten. In kennelijke navolging van John

Stuart Mill suggereerde hij in 1879 dat

vermogen als zodanig kan worden belast

door heffingen op erfenissen en legaten.

Het vermogen dat niet wordt verdiend

wordt dan toch aangetast. Voor het ove-

rige sluit hij lasten op onnodig "praalver-

toon" niet uit.39

Veel van zijn tijdgenoten hebben de stel-

ling van Henry George van de hand

gewezen, mode vanwege de socialisti-

sche connotatie die men voelde."

De eerste voorzitter van de American

Economics Association, Francis A. Walker,

merkte in 1888 bijvoorbeeld op "I will

not insult my readers by dicussing a pro-

ject so steeped in infamy"."

In Nederland viel George wel de eer to

beurt dat zijn work alras voorwerp was

van een juridische dissertatie, maar daar-

in concludeerde promovendus Van

Wieldrecht:

"... Progress and Poverty [zal i Ereen kzoaad

stichten: het rnoge velen in verrukking bren-

gen, het mot>e oele pennon in beweging stel-

len, het rnoge den leiders van socialistische

bewegingen tot evangelic strekken, maar het

leidt spoedige schipbreuk op cen ernstig

onderzoek en cone kalnte ontlcdin'5' .

Zelf kon George zich overigens niet her-

kennen in het verwijt van socialistische

sympathieen." De uitbreiding van de

staatszorg paste niet in zijn perceptie.

In een tijd van toenemende protectionis-

me en nationalisme, bekeek hij de toene-

mende rol van de staten met de nodige

argwaan."

Ondanks de felle kritieken op zijn werk

moet de invloed van Henry George niet

worden onderschat. Edward Dodson

geeft in zijn recente bijdrage voor de

"School of Cooperative Individualism"

een overzicht van wetgeving in de

wereld waarin het gedachtengoed van

George niet alleen valt to herkennen

maar waarbij ook naar zijn geschriften

werd verwezen. Die invloeden zijn to

vinden binnen de Verenigde Staten, zoals

in Delaware waar zelfs de'Single Tax

Party"werd opgericht in 1896, alsook in

Missouri, Colorado, Oregon en

California. Buiten de Verenigde Staten in

Canada, Engeland,"Nieuw Zeeland,

Australia, Denemarken" en in tat van

andere landen, vooral in Zuidelijk

Amerika, waar at dan niet de naam van

Henry George werd genoemd hij pogin-

gen om to komen tot een belastingher-

vorming door middel van een grondbe-

lasting als door George bepleit.

George's belasting op de overwaarde van

de grond lijkt in de 21ste eeuw niet meer

34 Dit geldt in de visie van George overigens niet

alleen voor de progressieve inkomstenbetasting,

maar ook voor tal van andere belastingen, zoals

een OZB. Als de waarde van een onroerende

zaak toeneemt door verbeteringen die de eige-

naar aanhrengt gaat de belasting omhoog:

"Produceeren, verheteren wordt dos met straf

bedreigd. Wij behandelen inderdaad den man,

die rijkdom voortbrengt, en de wetvaart vermeer-

dert, atsof hip lets gedaan heeft, dat de publieke

waakzaamheid ons voorschrijft tegen to gaan...

Wanneer cen Boer zich op woest neerzet, dat

nicts hijdraagt tot den rijkdom der gemeente,

wanneer hij ontgint... dan... om zu[keen han-

delwijze nog in het bijzonder tegen to gaan,

helasten wij hem veel nicer voor de waarde van

zijn land, dan den man, die naast hem een zelfde

stuk land ongebruikt laat liggen. Wanneer een

man spaart, dan wordt ook zijn spaarzaamheid

door onze wijze van helasten bestraft. Zoo wordt

de productie in iedere richting belemmert".

George, Het Licht der Nieumc Weald. De

Milliormirs, De Rijken, de Bur,,er-Middenstnnd, De

Arnica, bekeken door een,n Socialen Bril (Nieuu'e

druk van: He Sociale Vraa5stukken [Social Problems

18831 Amsterdam 1888, p. 98-99.

35 Cf. Voorlopig Verslag TK, Bijblad Stcrt 1871-1872,

p. 973, waar een aantal kamerteden dezelfde

argumenten had gewogen en concludeerde dat

het niet raadzaam is om een inkomstenbelasting

in to voeren. Is het immers niet zo dat

deze"...den fiscus in de nicest teedere aanraking

brengt met de gansche burgerij en .... ofschoon

misschien hillijk in theorie, Izij] in de uitvoering

stuit op zoo vote klippen, dat zij, naar het oordeel

under anderen van den bekenden staathuishoud-

kundige Stuart Mill, in de praktijk de nicest
onregtvaardige is van alle?"

36 De Nota Belastingen in de 2lste eeuw, een ver-

kenning, Flandelirrgcn TK 1997-1998, 25 810,

gcbruikt deze term, p. 69.

37 Cf. Ydema, Gustave du Puynode en het belasten

van vermogensrendement, in: Impost december

1999, p. 14-18.

38 Zie daartoe Ydema, De onroerende zaakbelasting

ats model voor rechtvaardige belastingheffing bij

Emile-Justin Monier, in: Steden en dorpen in last,

historische aspecteu van locale helnstin,^en en finan-

cier, Amsterdam 1999, p. 157-168 en id., Het

belasten van forfaitair rendement, in: Millenium

2000, zesde nbnanak der RFV Clrristiaanse-Taxzteur,

Rotterdam 2000, p. 55-64,

39 George, 8.3.1.
40 Getuige bijvoorbeeld de titel van de juridische

dissertatie van Van Wieldrecht, Beoordeling van

het werk van den Socialist Henry George... Zie

voorts de beschouwing van Dodson, 2, p. 21.

41 Walker, Political Econornit, New York 1888, p. 419,

gecit. in: Dodson, I.c., nt. 109.

42 Wieldrecht, p. 90.
43 "De sociatisten, zooals ik mij een voorstetling van

hen maak..."George 1892, p. 76. Omgekeerd, in

1879, 6.1.5, noemde hij het ideaal van het sociatis-

me "grootsch en edel".

44 Zie daartoe zijn Proh,ctie of Vrilhandel, con onder-

zoek vary het vraasstuk van invoerrechten, racer in 't

hijzonder rnrt het ooh op de helan en van de arln'iders,

tact een ildeidil/` tan Philip Snowdon, minister van

Firmncii'n in Lngcland. Voor dit artikel is de vert-

aling gebruikt Zutphen 1930.

45 "This public recognition of Land Reform as the

first part of Liberal policy, and of Henry George

as its leading exponent marks the opening of a

new era in the history of our country", Aldus

Winston Churchill in 1909. Dodson, 3, p. 9.

46 In Denemarken werd een "Henry George

Lcague"gevormd.
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een alternatief voor de huidige belasting-

mix, al was het maar omdat de relatieve

betekenis van de agrarische sector voor

de Nederlandse economic is afgenornen.

Wat is dan de relevantie van zijn werk

voor het hedendaagse fiscale recht?

Het werk van George biedt vergelijkings-

materiaal om inzicht to krijgen in de

rechtstheoretische achtergronden van de

regels die wij tegenwoordig in stand

houden of nieuw invoeren. Te denken

valt aan het besluit van de wetgever om

de inkomsten uit particulier vermogen

niet meer reed], maar forfaitair vast to

stollen alvorens deze to belasten in box 3.

Het is zeker zo dat de internationale

belastingconcurrentie vraagt om verla-

ging van de druk op doze inkomsten,

maar de regering zag de stimulans die

uitgaat van het hanteren van een forfai-

tair bepaald rendement nadrukkelijk in.

We lezen net zoals in 1879 het argument

dat het belasten van feitelijke vruchten

leidt tot belastingontwijking met als

gevolg ongelijke lastenverdeling, we

47 Voor con vergelijkbaro discussie in Nederland zie
Handelin,gen TK 1883-1884, 102,4, p. 7.

48 Cf. Ydema, Belasting van forfaitair vermogensrende-

ment en de dringende cis der rechtvaardigheid,

Weekhlad 1999/6358, p. 1331, nt. 58.

49 Advies Raad van State 12 augustus 1999.

50 Cf. Hof Amsterdam 30 maart 2000, in NJ Kort, 2000,

40.

51 Zie ook hiervoor, nt. 7.

52 Op de sluitingsdatum van dit artikel overdo de site

Veilenvanfrequenties.nl nog geen informatie over de

reecl to verwachten opbrengst.

53 De Zweedse mohiele telefoonfabrikant Ericsson gaf

de kosten van gebruik van to veilen frequenties aan

als con van de redenen voor de recente koersdaling

van haar aandelen. Metro 30 juni 2000, p. 8.

54 De betoogtrant van George schijnt over het alge-

meen overigens nicer geappelleerd to hebben aan

radicale intellectuelen dan aan vooral academisch

geinteresseerde theoretici. Cf. Rose, p. 53.

55 Dodson, p. 2-25.
56 Zic voor de recente voorgeschiedenis van doze dis-

cussie de Leidse onderzockers K. Caminada, K.P.

Goudswaard on H. Vording, Verkenning van con

vlakke belasting op inkomen, in Weekblad 2000/6392,

p. 937v.
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lezen het risico van aantasting van de

belastingmoraal en van de fiscaal geindi-

ceerde misallocatie van kapitaa1.1 Zelfs

de ongelijkheid in de belastingwetgeving

die George zag, en die ook in de wet

IB'64 is to vinden, namelijk het beperken

van de toegang van nieuwkomers tot de

rangen der vermogenden, valt in de lite-

ratuur rond de Wet IB 2001 to beluiste-

ren: de vorming van nieuw vermogen

wordt vergemakkelijkt voor meer contri-

buabelen nu de druk op vermogensin-

komsten afneemt." De keuzes zijn in de

20ste eeuw anders gevallen, maar de

onderliggende argumenten zijn niet

wezenlijk anders. In de 21ste eeuw

bestaan volgens de regering vooral prak-

tische argumenten voor de regelgeving

in box 3. de Raad van State achtte een

fundamentele beschouwing nodig over

deze keuze, nu het draagkrachtbeginsel

in het geding zou zijn.'" Bij zulk een

beschouwing komen ongetwijfeld de

argumenten op die George presenteerde.

Dan is er de verhouding tussen het recht

van de gemeenschap en het recht van de

individuele ingezetene op private eigen-

dom. Het recht van de gemeenschap

zoals George dat voorstond lijkt to zijn

geeffectueerd in de Wet Voorkeursrecht

Gemeenten 1996. Deze wet beperkt het

voordeel van eigenaren bij waardestij-

ging van de bodem ingeval van wijziging

van het bestemmingsplan," terwijl toe-

kornstige grondeigenaren waardestijging

van de grond bij voorbaat wordt ontno-

men door de uitgifte in de vorm van erf-

pacht. De stellingen van Henry George

hebben op deze wet waarschijnlijk geen

directe invloed uitgeoefend maar de ach-

terliggende idee zal tot op zekere hoogte

gelijk zijn: de private eigendom dient

Naar grenzen to hebben daar, waar de

voordelen van die eigendom niet het

gevolg zijn van de inspanningen van de

eigenaren maar van inspanningen van

de gemeenschap."

Een recente parallel is de veiling van

breedbandtelefoniefrequenties. Het

gebruik in Europese landen om deze

publiekelijk to veilen geeft aan dat de

gerneenschap het monopolie van zodani-

ge frequenties voor zichzelf reserveert.

Kennelijk wordt het vanzelfsprekend

geacht dat de overheid het voordeel van

dat monopolie aan zich zelf toebedeelt.

Bij de vraag, hoe die vanzelfsprekend-

heid rechtstheoretisch moet worden

onderbouwd, kan het work van George

ook voor de tegenwoordige tijd een rol

vervullen. In dat werk wordt de bescher-

ming van die frequenties door de

gemeenschap als oorzaak aangewezen

van het overheidsmonopolie: zonder die

bescherming kunnen telefoniefrequen-

ties niet ongestoord worden benut. Het

voordeel dat door die bescherming

onstaat komt redelijkerwijs dus aan de

staat toe. Dat voordeel reikt de gemeen-

schap de private ondernemingen aan, en

zij dient gecompenseerd to worden nu

dat voordeel haarzelf dus komt te ontval-

len. In Engeland bracht de veiling van de

telefoniefrequenties ca. 80 miljard gulden

op, en minister Zalm suggereerde ooit

optimistisch dat de Nederlandse

gerneenschapskas zou kunnen profiteren

tot ca. 20 miljard." Een consequentie van

deze hoge compensaties voor de

gemeenschap is wel dat de aandelen-

koersen van telefoniebedrijven onder

druk komen to staan.' In de termen van

George, de gekapitaliseerde grondrente

(overwaarde) valt niet toe aan private

ondernemingen maar aan de gemeen-

schap die de frequentiemonopolies uit-

geeft. Het profijt voor de telecommunica-

tieondernemingen wordt dus beperkt tot

het rendement op hun investeringen in

arbeid en kapitaal. Henry George zou dit

ongetwijfeld met instemming begroeten.

Het bestuur van de University of

California erkende het belang van de stu-

dies van Henry George zoal niet voor de

toekomst, dan toch voor hun eigen tijd.

Niet voor niets werd de self-made eco-

noom genomineerd voor de leerstoel

Politieke Economic aan hun universiteit

en werd hij in 1877 uitgenodigd voor een

voordracht - nog voor de publicatie van

Progress and Poverty. Zo het gezouten

taalgebruik hen niet reeds deed twij-

felen, dan zou de vergelijking van

kamergeleerden met muilezels de drup-

pel hebben kunnen zijn die het vat deed

overlopen.'a De leerstoel ging aan George

voorbij, helaas. In een periode waarin het

verdelingsvraagstuk centraal stond, naast

de aandacht voor de productie van ver-

mogen, had hij in academische kringen

de kracht van zijn argumenten kunnen

laten horen van binnenuit."Nu de dis-

cussie rond de vlaktax in ons land is los-

gebarsten, " kom ik binnenkort graag

terug op de fundamentele beschouwin-

gen van Henry George.

Leiden, 30 juni 2000

Onno Ydenta
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De fiscale carri'hre van Henk Davelaar

Fiscaal actief is hij al tang

niet meer - het invollen van

z'n eigen bclastingbiljet cn

dat van enkele farnilicleden

daar', elaten. Henk Davelaar

(1920) Warn achttien jaar

geleden afsclrcid als belas-

tingadviseur na cen mooie,

maar wel wat nroeizaanr op

gang gekomen carriire.

Monoloog van een vitale

bijrra-tachtiger.

Ik deed eindexamen in

1939, de oorlog stond op

uitbreken. Wat moest ik? Ik solliciteerde

bij een bank en daar wilden ze me wel

hebben, maar ik had er toch eigenlijk

niet zo'n An in. Toen zag ik in de krant

een advertentie van de

Rijksbelastingacademie in oprichting.

Dat leek me we] wat en ik liet me

inschrijven. Kort daarna kreeg ik een

oproep om aan het vergelijkend toela-

tingsevalnen nice to darn. Fr waren rand

de vierhonderd kandidaten en cr zoudcn

De opening van de Rijks

%i a n,h Qe h v' i 4 -W A"
9

er maar vijfentwintig wor-

den aangenomen, dus m'n

verwachtingen waren niet

at to hoog gespannen. Dat

werd nog minder toen ik

de opgave zag die ik moest

maken: in een half uur een

opstel schrijven over de

vraag "Hoe denkt u over

Napoleon?" Ik had geen

idee hoe ik over Napoleon

dacht en ik zat twintig

minuten voor me uit te sta-

ren. Naast me was een jon-

gen meteen begonnen met

schrijven en dat hield hij

het hele half uur vol. Zelf perste ik er in

de laatste tien minuten een half kantje

uit. Na afloop vroeg ik mijn buurman

wat hij toch allemaal had opgeschreven.

Hij had het over de vier vrouwen van

Napoleon gehad, antwoordde hij, waar-

over hij toevallig net een boek had gele-

zen. Waarop ik zei: maar de vraag was,

hoe denkt u over Napoleon? Hij keek me

glazig aan. Ik heb hem nooit meer

gezien.'

^lastingacademie op 16 oktober 1939 door

Jhr. mr. A.M.C. van Asch van Wijck, secretaris-generaal van het ministerie van financien.
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Aangenomen

'Hoe het gelukt is weet ik niet, maar in

September kreeg ik bericht dat ik was

aangenomen. Voor een goed begrip: dat

opstel over Napoleon was dus de enige

proeve van bekwaamheid die ik had

moeten afleggen. Je fiscale kennis en

inzicht werden niet getest, het ging tou-

ter om de vraag of je als persoonlijkheid

geschikt was voor het vak. Kennelijk

vond men dat van mij dus. Er was echter

een probleem: ik zou op 15 oktober in

militaire dienst moeten. Dat gevaar pro-

beerde ik of to wenden door een adver-

tentie to zetten waarin ik een ruil voor-

stelde met iemand van een latere lich-

ting. Er meldde zich een tuindersjongen,

die wel wilde omdat hij in het najaar

toch niet veel to doen had. Voor tien gul-

den nam hij mijn plaats in en kon ik naar

Rotterdam.

'Op 16 oktober 1939 was ik aanwezig bij

de opening van de Rijksbelastingacade-

mie. De secretaris-generaal van het

ministerie, Van Asch van Wijck, hield een

volkomen onbegrijpelijke toespraak.

Later bleek dat de blaadjes van zijn tekst,

die was geschreven door een ambtenaar,

door elkaar hadden gelegen. Direct daar-

na begonnen de colleges. Anders dan je

zou verwachten gingen die helemaal niet

over belastingen. Je kreeg eerst een vrij-

wel volledige opleiding rechten, verge-

lijkbaar met de notariele studierichting.

Pas na tweecncenhalf a drie jaar kwa-

men de fiscal' vakken aan de orde.'

Uitstel

'Omdat alle studenten waren goedge-

keurd voor militaire dienst dreigde de

hele, nog maar nauwelijks van start

gegane Academie in februari 1940 alweer

leeg to lopen. Natuurlijk besefte direc-

teur Van der Poel dat ook, maar als we er

tegen hem over begonnen zei hij altijd

dat we ons geen zorgen hoefden to

maken. Hij zou er wel voor zorgen dat

we uitstel kregen. We hoorden een tijdje

niets en we begonnen al to wanhopen,

maar enkele dagen voor de fatale datum

kwam Van der Poel op een ochtend met

een triomfantelijk lachje op z'n gezicht

de collegezaal binnen en kondigde aan

dat we allemaal uitstel hadden gekregen.

Dat had hij via allerlei informele kanalen

weten to bereiken. Het tekende zijn toen

al grote invloed in Haagse kringen.

'Op 14 mei 1940 werd bij het bombarde-

ment van Rotterdam het fraaie gebouw

van de Academie - de voormalige socie-

teit Amicitia - totaal verwoest. We gingen

allemaal terug naar ons ouderlijk huis.

Binnen drie weken riep Van der Poel ons

weer op. Hij had een vervangend

gebouw gevonden in Kralingen en ook

het nodige meubilair geregeld. De colle-

ges konden weer begonnen. Dat ging

goed tot het voorjaar van 1942. Toen wer-

den de universiteiten gesloten en werd

het gevaarlijk om student to zijn. Dus

waren we plotseing student-af en

"kriegswichtige" hoofdambtenaren

geworden. Zo hielden we het vol tot juni

1944. Toen werd de hele mannelijke

bevolking van Rotterdam opgeroepen

om to gaan werken aan de Atlantik Wall.

Voor de studenten die toen nog over

waren was dat het teken en masse onder

to duiken. Ik heb toen elf maanden in

Hilversum gezeten.

'Tien dagen na de bevrijding ontbood

Van der Poel ons al weer. "Het rijk heeft

ons nodig", was zijn korte maar duidelij-

ke verklaring.'

Nummer dertien
'Find augustus 1945 studeerden we at.

Van de oorspronkelijk gestarte groep van

vijfentwintig waren er nog dertien over.

Ik slaagde als nummer dertien, met het

veelzeggende predicaat: "Het was weer

net niet mogelijk om je to laten zakken".

Dat gaf mij het voldane gevoel dat ik mij

dus niet to veel had ingespannen.

Nummer een was Sleddering, die

meteen bij het ministerie van Financien

geplaatst werd en het daar tot DG

bracht.

'Mijn staartpositie bracht mee dat ik wei-

nig keuze had waar ik kon gaan werken.

Niemand wilde naar Nijmegen, dat

zwaar gebombardeerd was, dus moest ik

De kandidaat-surnumerairs gefotografeerd op 16 oktober 1939. Op de eerste rij, tweede van links, Henk Davelaar;

in het midden mr. J. van der Poel, directeur van de academie.
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wel. lk werd aangesteld als surnumerair

met vakexamen. Een wilde tijd, met veel

rechercheonderzoek bij zwarthandela-

ren. De geldzuivering die in die jaren

uitgevoerd word leverde prachtige wild-

westtaferelen op.

'Maar voor mij persoonlijk speelde nog

iets anders. Halverwege mijn studie was

ik voor mezelf tot de conclusie gekomen

dat ik toch de verkeerde keuze had

gemaakt. Theologie studeren en predi-

kant worden was mijn eigenlijke roe-

ping, had ik besloten en ik was at begon-

nen met Latijn en Grieks, want ik had

HBS gedaan en voor de theologiestudie

had je gymnasium nodig. Ik moest dus

staatsexamen doen. Maar dat was alle-

maal toch moeilijk to combineren en op

een gegeven moment besloot ik de theo-

logie uit m'n hoofd to zetten.

'Na een half jaar werd ik overgeplaatst

naar Amersfoort. Een week nadat ik daar

begonnen was, kwam het hoofd van de

inspectie bij me en zei: "Ik ga morgen

met vakantie, dus de komende weken

moet jij mijn positie waarnemen". Mijn

bezwaren woof hij luchtigjes weg, ik zou

het wet redden. "Als je iets niet weet

vraag je het rnaar aan de chef de bureau.

Die weet alles". Hij was nog geen dag

vertrokken of er kwam een brief van het

Kabinet der Koningin met de vraag

welke ambtenaren van de eenheid dat

jaar in aanmerking kwamen voor een

koninklijke onderscheiding. Ik riep de

chef bij me en vroeg om raad. Hij liep uit

z'n hoofd even het hele ambtenarenbe-

stand tangs en concludeerde: "Dit jaar

komt niemand in aanmerking voor een

lintje".'

Ontslag

'In het voorjaar van 1946 kwam mijn

theologie-ambitie toch weer naar boven

en wet zo sterk dat ik besloot er alsnog

gevolg aan to geven. lk moest dan maar

ontslag nemen bij de Belastingdienst,

maar dat bleek allesbehalve eenvoudig.

Eerst ging ik met Van der Poel praten.

Die hoorde mijn verhaal aan en zei:

"Verdomme, Davelaar, eerst leiden we je

op en als je nauwelijks begonnen bent

wil je hem al weer smeren. Ik vind het

maar niks, maar mijn zegen heb je".

Daarop diende ik bij het ministerie een

verzoek tot ontstag in, waarop ik na zes

weken als antwoord kreeg: het wordt

niet ingewilligd. Toen vroeg ik belet aan

bij Postma, de DG der Belastingen. Het

duurde een tijd, maar uiteindelijk mocht

ik komen. je moest in jacquet verschij-

nen. Terwijl ik mijn verhaal vertetde, was

hij bezig post to lezen en toen ik klaar

was zei hij, zonder ook maar even op to

kijken: "Het spijt me Davelaar, maar ik

kan niets voor u doen". Daarop reageer-

de ik met de vraag: "Wilt u me dan ver-

tellen hoe ik een audientie bij minister

Lieftinck moet aanvragen?". Postma

schrok zichtbaar en zei: "Vertelt u mij uw

verhaal nog eens". Hij had helemaal niet

geluisterd. Toen ik het gedaan had vroeg

hij me een brief to schrijven aan de

minister en die aan hem to adresseren.

Dat deed ik en toen begon het lange

wachten. Net nieuwe studiejaar was at

lang en breed begonnen, maar er kwam

geen enkele reactie. Eind december was

ik de wanhoop nabij en besloot ik Van

der Poel to bellen. Zijn reactie was type-

rend. "Zijn ze nu helemaal bedonderd?

Je bent geen lijfeigene. Ik ga morgen

naar het ministerie". Op 2 januari 1947

kreeg ik een brief dat ik per 1 januari eer-

vol was ontslagen. lk wierp me weer op

het Latijn en Grieks, maar het kostte me

allemaal toch meer moeite dan ik had

verwacht. Pas in september 1949 kon ik

met de theologiestudie in Utrecht begin-

nen.'

Verloren

'Fiscaal speelde er intussen iets bijzon-

ders. Voor mijn levensonderhoud was ik

weer afhankelijk geworden van een toe-

lage van mijn vader. Die claimde daar-

voor aftrek als buitengewone lasten,

maar de inspecteur weigerde dat. We

begonnen toen een procedure, die jaren

zou lopen, tot en met de Hoge Raad. Op

de afloop kom ik zo terug.

'Gaandeweg de studie zakte me lang-

zaam maar zeker de mood in de schoe-

nen. Ik liep wat verloren rond. Op een

dag kwam ik een oud-studiegenoot

tegen, die nu inspecteur was. "Wanneer

kom je terug in het vak", vroeg hij me

lachend. "Nooit nieer", antwoordde ik.

Daarop vertelde hij me dat hij een belas-

tingadviseur kende die dringend een

medewerker zocht. Ik moest maar eens

bellen. Ik was het helemaal niet van plan,

maar na een tijdje heb het toch gedaan.

lk kon meteen beginnen, de vijf jaar die

ik uit het vak was speelden geen rol. Na

at die sobere jaren wilde ik wet eens wat

verdienen en daarom zette ik hoog in

wat het salaris betreft: vijfhonderd gul-

den per maand. Tegelijkertijd voelde ik

me alsof ik mijn ziel aan de duivel ver-

kocht. Maar het was geen punt, ik kreeg

wat ik vroeg. Na vijf maanden was het

echter weer afgelopen: ze vonden dat ik

dat geld toch niet waarmaakte. Ik mocht

wet blijven, maar dan voor driehonderd-

vijftig gulden. Mijn gevoel voor eigen-

waarde ging er daarmee natuurlijk niet

op vooruit. De theologie was at mislukt

en zou het belastingvak nu ook op niets

uitlopen? Ik maakte ten einde raad een

afspraak met professor Van Ruler, een

van mijn hoogleraren in Utrecht en een

grootheid in hervormde kring. Die sprak

toen de historische woorden: "Davelaar,

de mensheid heeft maar twee proble-

men: seksualiteit en belastingen. Met het

eerste houden zich al genoeg mensen

bezig, ga jij nu maar aan de slag met het

tweede". Toen, ja pas toen, heb ik defini-

tief voor het belastingvak gekozen.

'In diezelfde tijd deed de Hoge Raad uit-

spraak in de procedure die ik namens

mijn vader had gevoerd. De conclusie

was dat een hoofdambtenaar die uit

eigen wil ontslag neemt om zijn theologi-

sche roeping to volgen en daarbij voor

zijn kosten van levensonderhoud afhan-
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kelijk wordt van zijn vader, een redelijke

grond voor aftrek oplevert. Op zich was

ik natuurlijk blij met dat arrest, maar aan

de andere kant wilde ik niet dat het

gepubliceerd zou worden, want ik had

geen zin de rise van de belastingwereld

to worden, zo herkenbaar was het alle-

maal. Ik heb de nodige moeite gedaan

om publicatie to verhinderen, maar dat is

maar ten dele gelukt. In de BNB is

"hoofdambtenaar van belastingen" ver-

vangen door "meester in de rechten",

maar in de Vakstudie staat mijn eigenlij-

ke beroep. Veel last heb ik er overigens

niet van gehad.'

Carriere

'Na elf jaar als adviseur bij Bettinck &

Kemp in Amsterdam to hebben gewerkt

stapte ik in 1963 over naar Kantoor H.J.

Vooren in Den Haag, na Loyens &

Volkmaars het oudste belastingadvies-

kantoor van Nederland. Daar werd ik

partner. Ik behandelde vrijwel alle soor-

ten zaken, behalve omzetbelasting.

Verder deed ik veel procedures. Toen ik

in 1982 afscheid nam kreeg ik van mijn

collega's onder meer een bronzen beeldje

van drie vechtende mannen. Dat gaf wel

een tekenend beeld van mijn activiteiten.

Vrijwel alle procedures die ik heb

gevoerd heb ik gewonnen. Hoe? Door de

20

zaken net iets grondiger aan to pakken

dan de tegenpartij.

'Mijn clienten waren vrije beroepsbeoefe-

naren en vooral familiebedrijven. Een

groot deel daarvan dreigde kapot to gaan

aan onderlinge ruzies. Ik zei wel Bens: de

helft van mijn omzet haal ik met vrede-

stichten. De oplossing bestond altijd uit

het creeren van evenwicht. Niemand

moest in de gelegenheid zijn om zijn An

to kunnen doordrijven. Dat principe heb

ik ook altijd toegepast bij de vele maat-

schappen die ik heb helpen structureren,

bijvoorbeeld van ingenieursbureaus.

Daarbij ging natuurlijk om veel meer dan

alleen fiscale maatregelen, er kwam ook

een grote portie civiel recht bij.'

Ouder en wijzer
'In 1979 fuseerden we met Price

Waterhouse. Drie jaar later ben ik

gestopt. Vrij radicaal kan ik wel zeggen.

De techniek van het vak heb ik groten-

deels laten lopen. Ik lees nog wel enkele

fiscale tijdschriften, maar het WFR bij-

voorbeeld heb ik al snel opgezegd. De

komende belastingherziening volg ik nog

wel in grote lijnen. Nee, de theologiestu-

die heb ik niet weer opgenomen. lk

besefte achteraf dat ik als predikant

doodongelukkig zou zijn geworden. En

bovendien, als ik nu terugkijk op mijn

jeugdige worsteling om de juiste

beroepskeuze stel ik vast dat het eigen-

lijk niet Bens zoveel uitmaakt of je nu

pastor of belastingadviseur bent. De

grootste intimiteit van de Nederlander

zijn immers zijn financien. Als financiele

vertrouwensman ken je dus al zijn groot-

ste geheim. Alle overige familie- en

huwelijksproblemen krijg je op de koop

toe. Daarin heb ik meermalen op zinvolle

manier kunnen bemiddelen. Ja, ik ben

niet alleen ouder maar ook wijzer gewor-

den.'

Henk Bergman

Het door oorlogsgeweld verwoes-

te gebouw van de rijksbelasting-

academie (het voormalige socie-

teitsgebouw Amicitia) aan het

Beursplein 20a to Rotterdam.

(foto juni 1940)
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Een belastingbetaler uit
de achttiende eeuw

Wonen in een oud huis leidt vrijwel vanzelf tot enig historisch onderzoek. De eerste

aandacht zal vaak uitgaan naar de bouwhistorie maar at snel zullen ook de vroegere

bewoners van zo'n huis worden opgezocht. In Gouda is dat erg eenvoudig door de

overzichten van Matthijs; voor de meeste huizen kunnen daarmee de namen van de

vroegere eigenaars worden opgezocht. Verder onderzoek is minder vanzelfsprekend

en ook lastiger door het sterk uiteenlopend bronnenmateriaal. Wij zijn b.v. al vele

jaren bezig met de reconstructie van de ruim zes eeuwen bouw- en bewoningsge-

schiedenis van ons huis en kunnen inmiddels vele aspecten van het vroegere dage-

lijks leven in en om dat huis beschrijven. In dit artikel geven wij een indruk uit de

18e eeuw en wel uit het leven van een rijke belastingbetaler.

Belastingheffing nu en in vroeger tijd

Tegenwoordig wordt op allerici wijze

belasting gebeven. Van rijkswegc zowel

indirect via de B.T.W. op producten en

diensten als direct op inkomsten en ver-

mogen. Bij overlijden moeten er succes-

sierechten worden betaald. Via de

gemeente ontvangen wij aanslagen voor

rioolaanshtiting, afvalverwijdering,

onroerende-zaakbelasting of hondenbe-

lasting. Via het waterschap komen er ver-

ontreinigingsheffingen bij, alsmede

bepaalde omslagen voor bebouwd en

onbebouwd eigendom. Dit is uiteraard

nog tang geen compleet belastingbeeld

maar hopelijk bewaart iemand wel voor-

beelden van dergelijke aanslagen voor

later. Gecombineerd niet de bijsluiters

geven zij namelijk een aardig tijdsbeeld

van de aanslaginventiviteit in de late 20e

eeuw.

Ook in vroeger eeuwen werd belasting

betaald: in het archief staan meters ban-

den met de namen van betalers en de

geInde bedragen. In een aantal gevallen

zijn ook de toetichtende grondslagen

voor de heffingen bewaard gebleven.

Soms waren er bezwaren of wanbetalers

met bijbehorende argumentatie, uitspra-

ken en vonnissen. Hierdoor gaat het

archiefmateriaal meer leven maar in het

algemeen blijft het saai cijfermateriaal

dat slechts na veel bewerking interessan-

te uitkomsten kan opleveren. Met betrek-

king tot de hofstedegelden hebben wij at

eens een indruk gegeven van de inter-

pretatiemogelijkheden van een lijstje met

bijna 900 namen en bijbehorende getal-

len: het leverde een vrijwel complete

verkavelingskaart op voor Gouda in de

periode van 1300 tot 1400. In principe

kunnen ook andere heffingen of belastin-

gen op een dergelijke wijze worden

bewerkt om zo een tijdsbeeld van de

inkomens- en welvaartsverschillen in

Gouda to verkrijgen.

In dit artikel wordt echter een andere

benadering gevolgd, niet algemeen gel-

dend maar hopelijk toch interessant als

voorbeeld. Tijdens onze speurtochten

naar inventarissen of boedelbeschrijvin-

gen kwamen wij namelijk belastingbiljet-

ten tegen waarmee op wat andere wijze

een indruk van een rijke 18e-eeuwse

belastingbetaler kan worden gegeven.

Omdat inflatie heeft plaatsgevonden in

de afgelopen 250 jaar zijn de 18e-eeuwse

bedragen nict zonder nicer vergelijkbaar

net tegenwoordige guldens. Als indicatie

kan met een factor 50 tot 100 worden

vermenigvuldigd orn enige aansluiting

met tegenwoordige bedragen to krijgen.

Een 18e-eeuwse belastingbetaler

Rond het midden van de 18e eeuw

woonde Covert Suys aan de Noordzijde

van de Turfrnarkt nabij de Lage Gouwe

in een pand dat enkele jaren later van

een nieuwe en nog steeds opvallende

gevel zal worden voorzien. (Nog later

werd het pand bekend als 'bet

Admiraalshuis'). Het huis word in 1652

herbouwd en uitgebreid, er zijn geen

afbeeldingen van die situatie bewaard

gebleven maar het moet honderd jaar

later nog steeds een goede indruk heb-

ben gegeven. Burgemeester Suys kwam

namelijk uit een bekende en allesbehalve

berooide regentenfamilie, hij was een

van de rijkste inwoners van Gouda toen

hij in 1751 het pand kocht. Hij heeft er

niet lang gewoond want hij stierf begin

1756.

De toen gemaakte boedelinventaris is

bewaard gebleven: in de zijkamer ston-

den zes Engelse stoelen met gele

matrassen en witte damasten kleedjes

(waarde ca f 31), een neerslaande tafel

(ad f 16) en een Nooteboome Engelse

Lessenaar (ad f 33) met crop een beeldje

van (J)erasmus (ad f 9). In de laden van

dit bureau zaten diverse charters en

Bijgaand artikel is met

toestemming van de

schrijvers en van de

Oudheidkundige Kring

Gouda opgenomen en

verscheen eerder in

'Tidinge van die Goude

17' (1999) nr. 4

(p. 104-114 )
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papieren alsmede 20 pond specerijen

met een waarde van bijna f 100, dus

meer dan de waarde van alle meubelen

in die zijkamer. Uitzonderlijk is dat naast

de boedelbeschrijving ook doze charters

en papieren bewaard zijn gebleven. Via

een ingewikkelde erfenis en een langdu-

rig verblijf in de Weeskamer zijn de stuk-

ken namelijk in het streekarchief beland

en door ons geinventariseerd. Er bleken

ook alle door Suys betaalde belastingaan-

slagen bij to zitten. Een achttal zijn hier

ter illustratie van de 18e eeuwse belas-

tingpraktijk opgenomen.

vkn het l-I,of(tede_geld, ,yt handen van

r
an -dde fomm l^

en dat over L = r , ` Hofede-geld
taende op fyn Huys 441.('1 ZY ^»tbi;k

yder Jaea . 2. 4 ^ verfchenen

Bamis 17816; {^i.% err

e0irkonde geteykent , - -
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afbeelding 1

Hofstedegeld

Wij beginnen met de reeds genoemde

hofstedegeldheffing. In vole steden word

gedurende de Be en 14e eeuw bouw-

grond uitgegeven tegen een jaarlijkse,

eeuwigdurende rente. Dit zogenaamde

'hofstedegeld' gaat terug tot de vroegste

uitgifte van percelen in de Be en 14e

eeuw. Het betreft lage bedragen, die per

perceel en in Gouda overwegend op

basis van perceelbreedte langs de straat

werd vastgesteld. Strikt gesproken is hof-

stedegeld geen belasting maar een

'bezwaar voor de primitieve bezitter van

de grond'; het wordt dus bij een eigen-

domswisseling overgedragen en gold in

de 18e eeuw nog als eeuwigdurend; in

1945 is de heffing echter afgeschaft. Het

recht op die heffing is vele malen ver-

handeld maar het blijft vanaf het midden

van de 16e eeuw in handen van drie par-

tijen: 12/30e deel is eigendom van het

Catharijne Gasthuis, 11/30e deel van de

Heilige Geest en 7/30 blijft particulier

eigendom tot 1804. De'inmaening' van

de bijna 900 heffingen wordt verzorgd

door het Catharijne Gasthuis. De betaler

krijgt een kwitantie en de'inmaender'

wordt met een stuiver per betaler

beloond. In afbeelding I is de betaling

voor 1754 vastgelegd: Suys betaalde dus

met 6 stuivers en 12 penningen voor drie

jaar hofstedegeld op zijn huis.
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Verpondingen

Over verponding hoeft niet veel to wor-

den gezegd: er is een grote overeen-

komst met de huidige onroerende-zaak-

belasting. De verpondingsaanslagen wer-

den landelijk opgelegd op basis van de

geschatte waarde van huizen, heerlijkhe-

den, landerijen en allerlei andere 'in de

verponding gequoteerde ende cantribuerende

goederen'. Het normale heffingspercenta-

ge was 1 procent (dus de honderdste

penning); in tijden van oorlog werden

extra heffingen opgelegd varierend van

een half procent tot vole procenten. In

afbeelding 2 is als voorbeeld de 'ertraordi-

noire honderdste en twee-

honderdste verponding' van

1756 opgenomen. Het

bedrag van ruim 50 gul-

den wijst op een verpon-

dingsvermogen van ruim

3000 gulden. (Suys' totale

vermogen, dus inclusief

effecten, sieraden, meu-

bilair en ander huisraad

was ruim f 200.000). De

aanslag betreft diverse

huizen. Suys' woonhuis

aan de Turfmarkt heeft

het verpondingsnummer

Ntfangen by my ondergefchreven, als Inmaender

2748 en een bijdrage van 14 gulden 3

stuivers voor de honderdste penning.

De verpondingswaarde werd dus toen op

f 1400 geschat en dat is aan de lage kant.

Het huis werd namelijk in 1751 gekocht

voor f 5000 en in 1757 verkocht voor

f 3600. Opgemerkt kan nog worden dat

de verpondingsgegevens van groot

belang zijn voor een bouwhistorisch

onderzoek: de veranderingen in de ver-

pondingsbedragen zijn vaak de enige

aanwijzing dat in vroeger tijd een ver-

bouwing van een huis plaatsvond.

Bovenstaand verpondingsvoorbeeld geeft

echter ook aan dat een nauwkeurige

schatting van de toenmalige waarde van

het huis niet zo eenvoudig is.

Klap- en lantaarngeld
Gouda wordt ook in de 18e eeuw

omschreven als een onveilige stad.

Voordat doorgetrokken wordt naar

hedendaagse bevindingen moet worden

opgemerkt dat die onveiligheid betrek-

king had op het vele water en de ruime

mogelijkheden om er tijdens schemering

of duisternis in to geraken. De oplossing

werd dan ook niet gezocht in een verde-

re verhoging van het klapgeld (dus meer

'blauw' op straat) maar in het verbeteren

van de straatverlichting. De heffing van

het klap- en lantaarngeld werd meestal

gecombineerd met de normale verpon-

t,< GOUDA:
f {:' Rcele U)o1itCrtllc en Zlnce-L)OIl lcrtllc

f9e11niugcu /
OFrE EI.N EN LEN HALVE

fz, Extraordinai;e Verponding, indefen
Jaere 1756.

Ngevolge van 't Content by de Ridderfchap, Edelen,
Stcdcn van den Lande van Holland en Well-Vriefan

- den a3 Jan nary 1756. StaetsgewijCC gedragen. tot den o
'? . ft hefvanLen 1)0tlbtttl1ten Fen 4^lEet i)onCCrtIle pettltit

of lien en Len halve Lxraordinaris Verponding , te eralen
twee1ermijnen; au deeenehelftvonedenbtjftIcItOetliM

ende de wederhelft voor den ettRtn fjulp i beyde tockome
de, renderendeover alleHerrlijklieden. Landen. Tiende
V illeryen , Huyfen , en alle andere in de Verpondinge gequ
tilcerde code contribueerendegoederen, to betalen by
refpeEtive Ey-genaers. o werd dienvol;ende, gefommee

X^

omme ter facke van de voorfz. Verpondingen to beta]
aen handen van den Hcer en Mr. CORNELIS ADRIAA
van den KERCKHOVEN, als tot den onetangVandieng
committecrt, de lomme van

, I 1/ 11

Den gefommeerde fal de voorfz. twee Termijnen to gel'
voor den bij ftlellOtn Jatt cp moggen voldoen, en den Ontfang
gehouden zyn de zelve teontfangen, fullende, ingeval v
Jaen word, voor de gellelde Termijnen, 'tzyvan'cgeh
ofte helft , werden gekoet cen Pramie van bier ten3onbe
van her bcloop van de voorft. Verpondingen : Behoudelij
dat die Pramie niet zal werden genoten dan by die geene
die de voorgaende Kedle Hondertlte en Tweehonderr
Penningen van de zelve goederen efl ttivelijkfullen hebb
betacir.

Die in gebreken foude m6gen bfyven de voorfz. Term
nen in 'r geheel op de gefctrc rijden cc betalen, zal daer ov
paratelijk werden ge-execurcert.

Gcdaen by de Heercn Burgerinecfleren en Regeerders d
Siad V 0 U D A, den 3 February 1756.

iSer (i bnnnantie bail be (mu/
HUBERT van EYCK

Outfangcn sour den ecrf en Termiju' a 0'0 : Z ' 1.2 .
cekost

hero nog eeo( QenrsrsedcrfTerm3ju
ccknrtr

Ea. yde, ny rerdagt tin liat0o
Qmunue merle re beengeu, en /
J. Outtanger tal Dinrysdags,
Donderdags en Saeurdags Nor-
gcnsvan ro wt a Uurcn Sitdag
bonden, to langdekordngduu.t.

afbeelding 2

dingsheffing. Uit afbeelding 3 blijkt dat

voor het woonhuis van Suys 3 gulden en

10 stuivers aan klap- en lantaarngeld

werd betaald.

In de loop van de 18e eeuw word het

aantal lantaarns verdubbeld. In het 'ver-

lichte Gouda' zijn dan ruim 500 lantaarns

verspreid over de binnenstad met bijna

3000 huizen en 99 bruggen. De lantaarns

moeten 1600 uur (dus 19%t, van het jaar)

branden en verwerken dan jaarlijks circa

7 liter raap- of lijnolie. De kosten per lan-

taarn (dus onderhoud, verbruik olie en

katoen, vullen en aansteken) bedragen

bijna 10 gulden per jaar.

Schoonmaken van zijl en gracht
De privaten stonden bij de grachtenhui-

zen van de Turfmarkt aan de achterzijde

van de kavels. Sinds de eerste ontgin-

ning loopt hier tussen Turfmarkt en

Nieuwe Haven een smalle poldersloot,

die vanaf de 14e eeuw als zijl of open

riool wordt gebruikt en pas aan het Bind

van de 19e eeuw wordt overkluisd. In de
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2 ¢t'7hondert

A5um Gouda )Y..

atbeelding 4b

'Ntfanen van /-/ (^7?' 1

c ^^ardefomme van ).7/ &7;

111¢rponbing .' 1a /r.
I. cu LT 1 ' %over een Jaer Verponding van ? '

fl¢rponDtng !,•

I pn

t^. ¢ti Huyse^'. d"anno feventien-hondert y^ ? x 2;,
1Q.Midsgaders noch

cUrpoirtng
! en L i. o.
¢rpoaatng ; ti0 over eenjaer Flap- en Lantaerngeld,

laTt. ¢ttL. - - ;Verfchenen Er'imo November feventien-

guld: ^^ykuyv:, over.

ash:

ote Z t, OmgL1 ben over I Hays
ItF

van den Jare 17

Ntfangen als Bode van 't bCVbt t Uattter van 't Water-
lchap, wegens Ordinaire Koften, gevallen in 't voorfz.

11 aterfc a , uyt haq ien van

7de fomme van guld: 4 fhfv:,,over'tdie-
pen en afrapery van 't^broote Wate fchap, Ombeflageq
over , Huys- 4 aande z^{
binnen Gouda, van den Jare 17h

18e eeuw was ook de keuken naast deze

zijl gebouwd, dus bijna 20 meter achter

het woonhuis van Suys gelegen. (Nu is

dat pand niet meer als keuken in gebruik

maar het is nog wel aanwezig als 18e-

eeuws tuinhuis.) Die keukenfunctie bete-

kende natuurlijk weer extra aanbod van

afval. Aan het schoonmaken van de zijl

moest dus veel aandacht worden gege-

ven. De waterschapsboeken geven aan

dat de aansluiting van deze'groote zijl'

op de Gouwe zeer vernuftig was uitge-

voerd. Door een gemetseld kanaal onder

de Lage Gouwe en onder de brug over

de Turfmarktgracht was een aansluiting

gemaakt op het Amsterdamse Verlaat. Er

kon daardoor gebruik worden gemaakt

van de verhoogde waterstand voor de

sluisdeuren tijdens het regelmatig'schu-

ren' van de grachten en er werd geloosd

op de Kattensingel nabij de Kleiwegbrug.

Van tijd tot tijd moest echter ook hand-

matig de troep worden verwijderd. De

kosten van het schoonmaken en het

onderhoud werden over de omliggende

panden omgeslagen. Uit afbeelding 4a

blijkt dat Suys in 1756 15 stuivers betaal-

de 'voor diepen van de groote zijl'.

Uiteraard moest ook de Turfmarktgracht

regelmatig worden schoongemaakt. In

afbeelding 46 is Suys' aanslag van 4 stui-

vers 'voor die pen en afrapery van 't grootc

waterschap' opgenomen. Bij het vergelij-

ken van de kosten voor gracht en zijl

moet worden opgemerkt dat het onder-

houd van de kademuren van de gracht

voor rekening was van de eigenaar van

het achterliggende pand en dus niet

zoals bij de zijl, collectief werd uitge-

voerd en omgeslagen. Onderhoud en

atbeelding 3

T

)

herstel van de kademuren brengen ech-

ter aanzienlijke kosten mee: in en net na

de Franse tijd overtroffen de kosten van

achterstallig kadeonderhoud vaak de

waarde van de huizen. Halverwege de

19e eeuw heeft de gemeente daarom het

onderhoud van de eigenaars overgeno-

men, met een inmiddels weer nauwelijks

waarneembaar verbeterd resultaat.

Brandemmer en spuitgeld
Brandgevaar is altijd een grote zorg in de

compact gehouwde binnensteden. In

vroeger tijden was de aanpak nog niet zo

gecentraliseerd als nu. Sinds de 17e eeuw

was een aantal brandspuiten verdeeld

over de stad. Rond het midden van de

18e eeuw stonden er een viertal grote en

een tiental draagbare spuiten in de ver-

schillende kwartieren. Een belangrijke

directe bijdrage moest ook komen van het

per huis voorgeschreven aantal brand-

emmers. Voor die emmers en verdere

hulp betaalde men 3 stuivers per emmer.

Uit afbeelding 5 blijkt dat Suys voor zijn

huis aan de Turfmarkt, zijn vorige woon-

huis aan de Lage Gouwe en voor zijn stal

aan de Nieuwe Zak 7 emmers moest

onderhouden en voor twee jaar een

bedrag van 2 gulden en 14 stuivers

betaalde. Narekenen van die heffing

geeft aan dat er waarschijnlijk 9 bran-

demmers waren. Aan de Turfmarkt

waren dus 3 of 4 emmers aanwezig voor

eerste blusaanpak.

Voor brandgevaarlijke bedrijven werden

veel meer emmers voorgeschreven: voor

23

No Fol.

O Ntfangen als Bode van degroote Zyl, tujfcden .'e Turf_
markteN de Nieui'e-bave,r, wegens Koften, gevallen in

de voorfz. 1y1, uyt harden van

de fomme van_
't diepcn v39_de
ftaande 6
binncn G o v
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Fol. ?g ntfan en by my ondergefchreven , als Inmaender
van het Brand-emmer- en Brandfpuyten-geld,

t annvn

voor Huysf ^; p e^UwS_:

de fomme v^ guld: ftuyv:
en dat over 1 if. A- Erfmiers 13 f}uyv: 's jaers yder,

verfchenen Mey 17°A"e 6^"'5 1
t'Oirkonde geteyckent

afbeelding 5

de lets verder langs de Turfmarkt gele-

gen Rotteval (nu dansschool) waren 50

emmers verplicht en voor het Catharijne

Gasthuis zelfs 100. Aangezien er in totaal

maar 2000 emmers zijn voor bijna 3000

huizen, waaronder dus enkele grootge-

bruikers, blijkt dat lang niet ieder huis in

Gouda met dergelijke brandemmers was

uitgerust.

Heere- en redemptiegeld
Dit betreft een landelijk opgelegde sta-

tusbelasting, die later ook als personele

belasting bekend zou worden. De hoogte

wordt bepaald door het aantal inwonen-

de domestieke dienstboden en bedien-

den. Suys had tijdens zijn leven twee

vrouwelijke en een mannelijke dienstbo-

de. Op grond van een uitzonderlijke

bepaling in zijn testament bleven die ook

na zijn overlijden in zijn huis wonen.

Suys had namelijk gelegateerd: 'grcduur-

ende I jaar en 6 zoeken dc' vrije inwooning en

't onderhout van spijs en drank onder let

genot van aan hen geaccordeerd huurloon aan

syn dienstinaac den Jacoba Garnany en

Elisabeth de Ridder en aan yder van sync ver-

dere donresticquen, die op Heer testateurs

overlijden in syn dienst is en bij hem woon-

achtig, ntaar anders niet'. Begin 1756 was

Meijndert de Loos de derde dienstbode.

Resultaat is een 'Heere en Redemptieg>eld

Billiet' als afgebeeld in afbeelding 6 dat is

gebaseerd op drie domestieken (ad 8 gul-

den per'stuk') en een door overlijden

zeer afwezige heer (ad 3 gulden en 12

stuivers). De aanslag wordt dus niet ver-

laagd, de status kan blijkbaar ook door

de domestieken worden opgehouden,

wel wordt een tijdelijk inwonend zusje

Sibella de Ridder niet aangeslagen.

Deze domestieken blijven tot begin 1757

in het nog volledig ingerichte huis

24

wonen en zullen waarschijnlijk ook voor

de drie honden en de kat van Suys heb-

ben gezorgd. Zijn kippen hebben het

echter niet gehaald: 'vijff hoenders en een

Haan, geloopen hebbendc agter het hays van

den Heer Burkenicester Says, en die door

haar ouderdom niet nicer let/den' brachten

bij verkoop eind 1756 namelijk 2 gulden.

en 8 stuivers op.

Een ander gevolg van Suys' originele

manier om goede thuiszorg of to dwin-

gen is het 'huishoudboekje' dat deze

domestieken moesten bijhouden om ach-

teraf van de toeziende notaris hun kos-

ten vergoed to krijgen. Dit onaanzienlijk

boekje leverde ons de mogelijkheid om

na een intensieve bewerking een com-

pleet 18e eeuws inkoop- en voedingspa-

troon to reconstrueren en de voedings-

toestand to vergelijken met huidig ver-

bruik.

17sb folio
Her Rede ptie-geld-Billiet

Ovcr O!/ rILL^

I - U /l! l / - , , / o n het Heere- ea
Redemptiesl „m ^tiend Ver in tan dieir, over de boven.
ftaande ^ J Irgegaan o January I7$ c

fnuetrtnrnyt de Naam code ran wegen de Hoge Overigheid

at gp boon be ^0berlebcringe^efc ingebolge bet rticut-Call beat -
onnnntIe op bet booF1;. ftegt er ueert/ pertinentelph full aangeben het

pjanfe getal uwer auineftique enf1boobnt en icbicubcnd/ op peen con=
traric boeii c / tc (elfin incu:rernt be prone bit be gentelbe 0;bonnantie en j la-
rate jegcn be obcrarber Ocltatueert; en idop ben ` /,may
t7r b aa:tgcgmUcn ^^

^yre Dienflbooden bedragen

„<,,,, Heere- enXedemtie--cld
f-24-.-
f.5 -G2-

=^^ f27-N-
Item It tiende Verhoging f - ,65 -

Dut tefamen f30

Voldaan voor het Zegel, op het overleveren in dit Billiet f o - ^. •

Ti iettt tot onberrigting / batbolgeng het t. rt. ban be boomf3. 0;bonnantie /
be betaling (boben be tiende 3Dertjog41g) meet gefrljieben/ al#bier onberllaat
gefpcoficeert.

Die gccn die nict mcer als ten DomefLiquc Dicnilbode hceft , I
voor Hecre-geld - - - -

Voor Kedcmptie-geld - - -

ieder van dcfelve - - - - 10
Voor Redemptie-geld voor ryn Familic eene 4

En dit alles met de ticnde Verhoging daar en bores.

Die twee Domcilique Dienboden heeft, vooriedervandefelve
Voor ryn Familic root Redemptie-geld cons

Die drie Domdiique Dicnflbodcn heefr, voor ieder van defelve
Voor Redemptie-geld voor zyn Familic eons

Die viceDomcltiqueDicnnbodenheeft, voor ieder van dcCelve
Voor Kcdcmptie-geld voor zyn Familic eons

Dievyf DomcfiqueDicnltboden hceft, en daar cn bovcn, voor
0

4 0

a3elpli oob in I^ et 8. Wet. ban be bootf3. ®3bonnantie/ alit be oeue/ bie tell
tithe ban be belt tlibingr / gees ZienltUoben jebbenbe geljab / binnt bet Ioc
penbc aaar cringe ban be Uoo;noembeaitnltbobenof9Bebnenbenhomer in jaar
Ztunlt aim to nemen/ of bit gene / bie/ ten tpbe ban be befe pbiugeDicnfty
boben of 7bebienbett gcljab hetibcnbe / bmnen bet topenbe jaar eeiuge meerbcre
7Dicnltboben of 3,ebicnbenaatumen/ geljouben fallen wefin bebootf3.3ltienlt=
boben of Zebteuben aan ben 43aarbcr of CoUecteur aan to gcben bnmen agt ba=
ggen/ no bat brfelbc in Kaaren ZicnR fuller Ijebben geltregen/ en boar boo;te
littalcn -Confoznt bet booigaanbe'Articut/ op bcrbeurte ban be boetend in het
blerbc?Urticul geftatueert tcgen bit gene/ bie ern quaabe o gabe Men gebaan.

Den gehelen Inhoud voldaan ien

9_1/
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Karossengeld

Dit is een impost op het bezit 'tot eigen

vermaak of gerief' van karossen, kalessen,

open of overdekte wagens, chaisen, kar-

ren of sleden, rijpaarden, speeljachten of

vaartuigen. Deze belasting werd vanwe-

ge de Staten van Holland opgelegd. Het

lijkt dus op een voorloper van de motor-

rijtuigenbelasting en er mag in twee ter-

mijnen van vier maanden worden

betaald. Bij tussentijdse verhuizing of

veranderende omstandigheden wordt

verwezen naar de 'Rigoureuze Letteren

Executoriaal hij Haar Ed.Groot Mog. tot

invordering van tie Gemeene Middelen gee-

maneert'. De aanslag is in afbeelding 7

opgenomen en betreft de situatie in 1755.

De Heer Burgemeester Suys wordt 'oni

een Koets met twee paarde to Rijden' aange-

slagen voor 55 gulden.

Uit de boedelbeschrijving weten wij

meer over dit vermaak en gerief. Naast

het vervaardigen van vuurwerk en het

resideren op zijn hofstede/buitenplaats

Langesteyn was dit rondrijden zijn grote

hobby. In zijn stal en koetshuis aan de

Nieuwe Zak (dit pand is nu afgebroken

maar het lag in het verlengde van

Tuinstraat OZ richting muziektent) ston-

den namelijk:

2 swarte merrie paarden (nut stel

Keemelshaar cierage);

I halve Swenunercoets rnet rood typt gevoert

en met witte patternenten gebordtrurt;

I overdekte Waage met glaasen, met 3 groene

kussens;

I open speelwaagen met een kusse;
I open Chais met 4 en 2 wielen met rood

Trypt, kussen en matras, en met lange en

korte boom;

1 Arreslede met syn kusse, Beerehuid (wit en

in 1714 door een jonge en door een erfenis.

lets vermogende Suns voor f 30 aangeschaft),

tuygh en vender toebehooren;

I cleyn open kinderwagentje;

1 stal slee rnet leeren.

Zijn wagenpark dekte dus vrijwel de

gehele beschrijving van het 'karossen-

geld'. Uit andere bronnen weten wij dat

zijn verzameling naar Goudse begrippen

uitzonderlijk uitgebreid was.

Koffie en Thee impost
In de 18e eeuw werd op luxe dranken

een extra 'impost' geheven. Het betreft

koffie, thee, chocolade, bronwater en

dranken op melk- of weibasis. De heffing

is op een wat curieuze basis: het betreft

zowel de particuliere huizen, tuinen,

kamers waar op basis van status wordt

aangenomen dat die dranken er aange-

L Gaarder bait but accts
poll ban be l taro feu / a[e felt I ) berbef;tc en ®pcne mangeng /

J 13en / Ragan / ,zjle en t p-P^aarben / mitOgabcro be pcch
(agten / t3t[b-,Scyupttn / - eel-,5c4upttn / Glyaloupen eu alberyanbe
Daacrupgen / Die for cpgcn Dermaaft of gerief gtyouben to gtbluptie
luolbttt / met be tieubc Der4ooging ban btett / Ott be c)tab

en ben tic fo;tt ban Dien / ingegaan y32imo !januarp
175 Ott mitO bt3en f1n finueeren en aan fcggtn nit be 13aant
tnbt bait bbegrn be Ed: Groot Mogende Heerca Scaaten van Holland
v,i Wef-Vriesland.

mat go aan bet boons Qy ar boot be•oberlebering ban bit oiljct/ (tilt
gtyouben 3pn in alit oprcgng pt aan tc gcbet/ bolgend yet r. z.;. 8. p. r r.
tit r a. ?trttcul ban be if)arunttirre'i ;bonnantit op belt boo2f3. ampoll geenta=
ncert/ alte be DtarofTcn/ eoalcffcn/ Oberbchte en ®pcne U agend/ rbai3en/
tairen / tlp-paarbet en a)lcbcn / mitdgaberd be bpat-aagtei / belt•Acbup.

ten/ 15pccl-,bc4uptrn/ Cyaloupen/ enbe alberyaube Daartup /Die by Ui C:
bier of clbcrd tot u cpgcn bermaalt of Brief gtyouben en ge rip1it Werben.
ien bat allyd op be Tttcrne en 2oetend tj bF °JLanrticuliotr aotinantu tegetgt
be fIaubateurd et Obcrtrcbcrd grftatuart. , " i^.^

Cn 3aI be bctaling be3cr1mpoft/ ingcbolge yct4 en i;Wrticulbtrboolf;.
'D;bottnanne/ aan ben boolu: 43aarber moeten gebaan Werben/ boo; be cent
Delft binnen bieriinaanben/ en be Weberbelft binnen ogt imaanbet/ na bat
be aantehcning gebaan / en bet illiet baar ban iuboegen boo2f3. beyanbigt
3n1111e3en: Zeyoubend nogtand ten ftguarbe ban be 5,agten/ &c. bat wan,
ucrr botgcn bet ebengenielbe t;. 4trticul/ bell geyelen jmpoft nict en eXce-
bcerbenbeAonuc cbanfcbenOulbcnd en den,ttupberd/ aldban be3elbe,'om-
nit trffcnden fonber fplitfinge bnuten be boo2f3.ccrflebier „Tilaanbeuopgeb;agt
en bolbaan 3a1 moetat Werben: Cn by beranbermg ban Woonplaatfe 3ultgp
05einfinueerbe geboubet Wcfen u to }g3cb2agcn no yet gcctu by yet f. en i.}.'lr-
ticul bcr boot f3.0;bonnantic id l3eftatueert en 13eo2botnteert. en bat ailed op
PQne ban baar alter tot utctt 3lallen paratelph to 3ullcn Werben Oe-erectu
curt / ingebolge ban be iligoreu fe Aletteren eXecutoriaal / by Haar Ed: Groot Mog:
tot inbo2bering ban be d3cmeeie .t~litibbctcn Ocentaiiccrt.

Ea is aangegeven als volgt

OF dcu\, Q.__

\baar voor UE•: verfchuldigt
zyt dc Susanne van - f

C'_ ++ br.. v . r+ y En is op de Overlevering van dit
^_

afbeelding 7

Biltict voor het Zegel bctaalt f o -

boden worden, aismede de koffiehuizen

waar tegen betaling wordt geschonken.

Voor de particuliere huizen wordt een

jaarlijkse aanslag opgelegd afhankelijk

van functie, inkomen of aantal domestie-

ken, die kan oplopen tot 20 gulden. Er

worden voor de'gaarder' een groot aan-

9 - 0

tal bijzondere omstandigheden aangege-

ven waarmee hij rekening moet houden:

speciale functies, inwonend, uithuizig,

ongetrouwd, geen ouders hebbend,

schoolgaand, etc., maar in slechts enkele

gevallen leidden dergelijke omstandighe-

den ook tot een reductie van de impost.
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Voor Suys is de aanhef van zijn 'Koffy en

Thee Billiet' in afbeelding 8 opgenomen:

met zijn drie domestieken werd hij via

'Uiterlyke train en presumtive consurntie'

getaxeerd en moest hij jaarlijks f 12 beta-

len. (Het biljet omvat 18 artikelen, die

een foliovel dubbelzijdig vullen; het

blijkt dat de koffiehuizen in Gouda f 60

per jaar betalen).

Uit de bewerking van het reeds genoem-

de huishoudboekje weten wij ook dat er

in het jaar na het overlijden van Suys

door de drie nog in het huis wonende

domestieken geen chocolade werd

gedronken, wel werd in een jaar 29 maal

koffie of thee aangeschaft en per persoon

ca 3 pond koffie (ad f 4,50 per kg) en 2,5

pond thee (ad f 2,00 per kg) gedronken.

De koffie en theebelasting betekende dus

toen een toeslag van ruim 50%. Het zal

duidelijk zijn dat de prijs van koffie en

thee in de afgelopen eeuwen nauwelijks

is veranderd: de consumptie van koffie is

inmiddels zesmaal zo hoog maar van

thee vrijwel gelijk gebleven.

Ter afronding
Voor velen zal een belastingarchief geen

voor de hand liggend hulpmiddel zijn

voor historisch onderzoek van de woon-

omgeving. Wij hebben daarom gepro-

beerd om de belastingarchieven met een

door belastingaanslagen ruim geIllus-

treerd artikel to introduceren en een

indruk to geven van de vele mogelijkhe-

den. Door per aanslag aan to vullen met

voornamelijk uit notarisarchieven afkom-

stige boedelgegevens konden wij al snel

een levendig beeld schetsen van het

huishouden van een rijke 18e-eeuwse

belastingbetaler.

Wij hopen dat het gebruik van belasting-

gegevens aanslaat, er is namelijk nog

veel mee to doen. In de meeste gevallen

betekent dit echter een systematische of

cijfermatige analyse. Wij hebben daar

geen bezwaar tegen maar hebben wel

gemerkt dat niet ieder historisch onder-

zoeker die opvatting deelt.

Over Covert Suys is al veel meer bekend:

hij komt meermalen voor in J.J.de Jong's

'Met goed fatsoen' met zijn beschrijving

van de Goudse elite in de 18e eeuw. In

1993 heeft C.J.Wvan Meurs in de Tidinge

verhaald over de ingewikkelde erfenis

van Suys en zijn ook na overlijden voort-

durende huwelijksproblemen. Zelf heb-

ben wij zijn gehele huishouden, inrich-

ting en financiele situatie tot in detail uit-

gewerkt: wij hebben uiteraard het voor-

deel dat zijn huis ons zeer bekend is en

dat helpt bij de interpretatie en het 'vir-
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tueel' inrichten van de kamers. Wij kon-

den ook Meurs' verwantschap met Suys

aantonen en de ingewikkelde nalaten-

schap verklaren. De meest verrassende

vondst van ons archiefonderzoek hebben

wij reeds aangehaald: het huishoudboek-

je van de domestieken dat ons de moge-

lijkheid bood om een compleet jaarver-

bruik van voeding en drank voor het

midden van de 18e eeuw to reconstru-

eren. Wij hopen nog eens in de gelegen-

heid to zijn om ook die unieke en fasci-

nerende uitkomsten to publiceren.

QUOTISATIE-BILLIET
V AN DEN MPOST O P DE

1 12 // aw Gaarder van den Inrpoft op de Koffy,
Thee, Chxolade, Serberh . ibrntvater, Lim ado, o(tr,tgevydere dein;elyke Dunken, die met Water,
Wey of Mdk, her zy doo rfulie van Salic of ender en toege aekt, on welke gam audere lzapoLiubyea

z)u, orcr do Stall, C_1 olle XI, 7 on Reflorte van lien, iegcgaan Prima Januu 16
D7d min ^^kCcq-vi'8e mum code raywegin dp-E^oge Over! L . --^

v ci .Q i9
I,iinucren cn aanRegen. datgy getrouwelyk npgss'e fair 1-bherh Ycdnen in Qmformite van denavnlgeode
Aniculcu. tt dkctot U nudcrrleting at de o1Eu(nwnrie vah-de Koffy on Thee gnrreflc rt den';1 January

h17To %y1, gcarra cert, en luiden alt volgt,
Art. I

De vnor&. Impof GI werden betald be site de gene in welkers Huller', Tuynen, Kamen, of andere phut.
Ion ecdronken hi werden e,odr. thee. Chocolade, Sabah Ilornwarer, Limnnsde ofeni ^eauderediergely
tc Drankeu, die mn Wanr, Wcy of Meik, hot ry door inlitlie vao Salle of sndcrc fpecie word to elnaakt,
en weike ge, n mt.ierc I tripod fub)eft zyn, als mode by alle die gone die de vondz. Dranken root V,IJ in haarc
Huyhnloco rrinkcu, gel)rc iendeb/doCoodanigcdiedcfelreDrunken, ofdroogeKoify of Thee [or Con-
Iumptie Ve.kuopen; inmauierehier navolgcude;

Taxai:e van Amptenanrrn, Offitianten en BediendtNi.
Art. I I.

Alle Amptenaaren, Ofcialuen on 8edienden, . welkers Ample,,, Othcienof 8edieningeindn Lyll van de
tweede belceniug opde Ampler. gearrcfettt in den linen t7z7, zyn an,gefnger, Cullen root ham on bar
Huysgeliu werden getuecrt ab rolyt, die aangelhagen eye

GI: St: P: GI: Sr. P:
Op I too 0 0 en date been - I I 0 0

- -- r:eo n o cn daar but en is o . o
8oo o o on daar i-ovetl 8 0 a

6- I o o co d.ur have., 6 0 0

ton a o CU dare haven 4 0 0
400 o I o ,, daar boron 3 0 0
300 r, 1 o ell daar bonny a o 0

Ten waare dt(Ive wegens hunne train of guul van DomeRicquen; volgeosdader ea volgende Close
vao uaalianph,mgcrfummenfuudemucren werden¢ctaoeertd,•,^...;y ye

Tcxnte vaa Joodanige die out andrrs dau na hair uiterlyke train en prefum-
tave ronfumttegetauzeert kunnen werden.

Art I V.
A Ile die Bane die rye Domekicquen Dienltboodcn en dau on boron bonder,, Cullen werden genzeert op

twinup Guldens in het Jar.
Die gave die via I)omileRregad Dienfbooden houdem:. Coma wtstnt geddwett:op tefNerGuldeaa'
Endieline lH,meflicque 0ediende budder,, optwaai(Guldens.
Dietwee DorndlicqueDienlbtwdenhm,den. opagtGuldeniif'. .. -
EndietenDonldticq })ediende houd,op vier Guldens, ten wnua'dlblvevooeSchkepenen Cnmtrlfadfren

in deSreeden. oa'Sdwu,en on Gcregreoren pistrau lindenndeceede Fdnderverkmron, gani'eshonderdgul-
densinkoomentchebbcd, in Welk geval fy Cullen geraiccr[ wordatn prdsClafg►waaroodet Cy volgetnhee7.
nrticul gthooren.

Wcl vcrllaznde, datdefclve Dfenfiboaden fullcmwneled eagemrlykb geibgde Domdlieque Dienfbonden
die iu vatle knR zyn , waarvtu,r her rnlle Heere-grid meet werden betaald', on Calks geenfins zoodsnige 13e•
diendcn aL irmand roe tine Itlecring of Traficq n.wdig f d hebbea.

Bronnen

Als bronnen zijn gebruikt het Oud

Archief, het Notarisarchief en het

Weeskamerarchief, alien aanwezig in het

Streekarchief Hollands Midden. De illus-

traties zijn afkomstig uit het

Weeskamerarchief. Bij dit artikel is afge-

zien van voet- of eindnoten: geinteres-

seerden kunnen contact met ons opne-

men om ervaringen uit to wisselen of om

verdere aanwijzingen to krijgen.

J.M. Kooijnzan en H.C. Kooijtnan - Tibbles

afbeelding 8
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Als We Fiscus'een nidn was, met nrerg in z'n knoken;

cen 'werkelijk'wezen van vlees en van blood;

een mens, door tens mensen gebreken gebroken;

en kderel, door potige handen gevoed;

een schepsel als wij zijn, geplaagd en gezegend

met likdoornfornraties en lent om een lied;

con beer, tot z'n enkels behoed, als het regent;

een 'gast', wien een lc fpet behoedt als het giet;

con sterveling, stevig verslaafd aan z'n lijfblad;

een gieter-van-tin in de landspolitiek;

een draaiende weerhaan; ecn wentelend drijfrad;

een ,nengscl van liefde, lof, haat en kritiek;

wanneerje kon vragen: 'Loopt Binds nict de fiscus?

of zeggen: 'De fiscusstond 66k op nr'n tram'

wanneer hij een nddm had (Jan, Izak, Franciscus),

en dol was op zuurkool, olijven of jam;

wanneer jc hem daags op het Damrak ontmoette,

of 's avonds zag gaan over 't Frederiksplein,

of hoorde, hoe lief hij ecn kennisje groette

en vroeg: 'Kom je Zondag op 't Ajax terrein?

in 't kort (ik zal verder geen woorden verspillen)

wanneer hij cen mens was (schoon boven de nmat),

dan zou ik hern graag willen kennen - en willen,

da' 'k dens hem ontrnoett' in een donkere straat.

Uit: 'Fiscale cartoons en Causerieen'

Van E.J.H. Volkrnaars

SWAIN Sc

L
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