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Omslag:
In september en oktober waren de fraaie
museumgevels ingepakt voor een grootscheepse onderhoudsbeurt. Het publiek liet
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achter de gevel to nemen.
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In 'Hoofd Zaken' stelt het hoofd van het museum enkele indringende vragen over het
beleid van de Staatssecretaris van Cultuur met betrekking tot musea in het algemeen en
het Belasting & Douane Museum in het bijzonder. In de rubriek 'Museum nieuws', is
verder een artikel opgenomen van Gerard Kliick met betrekking tot het zg. jeugdvakantiepaspoort en de bevindingen van bepaalde museumbezoekers.
In de rubriek'Museumschatten' is een artikel gepubliceerd inzake het gebruik van de
douanev1 iggen in Nederland, terwijl een schenking van een groot aantal dossiers inzake tollen cn tolhuiicn tot de recente aanwinsten behoort.
In zijn bijdrage gaat Professor Ydema in op de (politieke) geschiedenis van een 'vlakke
belasting' op basis van de door Mc Culloch ontwikkelde theorieen.
'In gesprek met' behelst een interview met de heer Hans Santcroos, destijds tewerk
gesteld bij de douaneopsporingsdienst en thans als vrijwilliger aan het museum verbonden. Worts zijn enige kanttekeningen opgenomen van de heer Jaap de Koning
op een eerder in deze rubriek opgenomen interview.
Ten slotte zijn odor de 'Varia' opgenomen een enkel historisch stukje van de hand van
Mark van Leeuwen, p.r. man van het museum, alsmede een artikel betreffende vrijdom
van zoutaccijns voor de haring-en garnalenvisserij. Ook vindt u een verwijzing naar
antieke tijden met een artikel over Cicero als belastingambtenaar.

Wolfgang Kattenbusch
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Intercultureel presenteren of niet?
Staatssecretaris Rik van der Ploeg die
belast is met het cultuurbeleid, heeft
luid en duidelijk to kennen gegeven dat
nieuwe publieksgroepen in contact
moeten komen met de verschillende
vormen van cultuur die in ons land to
vinden zijn. In het bijzonder bedoelt hij
allochtone groeperingen, omdat integratie mede wordt bevorderd via deze culturele contacten. Zijn gedachten gaan
onder meer uit naar de musea om hierin
een rol to spelen. De formulering van
een dergelijk beleidsdoel roept natuurlijk uiteenlopende reacties op. Is het

Politie, Douane en Drugs, dat wij sinds

Begin 2001 viert de Nederlands
Museum Vereniging (NMV) haar 75-jarig
bestaan. Het publiekbeleid dat onze

moeilijk opvoedbare jongeren met een
leerachterstand. Zij nemen deel aan dit
programma, dat een samenwerkingsverband is tussen de politie en de douane
(inclusief demonstratie met een narcoticaspeurhond) en het museum.

melterrein to kijken. Dit moet leiden tot

onmiddellijk op en werden aangevuld
met nieuwe. Is het bijvoorbeeld niet veel
effectiever om dergelijke mensen via het
onderwijs kennis to laten maken met de
musea. Daarbij kunnen wij denken aan
jongeren, maar ook aan volwasseneneducatie. Een andere, naar mijn mening heel
wezenlijke vraag is, of men zich wel moet
beperken tot mensen behorend tot culturele minderheidsgroepen. Is het niet logischer, als je inderdaad nieuwe doelgroepen wilt binnenhalen, om je in het algemeen to concentreren op de (grote) laag
van de bevolking die laag is opgeleid en
een laag inkomen heeft. Uit publieksonderzoek blijkt dat dit juist de mensen zijn
die niet snel besluiten naar een museum
to gaan. Dan beland je als vanzelf weer
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specifieke groepen kunnen hieraan bijdragen. Een voorbeeld is het Programma
enige jaren met veel succes aan het voortgezet onderwijs aanbieden. Wij bereiken
er jongeren mee met een zeer uiteenlopende achtergrond. Hun opleidingsniveau varieert van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs tot scholing voor

een andere, bredere interpretatie die tot
gevolg heeft dat presentaties, ofwel tentoonstellingen, ontstaan die ook aantrekkelijk zijn voor allochtone groeperingen.
Als bestuurslid van de sectie Technische
en Transport Musea (TTM), die tot de
NMV behoort, ben ik betrokken bij de
invulling van het programma voor de
jubileumviering van de NMV. Het expliciet willen benaderen van allochtone
groeperingen maakte de tongen los. De
hierboven genoemde vragen doken
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Belangrijke verschillen zijn er bijvoorbeeld tussen kunst en historische musea.
Een museum als het onze, over
de geschiedenis van belastingen en douane, kan heel goed aansluiten bij educatieve programma's voor bevolkingsgroepen
die normaal niet snel binnenlopen bij een
museum. Projecten die zijn gemaakt voor

allemaal niet wat ongenuanceerd? Moet
het doel van 'de musea' inderdaad zijn
om zo veel mogelijk mensen uit even
zovele maatschappelijke lagen over hun
drempels to lokken?

staatssecretaris voorstaat staat bij die gelegenheid centraal onder de noemer'intercultureel presenteren'. Musea worden
uitgenodigd en aangemoedigd om met
andere ogen naar hun collectie cq verza-
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bij de vraag of je dat we] moet willen...
Het hangt onder meer sterk of van het
soort musea waar het om gaat.

De achterliggende gedachte bij
deze formule is dat jongeren uit alle
sociale lagen van de bevolking (dus ook
diegenen afkomstig uit allochtone groepen) voorlichting krijgen over een actueel onderwerp uit hun eigen belevingswereld, in dit geval XTC en drugs.
Tegelijkertijd brengen wij hen inzicht bij
over de historische ontwikkeling van
smokkelwaar en smokkelmethoden als
onderdeel van de Nederlandse cultuur,
die aanknopingspunten biedt met andere culturen en landen. Een brede doelgroep die uit allerlei soorten jongeren
bestaat krijgt in dit verband de kans kennis to maken met een museum. Het
onderwijs vormt daarbij een goede intermediair. De integratie van allochtone
groepen wordt hierdoor mede bevorderd. Het Belasting & Douane Museum
kan door middel van het uitlichten
van verschillende aspecten uit de
Nederlandse (belasting en douane)
geschiedenis een bijdrage leveren aan
bijvoorbeeld inburgeringsprogramma's.
Maar, nogmaals, het zou naar mijn
mening beter zijn dergelijke programma's to maken voor een grote groep
mensen die zelden of nooit een museum
bezoekt. Ook voor hen geldt: musea zijn
leuker dan je denkt!
Loes A. Peeperkorn-van Donselaar

De redactie van Impost had mij als
nieuwe vrijwilliger van het Belasting
& Douane Museum gevraagd sommige
bezoekers naar hun bevindingen
to vragen. Op woensdag 26 juli 2000
bezocht ik daartoe het museum.
In deze (vakantie)tijd moeten musea het
zeker hebben van vakantiegangers. En
hoe drukker de musea het hebben, hoe
slechter het weer(?). Daar kan Been barometer tegenaan. Ook De Bilt niet en nog
minder Ukkel.
Ik was gewapend met een fototoestel en
een vooropgesteld plan hoe ik de bezoekers van het museum zou benaderen.
Maar eerst heb ik een foto gemaakt van
de 'Pungelaar'. Dat is een smokkelaar die
zijn smokkelwaar in een jute zak (de
pungel) over de schouder droeg. Als er

bewijs voor het Kerstcircus in Rotterdam

ren heb gezien. Ja dat had ik wel!

Ahoy tegen gereduceerde prijs. Als de
oplossing juist was, kregen zij een sticker
geplakt in het jeugdvakantiepaspoort;
een zeer geslaagde activiteit van
Recreatie Rotterdam. Er deden 9 musea
nice aan doze vakantiebesteding voor de
jeugd en bij elk museum kon een sticker

Maar of het haar kinderen waren???
De mevrouw zei: '1k ga nog maar eens
boven kijken" (2e etage) en omdat ik
ook naar die afdeling wilde, stapten wij
samen in de lift. Om het gesprek gaande
to houden vroeg ik haar (vanwege haar
accent) waar zij vandaan kwam. Dat
bleek Engeland to zijn. lk vervolg
en vraag'hoe komt u hier dan als
bezoekster terecht'?'lk woon al jaren in
Rotterdam en ik ben een trouwe bezoekster van het museum. Wel is het jammer
vind ik, dat ik nog nooit een rondleiding
heb gehad en dat er weinig to zien is van
de ontwikkeling van de inkomstenbelastingwetgeving'!!

worden verkregen. Net bleek mij aldra
dat de kinderen dit een reusachtige tijdpassering vonden.
Ons museum maakte van de gelegenheid gebruik oln de kinderen middels
een speurtocht door de huidige tentoonstelling'Van de Hemel in de Hel' to loodsen. Gewapend met een vragenlijst en
een potlood moesten zij 10 multiple-choice vragen beantwoorden. Bij een goede
oplossing vonden zij dan het antwoord,
to weten 'Wergild Natuurfonds'.

gevaar dreigde van de zijde van de
grenscommies dan wierp de smokkelaar
de zak of en rende er als een haas vandoor. De pungel met smokkelwaar word
vervolgens door de grenscommies in
beslag genomen.
Tijdens de zomervakantie stond het
Belasting & Douane Museum vooral in
het token van de belangstelling rond de
activiteit welke Recreatie Rotterdam middels het jeugsvakantiepaspoort had ont-

Gezien het aantal bezoekers was het
weer zeer goed (voor het museum). Meer

goedvinden en desgevraagd een foto

dan eens bleek mij dat een bezoekersaantal van 100 a 150 niet tot de uitzonderingen behoorde. Ook in dagen van zonneschijn!!. Let wel, ik spreek over een relatief
klein museum. Maar wel een museum met
een verrassende inlhoud.

toch wel wat (die Beren)!! Vooral
Benjamin (zo heette het zoontje) was
daarvan onder de indruk.
Maar ook de smokkelkist, waarin een
man als verstekeling in een trein dagenlang bleek to zijn vervoerd, sprak tot zijn
verbeelding. Het ging zijn fantasie to
boven. Zo'n man moest toch eten, drinken, zijn behoefte doen?! Inderdaad het
gaat je verstand to boven.

Maar ik heb nog steeds niemand gesproken, en sta twijfelachtig naar mijn eerste

wikkeld. Dit paspoort stelt met name de
scholieren van de basisschool in de gele-

slachtoffer to speuren aan wie ik mijn
vragen wil stellen. Alle voorbereiding

genheid om diverse attracties en/of
musea to bezoeken. De kinderen konden

blijkt niet bruikbaar. En dan komt er
ineens een dame uit een aangrenzende
zaal en zij vraagt mij -met een buiten-

zodoende stempels maar ook stickers
vergaren met als doel een toegangs-

Inmiddels aangekomen op de 2e etage
Bing er ergens een deur open en kwamen de twee gezochte kinderen vrolijk
aanlopen. Ik heb van de kinderen met

lands accent- of ik wellicht twee kinde-

gemaakt bij de BEREN. Dat vonden zij

Even later kwam ik een gezellig familiegroepje tegen bestaande uit een
mevrouw met een viertal kinderen.
Gehurkt of zittend op de grond waren zij
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druk doende met het invullen van de
vragenlijst. Ook van hen mocht ik een
foto maken. De moeder en het viertal
vonden het museum erg leuk. Soms vonden de kinderen het ook wel griezelig.

de kinderen niet per definitie gemaand
werden tot -rust-rust-en nog eens rust.
Zij vonden dat niet prettig. Kinderen
maken nu eenmaal in hum spontaniteit al
snel wat 'Iawaai'. Als zij daarin to pas en

Een andere mevrouw sprak haar verba-

to onpas worden geremd, verliezen zij al
spoedig elke vorm van belangstelling.

zing uit dat er zoveel regelgeving blijkt to

Gelukkig was dat in het Belasting &
Douane Museum niet het geval.

bestaan over wat wel of niet mag tijdens
vakantiereizen. Bijvoorbeeld: het meenemen van uitheemse diersoorten, schelpen, planten, etc. Ik heb haar gewezen op
het foldermateriaal dat de Dienst der
Douane op dit gebied beschikbaar heeft.
De kinderen waar het in hoofdzaak om
ging, waren wat nuchterder. De vragenlijst afmaken en het stickertje ontvangen
en op naar het volgende museum was de
hoofdzaak. Het spel stond dus centraal.

Tenslotte ontmoette ik een paar jonge
moeders (vriendinnen) met bun kinderen. De vriendinnen vonden dat de wijze

De in-uit- en doorvoer of de ontwikke-

waarop de zaken in het Belasting &

ling van de blauwe envelop was voor hen

Douane Museum zijn tentoongesteld duidelijk was en zij vonden het prettig dat

nog geen aandachtspunt. Heerlijk toch!!.

In dit geval wel, want Keizer Vespasianus kunt u terug vinden op
een van de vijf bijzondere museumpenningen die het Belasting &
Douane Museum speciaal heeft laten ontwikkelen. Op de penningen is aan de ene zijde het museum afgebeeld en op de andere
zijde een afbeelding behorende bij een beroemde spreuk die to
maken heeft met belastingen. Bij Keizer Vespasianus zijn het zijn
gevleugelde woorden: "Pecunia non olet". Geld stinkt niet.
De vier spreuken op de andere penningen zijn:
De betaaltafel: Een stapje terug doen;
De muntweegschaal: Zijn woorden op een goudschaaltje wegen;
De inhoudsmaat (een graanton): Er blijft veel aan de strijkstok
hangen;
De spotprent: Impost niet betaald? Door de drommel gehaald!
De penningen zijn f7,95 in de losse verkoop en f64,50 voor de
hele serie in een luxe cassette. De prijzen zijn exclusief de verzendkosten. Per fax of per e-mail to bestellen. Na ontvangst van
uw betaling worden ze u toegezonden.
Belasting & Douane Museum
Parklaan 14-16
3016 BB Rotterdam
Tel: 010-4400200
Fax:010-4361254
E-mail: info@belasting-douanemus.nl
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Als de kinderen alle 9 deelnemende
musea hadden bezocht, alle opdrachten
juist hadden verwerkt, dan hadden zij 9
stickers in hun paspoort geplakt. Maar zij
konden ook stempels verwerven bij het
bezoek aan andere recreatieve instellingen voor de jeugd genoemd in het paspoort. Uiteindelijk konden zij daarmee
voor het kertscircus in de hal van Rotterdam Ahoy een plaats bemachtigen.

Gerard xliick

NEDERLANDSE DOUANEVLAGGEN
Middels seinen of met een speciale
Nederlandse vlag gaven douane-ambtenaren vroeger aan dat ze van plan waren
een ander schip to controleren.
Verscheidene van deze rood-wit-blauwe
vlaggen met het woord douane in de
witte baan worden in het Belasting &
Douane Museum bewaard. Andere
Nederlandse vlaggen met de woorden
Rhenus, Recherche en Politic erin zijn
onlangs bij archiefonderzoek aan het
daglicht gekomen en blijken ook recht to
hebben op een plaats in het museum.
De Rijn was lange tijd een onuitputtelijke bron van inkomsten voor de plaatsen
waar de rivier langs stroomde. De tollen
waren echter schippers en handelaren
een doors in het oog. Ze belemmerden
de vrijhandel.
Het Frankrijk van Napoleon had
aan het einde van de achttiende eeuw
zijn grenzen uitgebreid tot aan de Rijn.
Deze slagader vormde tussen Basel en
Tolkamer (Nederland) de grens tussen
Frankrijk en Duitsland. In 1804 kwamen
de keizers van beide landen met elkaar
overeen dat de Rijnvaart voortaan vrij
zou zijn.
Beide staten mochten echter
over de gehele lengte van de rivier
wederzijds het scheepvaartverkeer controleren. De bootjes die dit zouden doen,
voerden een speciale vlag. Deze bestond
uit acht linksschuine blauw-gele banen.
De kleuren waren ontleend aan de
staatswapens van Frankrijk en Duitsland.
Het is waarschijnlijk de eerste douanevlag die Nederland heeft gekend, want
ze was in gebruik toen het Koninkrijk
Holland in 1810 bij het Franse Keizerrijk
werd ingelijfd. Ze is echter met het vertrek van de Fransen eind 1813 weer verdwenen.
Tijdens het Congres van Wenen
in 1815 werd besloten dat de Rijnvaart
voortaan vanaf de Zwitserse grens vrij
zou zijn,'jusqu a la mer', waarmee werd
bedoeld tot in de Noordzee. De toenmalige Rijnoeverstaten (Nederland,
Frankrijk, Pruisen, Baden, Beieren,
Hessen-Darmstadt en Nassau, maar ook
Oostenrijk en Groot-Brittanie) spraken
op 24 mei 1815 in het'Reglement special
pour la navigation du Rhin' of om een
Centrale Commissie (Commission
Centrale pour la Navigation du Rhin) in
het leven to roepen die regels voor de
vrije Rijnvaart zou opstellen en zou toezien op de naleving ervan.

Rhenus-vlag
De Rijnoeverstaten behielden het recht
om schepen op de Rijn to visiteren.
Daarvoor zouden onder meer speciale
bootjes gebruikt gaan worden, rechercheschepen genoemd. In artikel 23 van
het Rijnvaartreglement van 24 mei 1815,
dat integraal onderdeel uitmaakte van
het Congres van Wenen, werd bepaald
dat doze schepen zich kenbaar dienden
to maken door het voeren van de landsvlag met daarin het woord 'Rhenus', het
Latijnse woord voor Rijn.
De Centrale Commissie kwam
op 15 augustus 1816 voor het eerst bijeen
in Mainz. De start was moeilijk en het
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heeft daarom ook lang geduurd voordat
er een Nederlandse Rhenus-vlag was.
Een van de vele problemen die in Mainz
aan het licht kwarnen, was dat
Nederland eigenlijk niet van plan was
om de eind 1813 heringevoerde tollen
weer of to schaffen.
Koning Willem I gaf tien jaar
later, bij 'Koninklijk besluit van 10 September 1826, houdende bepalingen in
betrekking tot de scheepvaart op den
Rijn' gedeeltelijk zijn verzet op tegen het
vrijgeven van de Rijnvaart. Hij bepaalde
dat de Nederlandse Rijn (de Lek van
Gorinchem tot aan Krimpen aan de Lek)
gelijk werd beschouwd aan de conventionele Rijn. Op dit stuk werden alle tollen afgeschaft. Op I maart 1827 zette
Willem I - in Brussel - zijn handtekening
onder Koninklijk besluit (no. 139), waarin
een voorlopig reglement voor de scheepvaart op de Nederlandse Rijn werd vastgesteld, in afwachting van een definitief
reglement.
Artikel 16 van het voorlopig
reglement regelde de vlag van de
Nederlandse rechercheschepen op de
Rijn en het gebruik ervan: "De kantoren
van het regt van Rijnscheepvaart op den
Nederlandschen Rijn zullen op denzelfden voet worden ingerigt als die van den
conventioneelen Rijn, de aan de ambtenaren dier kantoren mode to deelen
instruction nopens de waarneming van
de dienst, de invordering der regten,
enz., zullen almede overeenstemmen
met de voorschriften der conventie van
1804 en de uit dezelve voortgevloeide
nadere reglementen. De vaartuigen bij
deze kantoren to plaatsen tot de einden
bij de conventie van 1804 vermeld, zullen, ten blijke hunner bestemming, de
Nederlandsche vlag voeren, met het
woord Rhesus in het witte veld."
Met de ondertekening van de
Conventie van Mainz in 1831 gaf
Nederland zijn laatste verzet op tegen de
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Rijntollen - ook die aan de zeezijde.
Artikel 107 luidde: "... De schepen en
booten der scheepvaartregten zullen de
vlag voeren der Oeverstaten, tot welke
zij behooren, doch om hunne bestemming tot den dienst der scheepvaartsregten aan to toonen, zal het woord: RHENUS er bij gevoegd worden." Nederland
had die vlag al vier jaar eerder ingevoerd. Het is tot nog toe niet gelukt om
een afbeelding van deze vlag to vinden.
Maar aangenomen mag worden dat het
woord Rhenus in zwarte hoofdletters in
de witte baan van de vlag stond.
De Conventie van Mainz werd
op 17 oktober 1868 herzien. Het artikel
over de speciale Rhenus-vlag werd toen
geschrapt, waarmee die zeer waarschijnlijk ook van het toneel is verdwenen.

Raad van Nederlands-Indie besloot de
gouverneur-generaal: "... to bepalen, dat
de recherchevaartuigen in deze bezittingen, in derzelver standaard of wimpels,
met duidelijk zigtbare letters, zullen voeren het woord "Recherche", en dat het
niet zal zijn geoorloofd, om van de sloe-

gebruik zijnde blokvlag clan zullen zij
dadelijk bij het bespeuren dezelfde nationale vlag van top heisschen, en mij tegemoet zeilen en die vlag van top blijven
voeren, zoolang ik mij aan boord of
hunne nabijheid bevind; alleen wanneer
zij niet kunnen bijdraaien of tegemoet

pen dier vaartuigen den wimpel to laten
waaijen, maar alleen de vlag van achteren mode met het woord Recherche

zeilen, heisschen zij een blauwe vlag in
top."

voorzien." Het besluit werd in het
Staatsblad van Nederlandsch-Indie en de
Javasche Courant publiekelijk gemaakt.
Het is nog niet gelukt een
afbeelding van deze vlag to vinden. Het
is niet bekend in welke kleur de letters
waren uitgevoerd in deze NederlandsIndische 'recherche-vlag'. Ook is niet
bekend wanneer deze vlag ophield to
bestaan.

Met de invoering op 26 augustus 1822
van de Algemeene wet over de heffing

Deze langwerpig, spits toelopende admiraalsvlag heeft in de witte baan
een anker met daarboven een
Nederlandse kroon. Links van dit
embleem staat de letter A; rechts ervan
een R. De twee letters staan voor
Ambulante Recherche. Het Belasting &
Douane Museum heeft twee van deze
wimpels in zijn collectie. Ze werden
gevoerd door het douanevaartuig
'Zeemeeuw', het in Den Helder gestationeerde vlaggenschip van de douane.

der regten van in-, uit- en doorvoer en

Douanesein

van de accijnsen' werd in artikel 195

Mocht met de invoering van de admiraalsvlag voor de bemanning van de

bepaald dat de Nederlandse staat het
recht had om aan de zeezijde schepen to
visiteren. Een speciale recherche- of douanevlag werd toen nog niet vastgesteld.
In juni 1828 zat het klaringsvaartuig op
het Uithuizerwad zonder vlag. De
Administrateur der Directe Belastingen,
In- en Uitgaande Regten en Accijnsen
vroeg de minister van Marine om een
vlag voor dat vaartuig. De minister van

Admiraalsvlag

marine besloot op 27 juni "uit to reiken
twee Nederlandsche vlaggen, ieder lang

Nederland zelf ook de behoefte aan een

ten zeil minderen, bijdraaien of stoppen,

onderscheidingsteken voor de dienst der
ambulante recherche. De dienst der

bestaat in het vertoonen van een roode
vlag onder eenen gespleten
Nederlandschen wimpel; waaraan

vijf ellen en breed drie ellen, alsmede
twee Nederlandsche wimpels, ieder van
10 ellen lengte, ten dienste van het klaringsvaartuig gestationneerd op het
Uithuiserwad, provincie Groningen".
Recherche-vlag
In Nederlands Oost-Indie deed het
gebrek aan een onderscheidingsvlag
voor douanevaartuigen zich gelden in
1832. Gezaghebber J. Swartz van het in
Samarang gestationeerde recherchevaartuig had zich begin juni "onbehoorlijk"
gedragen tegenover de opvarenden van
zijner majesteits schooner Pijlades. Wat er
precies is gebeurd zeggen de bronnen
niet, maar waarschijnlijk hebben de
opvarenden van de Pijlades getwijfeld
aan de bedoelingen van de gezaghebber,
die dat op zijn beurt niet nam.
Swartz werd wegens zijn gedrag
enkele weken geschorst en de gouverneur-generaal vond op 5 september 1832
"dat het geven van een onderscheidingsteeken aan de vaartuigen en sloepen van
de recherche, in alle opzigte, nuttig mag
worden beschouwd". In overleg met de
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Langzamerhand ontstond er in

ambulante recherche was in februari
1845 in twee districten verdeeld.
De eerste die een speciaal onderscheidingsteken voor de douane instelde,
was de controleur-commandeur in het
district Den Helder, de latere directeur
Kraayenhoff. Hij heeft zich die vlag zelf
aangerneten. Op 6 juli 1864 schreef de
controleur-commandeur aan de bijkantoren:
"Ik breng ter kennisse van de
Visiteurs der verschillende Klarings- en
Recherche Vaartuigen in deze afdeeling,
dat ik als herkenningsteeken heb aangenomen een nieuwen Standaart zijnde
geheel wit, met een klein gedeelte rood,
[wit] en blaauw aan de mast en in het
wit.
Wanneer de Visiteurs voornoemd eenig vaartuig met lien
Standaart bejegenen, zullen zij eenvoudig Salueeren met de Nederlandsche
vlag van top van hunne opmerkzaamheid doen blijken zonder meer. Waait
onder die Standaart alleen de nu in

douaneschepen onderling duidelijk zijn
wie zich aan boord beyond, een algemeen herkenbaar douanesein was er nog
niet. Dat word pas op 13 april 1867 door
besluit van de minister van Financien
ingevoerd. Minister Schimmelpenninck
bepaalde toes: "dat het sein der vaartuigen van de ambulante recherche to
water, waarop schippers en gezagvoerders van schepen en stoombooten moe-

onverwijld gevolg moet worden gegeven
ten einde de ambtenaren der in- en uitgaande regten en accijnsen in de gelegenheid to stellen de vereischte visitatie
to verrigten".
In 1879 liet de minister van
Financien aan zijn ambtgenoot van
Marine weten dat dit sein ook in gebruik
was bij de visserijpolitie op de Schelde
en Zeeuwse Stromen, waar de dienst der
Domeinen van het ministerie van
Financien het voor het zeggen had.
In 1867 had er geen overleg
plaatsgevonden tussen de ministers van
Financien en Marine over het douanesein. Marine was echter van oudsher de
instantie die het gebruik van vlaggen op
het water regelde.
Op het advies van de minister
van Marine werd bij Koninklijk besluit
van 18 oktober 1897 bepaald dat een
Nederlands oorlogsvaartuig zich van alle
andere onder Nederlandse vlag varende
vaartuigen diende to onderscheiden door

het voeren van een gespleten Nederlandse wimpel. De schepen van de
ambulante recherche en de visserijpolitie
in Zeeland zouden voortaan, als ze de
gespleten wimpel gebruikten, aangezien
kunnen worden voor oorlogsschepen.
Douanevlag
Financien was door het'inpikken' van de
gespleten Nederlandse wimpel door
Marine voor een voldongen feit gezet.
Het douane-sein moest worden gewijzigd. De minister van Financien stelde op
12 januari 1898 zijn ambtgenoot van

to gaan. "Voor de visscherij politievaartuigen op de Zeeuwsche Stroomen geldt
als sein voor bijdraaien het in top hijschen van eene witte vlag", aldus de
minister van Financien. In het besluit dat
op I mei 1898 van kracht word, heette
het: "Het onderscheidingsteeken voor
vaartuigen van de ambulante recherche
to water bestaat voortaan in de
Nederlandsche vlag, in de witte baan
voorzien van het woord Douane in duidelijk zwarte hoofdletters".

Marine voor de gespleten Nederlandse
wimpel to "vervangen door een
Nederlandsche vlag, in de witte baan
voorzien van zwarte letters I.A.
(Invoerrechten en Accijnzen) of van de
zwarte letters VPZ.S. (Visscherij Politie
Zeeuwsche Stroomen), terwijl het seinteeken voor bijdraaien enz. wellicht de
roode vlag zou kunnen blijven bestaan,
die thans onder den wimpel wordt geheschen".
De minister van Marine was wel
to vinden voor het instellen van een speciale vlag voor de ambulante recherche
en de visserijpolitie. Hij was het echter
niet eens met het gebruik van de afkortingen, "omdat niet onmiddellijk de
beteekenis in het oog valt, vooral niet
tegenover schepen van vreemde nationaliteit". Hij stelde voor een Nederlandse
vlag in to voeren met het woord Douane
erop. "Deze term is bij alle naties bekend
en in verschillende geschriften over

In 1902 werd een nieuw
Internationaal Seinboek van kracht.
Daarin word het sein waarop gezagvoerders van zeilschepen en stoomvaartuigen
moesten zeilminderen, bijdraaien of
stoppen veranderd in de lettercombinatie M.E, boven elkaar gehesen. Voor de
rood-wit-blauwe douane- en politievlag
had dit geen gevolgen. Die bleven zoals
ze waren.
De douanevlag werd niet in
plaats van de Nederlandse vlag gebruikt.
Deze wapperde altijd van de achterste-

mandant) hem tegemoet vaart op een
antler vaartuig, ook voor het nodige eerbetoon zorgen."
Na de Tweede Wereldoorlog
raakte de speciale douanevlag langzaam
maar zeker in onbruik. De radio nam het
werk van de seinvlaggen over. De douanevlag werd vervangen door een blauwe
wimpel met daarop het woord douane.

Huidige douanevlag
In maart 1991 werd de douane met een
geheel nieuwe vlag uitgerust. Was de
rood-wit-blauwe vlag een officiele
Nederlandse vlag, de vlag van de
Belastingdienst Douane is niet meer dan
een bedrijfsvlag. Ze maakte onderdeel
uit van de toen ingevoerde nieuwe huisstijl van het Ministerie van Financien. De
vlag werd ontworpen door Edo van Dijk
van het designbureau BRS Premsela
Vonk. Hij had opdracht gekregen om een
vlag to ontwerpen waarin tot uitdrukking kwam dat de douane relaties onderhield met de Belastingdienst, Nederland
en Europa.

king "douanekruiser" meermalen

ven en doet dat nog steeds. De douanevlag werd altijd in top gevoerd, zoals op

Aan de stokzijde van de vlag
zijn de kleuren van de Nederlandse vlag

gebruikt wanneer het recht van visitatie

foto's to zien is. De oprichter van het

ter sprake komt als een gevolg van belasting aangelegenheden. Zijn er schepen
onder uw Departement ressorteerende
welke alleen als politie to water dienst
doen, dan zoude het woord douanc door
politic kunnen worden vervangen."
Marine beval Financien aan om
voor het sein dat een schip moest bij-

museum, prof. dr. J. van der Poel, heeft
op een douaneboot gevaren en schreef in
het in 1958 verschenen De Nederlandse
Belastingdienst door de eeuznen over het
gebruik ervan: "Allereerst moet men
weten, dat het bij de ambulante recher-

aangebracht. In de blauwe baan staan de
sterren van de Europese vlag. Het uitwaaiende deel van de vlag is groen, de
kleur van de douane-uniformen, met
daarin het woord Douane. De'Nederlandse' vlag en het groene veld in de
douanevlag worden gescheiden door een

internationaal recht wordt de uitdruk-

Twee speciale seinvlaggen die boven

che nog steeds militairement toegaat wat
het vlagvertoon betreft. leder vaartuig is
voorzien van een vlag met het woord
douane op de witte baan, een teken dat
het schip dat men wenst to visiteren,

elkaar gehesen aangaven "brastegen of
draai bij. Stop onmiddellijk". Het I-sein

stoppen, bijdraaien of vaart verminderen
moet. Maar die vlag client ook voor het

bestond uit een vierkante vlag met drie

begroeten van een ander douanevaartuig
en hij die weet, dat daarop een hoger
geplaatste aanwezig is, salueert het eerst.
Ik heb zelfs eens van mijn DirecteurGeneraal, die met de'Zeehond' de
Albatros' tegenvoer half in ernst moeten
horen, dat dit bij mij niet snel genoeg
was geschied! Zo moet dus een schipper
der ambulante recherche die weet dat

draaien om visitatie mogelijk to maken,
het internationals sein I.W. to gebruiken.

evenhoge banen blauw, wit en blauw.
Het sein W bestond uit drie opeengestapelde vierkanten. Het vierkant in het
midden van deze seinvlag was rood, het
middelste wit en het buitenste blauw.
Op 4 februari 1898 liet de minister van Financien zijn collega van Marine
weten met de voorstellen voor douaneen politieviag en het douanesein akkoord

zijn inspecteur (eerder controleur-com-

smalle gele baan. Deze lijn is het symbool
van de Belastingdienst. Deze probeert
immers een zo rechtvaardig mogelijke
scheiding to leggen tussen dat deel van
het inkomen dat iedere Nederlander
voor zichzelf mag gebruiken, en het deel
waarover de staat mag beschikken.
In tegenstelling tot het gebruik
van de vroegere douanevlaggen, wordt
de moderne douanevlag ook op het land
gebruikt. Zo werd de vlag voor het eerst
gehesen in maart 1991 voor het belastingkantoor in Maastricht, het hoofdkantoor van het douanedistrict Heerlen.

Jos Poels
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Einde 1989 kwam ik als samensteller van de
tentoonstelling "Schipper mag ik overvaren....
over tollen en tolhuizen" in contact met dr. C.D.
Laros uit Bilthoven. We hebben toen informatie
uitgewisseld over het fenomeen tolheffing. De
heer Laros bleek tot mijn verbazing het verza-

Maartensdijk en 'de Bilt'. Tollen en 'paddestoelen' waren de belangrijkste merktekens langs de route. Vader raadpleegde
onderweg de losse kaarten van de Atlas
van de Algemene Nederlandse
Wielrijders Bond, die hij weer van zijn
vader had gekregen. Zij dateerde uit
1904 en 1906, maar waren nog steeds, zo
rond 1928, volledig actueel. Alle tollen
waren er op aangeven evenals de kwali-

melen van gegevens over de voormalige tollen
in de provincie Utrecht als hobby to hebben en
was van plan het verzamelgebied uit to breiden
tot heel Nederland. Hij deed me denken aan Co
Bieze, die al enige jaren bezig was alle grenspalen aan de post- en zuidgrens in kaart to
brengen. Beiden deinsden er niet voor terug om
als hobby aan een project to beginnen dat vele

De heer Laros op zijn werkplek

jaren zou vergen. Onlangs ontving het museum

De aantrekkingskracht die tollen en tol-

een brief van de heer Laros waarin hij kenbaar
maakte dat hij zijn collectie documentatie over
tollen en tolhuizen aan het Belasting & Douane
Museum wilde schenken. De overdracht heeft
inmiddels plaatsgevonden. De collectie uit
1989, ondergebracht in enkele multobanden,
bleek in tien jaar tijd gegroeid to zijn tot zo'n
vijftig banden. Aanvankelijk moest de inhoud
als basis dienen voor een boek, maar omdat
enkele andere historische werken voorrang
hebben en hadden denkt de heer Laros dat het
er niet meer van komt. De unieke collectie is
beknopt beschreven op floppy gezet en staat nu
ten dienste van het Belasting & Douane
Museum en onderzoekers. Ze vormt een uitstekende basis voor een toekomstige tentoonstelling. De redactie heeft de heer Laros gevraagd
of hij zijn beweegredenen om tot deze curieuze
hobby to komen voor de lezers van Impost op
papier wilde zetten. Zijn relaas volgt hierna.
John Vrouwenfelder
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huizen voor mij hebben dateert van mijn
vroegste jeugd. Gezeten in een zitje
voorop de fiets van mijn vader trok ik
met hem door de Baarnse en Soester dreven. Zulke tochtjes waren op zich zelf al
een belevenis, maar dan de ontmoeting
met de tolbaas. Het mogen betalen van
een cent waarop dan de doorgang werd
vrij gegeven. In de lange winteravonden,
wanneer mijn vader na thuiskomst uit
kantoor, mij voorop de fiets tilde, de

teit van de weg. Verharde wegen werden
onderscheiden in klinker-, grind-, puin-,
koolas-, macadam- en schulp (scheip)
wegen. De onverharde in garden-, zand-,
kleiweg- of groot heispoor, terwijl aangeduid werd of wegen met een wielrijderspad vergezeld gingen of dat het een
afzonderlijk wielrijderspad betrof.
Ik ben mijn hele leven een enthousiast
wielrijder gebleven. Toen ik in 1958 in
Bilthoven kwam to wonen, zat ik ineens
weer tussen wat er over was van de tollen en tolhuizen uit mijn jeugd.
Een ander jeugdfenomeen betrof molens.
Hoe langer hoe meer enthousiaste
molenliefhebbers zetten zich in voor het

brandende kaarslantaarn tussen mijn
voeten. Onvergetelijk. Later word de

behoud en het weer restaureren en

kaars vervangen door een carbidlantaarn. Ik had inmiddels een zitje op de
bagagedrager gekregen. De lantaarn van
het tolhuis, de bel, de slagboom, de kleine doorgang voor voetganger en fietser,
het tolbord met de tarieven, dat alley had
een magische aantrekkingskracht op mij.
En dan natuurlijk de verhalen die vader
vertelde, tekst en uitleg over de tol en de
tolbaas of de tolvrouw, het praatje bij de
ontmoeting. De tocht langs de Eemdijk

opbouwen van deze karakteristieke landschapmarkeerders. Het is in deze fase
geweest dat ik begonnen ben gegevens
to verzamelen van de tollen in de buurt.
Een belangrijke impuls tot het verder
duiken in de geschiedenis van het tolwezen vormde het verschijnen in 1986 bij
Foresta BV in Groningen van de heruitgaven van de gemeenteatlassen van
Kuyper van de verschillende provincies.
Eerst beperkte ik mij tot Utrecht. Alle tol-

naar de tol bij Eemnes. En dan bij hoogwater in de winter, wanneer de hele
Eempolder blank stond en in de

len en tolhuizen waren in de Gemeente
Atlas per gemeente terug to vinden. Met
behulp van de topografische atlas werd

Tromplaan tien centimeter water stond.
In het voorjaar wanneer de dagen Bingen lengen en onze tochtjes zich uitbreidden naar'Dc Lage Vuursche' met
de dubbeltol van'Kuus', naar

het daarna een sport de juiste lokalisatie
op to zoeken en deze op de atlas in to
tekenen. ledere tocht bracht mee dat er
gekeken word of er nog resten van de
voormalige tollen terug to vinden waren.

GEMEENTE SOEST.

I OViNCIE UTRECHT.
i'

De kaart van de gemeente Soest, afkomstig
uit de befaamde gemeenteatlas samengesteld einde jaren zestig van de negentiende
eeuw door belastingontvanger en cartograaf
J. Kuyper

Het tolhuis van de Veenhuizertol
bij Soestdijk bestaat nog steeds

Uttgave vax, Hugo Surmuu a L.eurarder.

Geteekei,d door 31ugper
46*e,T Br.rrderr,

Geleidelijk breidde ik aan de hand van
de Kuyper atlassen mijn collectie tolgegevens uit naar de andere provincies. Net
verschijnen van de prachtige verzorgde
Historische Atlassen op basis van de
Chromatografische kaarten des Rijks bij
Robas vormde opnieuw een belangrijke

312_ /.<r...rvea•.

huizen in de betreffende provincie onder
to brengen, zodat geinteresseerden in
deze vroege vorm van wegenbelastingheffing daar over het tolwezen geinformeerd konden worden. Helaas is dit tot
nu toe vergeefs geweest, zodat de eens
zo markante stoffering van onze wegen

aanwinst voor de studie van het tolwe-

vrijwel volledig is uitgeroeid. Wat dat

zen rond 1900. De Grote Historische
Atlas van Nederland 1:50 000 van
Wolters-Noordhof tenslotte bracht niet
alleen de situatie tussen 1838 en 1857 in
kaart, maar maakte het tevens mogelijk
de locaties to vergelijken met die van de
Grote topografische atlas, die de vergelijkbare kaartbladindeling hanteerde.
Inmiddels trachtte ik door publicaties in
dagbladen over locale tolsituaties men-

betreft hebben de molenliefhebbers de

sen to bereiken die ter plaatse bekend
waren geweest met het tolwezen en die
zelf of wier ouders cq grootouders nog
een tol hadden bernand.
Eigenlijk was mijn streven in iedere provincie tenminste een tolhuis intact to
laten en daar de gegevens over de tol-

zaak beter aangepakt.
Toch ben ik blij dat het werk dat ik in het
verleden in deze tolhuishobby heb gestoken, nu binnen het belastingmuseum een
plaats heeft gevonden. Daar kan nu een
ieder die belangstelling heeft voor het
werk van de tolgaarder van weleer, de
verzamelde informatie vinden. Misschien
dat er nog eens een historicus opstaat die
een getuigschrift of een proefschrift wijdt
aan het tolwezen. In de negentiende
eeuw zijn vanuit de belastingwetgeving
verscheidene proefschriften over dit
onderwerp verschenen, die ook uit historisch oogpunt het lezen meer dan waard
zijn.

Of, nu in deze 21'" eeuw de tolheffing
weer actueel wordt, dit een stap terug of
een stap voorwaarts betekent, is voor discussie vatbaar. In Frankrijk is de 'peage'
at weer lange tijd een niet meer weg to
denken fenomeen. Ik neem aan dat niet
iedereen op de hoogte is van de oorsprong van dit woord. Het heeft namelijk niets to maken met het Franse payer
dat betalen betekent, maar het is afgeleid
van het Latijnse 'pedaticum': 'het recht
om je voet to zetten', een woord dat is
afgeleid van 'pes' voet.
Ik hoop dat mijn collectie in Rotterdam
een vruchtbare periode tegemoet mag
gaan en dat, wat eens een niet weg to
denken karakteristieke bebouwing of
misschien juister stoffering van onze
wegen vormde, daardoor voor het nageslacht bewaard mag blijven. En misschien komt er nog eens een dag dat in
verschillende provincies er een tolhuis
compleet met slagboom, lantaarn, bel en
tolbord in ere wordt hersteld, op een
plaats waar het tientallen jaren voor het
innen van het wegenonderhoudsgeld als
een onmisbaar attribuut heeft gefunctioneerd. Een tol als een markant gedenkteken van de voorloper van ons wegenbelasting stelsel.
Dr. C.D. Laros, Bilthozrcn
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McCulloch en de Vlaktaks
Nihil est quod adhuc de republics putem dictum, et quo
possim longius progredi, nisi sit confirmatum, non
modo falsum esse illud, sine injuria non posse, sed hoc
verissimum, sine summa jusititia rempublicam regi non
posse2

John Ramsey McCulloch (1789-1864)
bezocht de universiteit van Edinburgh
maar studeerde niet at. Die onvolkomen
start leverde hem een positie op bij een
advocatenkantoor. Zijn belangstelling lag
echter met bij de ondersteuning van de
rechtsgeleerde praktijk. In zijn vrije tijd

Memorial Lectures in Londen, een jaarlijkse cursus economische beschouwingen ter ere van zijn inmiddels overleden
vriend. De cursus was een eclatant succes met onder zijn gehoor bekende tijdgenoten, waaronder tussen de lien en
vijftien Members of Parliament." Zijn

bestudeerde de jonge McCulloch de poli-

faam was zo groot dat zijn naam bij uitstek verbonden was aan het onderwerp

tieke economic en in 1816 debuteerde hij
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als schrijver op dat onderwerp, met een
bijdrage over staatsschulden. Deze stuurde hij naar David Ricardo, toentertijd
een van de beroemdste economen.

politieke economie. Hij had zijn tijd mee.

Een langdurige briefwisseling volgde.
De nieuwe richting die McCulloch was
ingeslagen leidde tot een carriere in de
journalistiek, waarbij zijn commentaren
eerst in de Scotsman en later in de
Edingburgh Review ruim de aandacht

toe "and if not a lion, I am at all events a
lion's welp."" Thuis in Edinburgh was
zijn succes in Londen niet onopgemerkt
gebleven en werd hij in 1825 genomineerd voor de leerstoel Politieke

trokken. Een andere beroemde econoom,
John Stuart Mill, ofschoon geen vriend

standers die hij uit zijn polemieken in de
liberale Scotsman en in de Edinburgh

van McCulloch, omschreef diens bijdra-

Review had overgehouden zouden ver-

gen in de Review zelfs als "most valuable"."

hinderen dat McCulloch de leerstoel zou
innemen. Een nieuwe kans deed zich
voor in 1831, zowel voor de leerstoelen
moraalfilosofieals politieke economie,
maar uiteindelijk legde hij zich neer bij
zijn Engelse carriere; in 1827 had hij de
leerstoel Politieke Economic aan de nieuwe London University ingenomen. In de
praktijk leefde McCulloch van de collegegelden van zijn studenten. Enkele
jaren later moest hij toegeven dat hij
weinig studenten meer trok en nadat de
universiteit weigerde om zijn inkomsten-

Ofschoon hij onder vrienden bekend
stond als "convivial kon McCulloch buitengewoon scherp zijn over zijn opponenten en lijkt hij een zeker genoegen to
hebben geschapen in het vervolgen van
zijn animositeiten. De Edinburghse
hoogleraar John Wilson omschreef
McCulloch als een "low, mean, malignant
and impotent person... unproductive,
odious, and contemptible", een qualificatie die wellicht meer zegt over deze houder van de leerstoel moraalfilosofie clan
over degene die hij aanviel, maar feit is
dat McCullochs economische commentaren niet altijd in dank werden afgenomen.,
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McCulloch voorzag in het onderhoud
van zichzelf, zijn vrouw en twaalf kinderen door zijn penvoering en door "devilishly expensive"" private colleges to
geven aan studenten.7 Als handboek
gebruikte hij Adam Smiths klassieker
"The Nature and Causes of the Wealth of
Nations" uit 1776. In 1824 werd hij uitgekozen voor het geven van de Ricardo

Zo merkte McCulloch zelf op: 'At present
the rage is for Political Economy" en hij
voegde daar met enige voldaanheid aan

Economie aan zijn Alma Mater. De tegen-

garantie to continueren zag hij zich
gedwongen om zijn leerstoel op to
geven. Zijn biograaf D.P. O'Brien laat
doorschemeren dat de gewoonte van
McCulloch om eens succesvolle collegereeksen routinematig to herhalen daar
mode debet aan was." Hoe het ook zij,
uiteindelijk accepteerde de econoom de
functie van Comptroller of the Stationary
Office, een hoge functie die hij zeer vaardig heeft vervuld en met compassie voor
zijn ondergeschikten.' 2Deze ambtelijke
functie bood hem ampel gelegenheid om
zich to blijven wijden aan zijn politiekeconomische beschouwingen.

Voor mijn onderwerp zijn McCullochs
bespiegelingen over de belastingheffing
van belang. Wellicht deels geinspireerd
door zijn ervaringen bij zijn voormalige

hetgeen zich vermoedelijk laat verklaren
uit de frequents briefwisseling die hij

advocatuurlijke werkgever pakte hij
daarbij het voormelde citaat op van
Cicero: "sine summa justitia rempubli-

O'Brien uitlegt is de invloed van Adam
Smith wellicht belangrijker geweest.'9 We
weten in ieder geval dat hij diens Wealth
of Nations als lesmateriaal gebruikte."'

cam regi non posse".
De staat kan niet worden bestuurd zonder de hoogste standaard van rechtvaardigheid. Dat brengt mee dat ook de verdeling van de collectieve lasten rechtvaardig behoort to geschieden. Een belasting is een deel, of de waarde van een
deel, van de eigendom of arbeid van
individuen dat de overheid van hen
wegneemt om er zelf over to beschikken," aldus McCulloch in de openingszin
van zijn Treatise on the Principles and
Practical Influence of Taxation and the
Funding System." Daarmee lijkt de toon
van de discussie al gezet: belastingen zijn
een inbreuk op eigendomsrechten. De
auteur voegt daar echter direct aan toe
dat voor die inbreuk een rechtsgrond
bestaat: het fundamentele beginsel dat
de burgers zoveel mogelijk bijdragen
overeenkomstig hun draagkracht aan de
collectieve uitgaven waar zij van profiteren.
"It is sufficiently clear that, so long as taxes
imposed for necessary and ligitintous purposes are judiciously assessed, and collected in
the way least likely to be injurious, their payment cannot reasonably be objected to."

met laatstgenoemde voerde en die ook
grotendeels bewaard is gebleven. Zoals

In dat werk komen we de bekende uitgangspunten tegen, dat het bedrag, de
termijn en de betaling niet arbitrair
mogen zijn maar dienen vast to staan;
dat invordering client to geschieden op
momenten dat de contribuabelen tot
betaling in staat zijn; en dat invordering
client to geschieden tegen zo laag mogelijke kosten.
Deze uitgangspunten overlappen de uitgangspunten van McCulloch als hiervoor
omschreven. Zij zijn echter niet primair
normatieve exponenten. Dat ligt tenminste ten dele anders bij het vierde uitgangspunt, dat lastenverdeling in een
rechte verhouding client to staan tot de
inkomsten die de contribuabelen kunnen
verwerven onder de bescherming van de
overheid." Belastingen worden daarbij
gepresenteerd als noodzakelijke kosten,
waarmee de rechtvaardiging voor de
heffing is gegeven. Maar omdat daarmee
ook de relatie met het verwerven van
inkomsten is gegeven is ook een norm
geschapen: de lastenverdeling kan niet
disproportioneel zijn ten opzichte van de
baten die de contribuabelen van de overheid ontvangen.

De rechtvaardiging van de belastingen
bestaat uit de baat die de leden van de
gemeenschap gezamenlijk hebben bij de
besteding. Als politick econoom gaat hij

Dit laatste lijkt to wijzen op een voorkeur
voor een proportionele verdeling van de

daar niet diep op in, en ook niet op de
positiefrechtelijk geformuleerde omvang
van de collectieve lasten, het legaliteitsbeginsel dat McCulloch als een absolute
voorwaarde presenteert. Meer accent
geeft hij aan de wijze van heffen, die

ieder geval bovengenoemde uitgangspunten voorgehouden en die aangevuld
met kritische kanttekeningen bij de pleidooien van sommige tijdgenoten voor
een progressieve belastingheffing. Een
van de meest gezaghebbende was de

macro-economisch bezien zo min moge-

Franse econoom J.B. Say. Deze had aan-

lijk schade mag meebrengen.'" Publieke
rijkdom is het deel van de private rijk-

gevoerd dat een belasting van 10 zwaar-

belastingdruk, in plaats van een progressieve. McCulloch heeft studenten in

dom dat de overheid wegneemt.
Hoe groter de private rijkdom, hoe
groter het deel dat voor de overheid
beschikbaar is. 17 De eerste overweging
van de overheid behoort dus to zijn,
aldus McCulloch, om de lasten zodanig
to verdelen dat zij zo min mogelijk worden gevoeld en daardoor de productiviteit zo min mogelijk belemmeren."

der zou drukken op een inkomen van
100, dan een belasting van 100 op een
inkomen van 1000. Naarmate het inkomen nominaal hoger wordt, zou derhalve het tarief van de belastingheffing
moeten stijgen om to komen tot een
gelijk genotsoffer van de vergeleken
belastingbetalers. McCulloch vermag de
juistheid van deze theorie niet in to zien.
Prikkels tot inkomensverwerving mogen
niet wegvallen en de natuurlijke ontwik-

In de literatuur wordt McCulloch wel
omschreven als een leerling van Ricardo,

keling van economische processes mag
niet worden verstoord. Anders wordt de

De auteur is bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het belastingrecht aan de Universiteit
Leiden vanwege de Stichting Belastingmuseum
Prof. dr Van der Poel, en advocaat bij Van Oosten
Urlus Ydema advocaten to 's-Gravenhage.
2 McCulloch, A Treatise on the Principles and
Practical Influence of Taxation and the Funding
System, Londen2, 1852, p. 46, Cicero's De
Republica lib. 2 citerend.
3 D.P O'Brien, J.R. McCulloch, A Study in Classical
Economics, Londen 1970, I.c., p. 34-35.
4 Id., Lc, p. 104.
5 De Poolse student Karol Sienkiewicz noteerde op
5 maart 1821 het volgende relaas in zijn dagboek:
"I heard a very funny story about our McCulloch.
In his paper he uses very often very violent
expressions which smell badly in the delicate
noses of theTories. The children of Tories are therefore not threatened that the wolf will get them
if they crey but that McCulloch will come!"
O'Brien, p. 28.
6 O'Brien p. 45, wederom genomen uit het dagbock van Sienkiewicz, 1 november 1820.
7 O'Brien merkt op dat hij daarmee waarschijnlijk
de eerste professionele econoom was, in de zin
dat hij geen andere bron van inkomsten nodig
had. L.c., p. 158 Id., Lc, p. 511-51.
9 Id., I.c., p. 53, nt. 6. Hij kon in ieder geval hoge
gages rekenen voor incidentele lezingen; voor
lezingen voor de London Institution bijvoorbeeld
rekenee hij £ 105 in het jaar 1826. L.c., nt. 10.
10 Anders dan de naam duet vermoeden overlapte
deze leerstoel die van politieke economic ten
dele. O'Brien, p. 57.
11 O.a. p. 54.
12 O'Brien, p. 119.
13 McCulloch, p. 1.
14 L.c.
1

15 McCulloch, p. 2.
16 Id., I.e., p. 18: "The distinguishing characteristic of
the best tax is, not that it is most nearly proportioned to the means of individuals, but that it is
easily assessed and collected, and is, at the same
time, most conducive, all things considered, to
the public interests." Cf. zijn tijdgenoot John
Stuart Mill, Principles of Political Economy, ed.
Louden 1915, p. 747: " With Mr. McCulloch, prosperity does not mean a large production and a
good distribution of wealth, but a rapid increase
of it."

17 McCulloch, p. 5.
18 Id., Lc, p. 49.
19 O 'Bien, p. 121 e.v.
20 Id. Lc, p. 46.

21 Adam Smith, Wealth of Nations, 3.2.
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vooruitgang belemmerd en daar is niemand mee gebaat. Ten dele laat zich deze
stellingname verklaren vanuit de persoonlijke observaties van de auteur;
McCulloch schreef zijn werk in een
periode waarin de gevolgen van economische crises aan den lijve werden

22 McCulloch, p. 140. 'Graduation is not an evil to
be paltered with. Adopt it and you will effectually paralyse industry and check accumulation.'
23 Du Puynode, De la rnonnaie, do credit et de
I'impot, Parijs 1853 p. 84: 'Et lorsqu'on repete,
comme souvent on le fait, que ('oppression fait
de I'homme on heros si elle n'en fait on esclave,
on devrait prendre garde a ('alternative qu'on
pose, et se demander si a cote des peuples d'esclaves si nombreux clans l'histoire, on rencontre
heaucoup de peuples de heros.'
24 McCulloch, p. 119.
25 Of er een rechtstreekse relatie valt to leggen tussen risico-aanvaarding en belastingprogressie is
overigens niet helemaal duidelijk. Zie daartoe P
Swoboda en P. Steiner, in: The Political Economy
of Progressive Taxation, D. Nis en B. Felderer
(red.), Berlin/Heidelberg/New
York/Londen/Parijs/Tokyo/Honkong 1989, p. 136,
en Th.. Hazlett, Taxing Entrepreneurs, Models
and reality, in: I.e., p. 145-147.
26 McCulloch, p. 66: "Government is not instituted
to protect or favour this or that class, but to maintain the equal rights of all." Elders merkt hij op: A
rich man will, of course, pay taxes, and everything else, with less inconvenience than one who
is poor. But is that any reason why he should be
unfairly treated? or mulcted of a part of his fortune, by being subjected to peculiarly high rates of
taxation? Riches are an evidence of superior good
conduct; for, in the vast majority of cases, they
are the result either of their possessors having
themselves been, or of their having suceeded to
progenitors who were, comparatively enterprising, industrious, and frugal." L.c., p. 20.
27 In de Encyclopaedia Brittanica schreef
McCulloch: "In treating of taxation, the object of
the Political Economist is not to enquire whether
it has been judiciously expended, but to point out
the general effect of taxation on individual and
public wealth; and by analysing them together, to
show which is most advantageous, or rather
which is least injourious, to the State. Gecit. in
O'Brien, p. 231. E.R.A. Seligman, Progressive
Taxation in Theory and Practice, in: American
Economic Association Quarterly IX, 4 (1908), p.
166-167 merkt terzake op, dat het vreemd is
McCulloch toch telkens de rechtvaardigheid to
zien benadrukken, terwijl hij elders het standpunt inneemt dat het bij belastingheffing niet
meet gaan om rechtvaardigheid maar rnn macroeconomische argumenten. Zie hiervoor, noot 16.
28 McCulloch, p. 140.
29 J. Gray, A Political Philosopher's View of
Equitable Taxation, in: The Political Economy of
Progressive Taxation, D. Bos en B. Felderer (red.),
Berl i n/H ei d e lberg/New
York/Londen/Parijs/lbkyo/Honkong 1989, p. 104.
30 M. Elicker, Kritik der direkt progressiven
Einkommensbesteuerung, Pladoyer fiir die "Flache Steuer" - aus rechtswissenschaftlicher Sicht,
in: Stow 1/2000, p. 3-16.
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gevoeld door grote groepen van de
bevolking." De bevordering van de economische groei stond dus voorop. Maar

Het argument dat de auteur in de context van voormeld citaat hanteerde is
echter gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel: de overheid client alle ingezetenen gelijk to behandelen en het gaat niet
aan om de ene klasse to benadelen teneinde een andere to bevoordelen.2" Al to
juridisch moeten we deze stellingname
niet interpreteren;27 McCulloch wil met
name verhinderen dat de overheid inko-

belastingprogressie ontmoedigt bovenge-

menspolitiek voert omdat het fiscale in-

middelde productie-inspanning alsook
investeringen in efficiency en innovatie.

strument daartoe niet zou zijn gegeven.2"
Dat moet in de staatsrechtelijke opvattin-

McCulloch overweegt dat er een kritische grens bestaat. Wanneer de mens
onder druk komt to staan worden mensen tot helden, of zinken zij weg als slaven, volgens een gemeenplaats, en dat
zou ook voor de belastingheffing gelden.
Belastingheffing prikkelt tot compensatie: afhankelijk van de hoogte van de last
en de wijze waarop zij wordt vormgege-

gen van de 19de eeuw een herkenbaar
geluid zijn geweest.
Inkomensherverdeling, een niet-fiscaal
doel dat vooral in de tweede helft van de
20 eeuw werd voorgestaan, was in de
tijd van McCulloch nauwelijks bespreekbaar. Het probleern bij de verdeling van
inkomsten, aldus de auteur, is gelegen in
de ongelijkheid van middelen om

ven in positieve zin: dan drijft zij men-

inkomsten to verwerven. Het fiscale instrument zou niet geschikt zijn urn die

sen tot extra inspanningen, ondernemingszin en welvaart. De compensatie

ongelijkheid to verlichten. Op een congres over belastingprogressie in

kan ook negatief uitvallen: dan remt zij

Washington, nu al weer twaalf jaar geleden, merkte John Gray in diezelfde zin
op dat een billijke inkomstenverdeling
het gevolg is van een billijke verdeling
van de middelen om inkomsten to verwerven. Als de allocatie van die middelen juist is, kan de daarop volgende
stroom van inkomsten in wezen niet
.211 Misschien mag ik het als
onjuist

of en leidt tot inactiviteit, dernotivatie en
verarming. Een generatie later zou de
Franse econoom Du Puynode aan deze
gedachte van McCulloch sarcastisch toevoegen, dat er overwegend meer slaven
to vinden zijn dan helden.=' Dit heeft
weer to maken met de idee dat de overheid de burger niet moet belemmeren.
Dat zou economisch gezien onwenselijk
zijn en bovendien zijn fundanlentele
burgerrechten in het geding.

volgt vertalen: het gaat om gelijkheid
van kansen, niet om gelijkheid van
inkomsten. De prikkel tot bovengemiddelde inspanning ligt immers juist in de

Een inkomstenbelasting kwam de auteur
voor als een fiscaaltheoretisch juiste
wijze van heffen. hnmers, in de termen
van Adam Smith, dan draagt een ieder
bij aan de collectieve lasten naar verhouding van hetgeen hij verdient onder de
bescherming van de staat. Belangrijk is
de neutraliteit van de belastingheffing:
"by falling equally on all, it occasions no
change in the distribution of capital, or in the
natural direction of industry, and has no inf-

voordelen van ongelijkheid van inkomsten.
Zwaarwegender nog is het volgende
argument. Als eenmaal het beginsel van
progressieve tariefstelling is aanvaard, is
er geen maatstaf om die progressie vorm
to geven:
"Why not take 50 per cent. from the man of £
2,000 a year, and confiscate all the higher
class of incomes before you tax the lower?"

luence over prices."
Dit is deels de laissez faire idee die in de
19de eeuw vast is verankerd in de liberale communis opinio: optimale allocatie
van kapitaal en arbeid ontstaat zonder
overheidsingrijpen. McCulloch wijst
voorts op het risico van belastingontwijking (kapitaalvlucht) en het ontmoedigen van risicovolle investeringen bij
belastingprogressie, risico's die ook in de
moderne literatuur worden genoemd."

Deze boze droom is min of rneer realiteit
geworden in de eeuw na McCullochs
dood. De marginale tarieven in de
Westerse wereld liepen op tot 91% in de
Verenigde Staten en 95%, in Duitsland."'
Over de macro-consequenties van deze
progressie wordt getwist. De pleitbezorgers voor belastinghervorming benadrukken de negatieve consequenties. Zo
zou er een aantoonbare relatie bestaan
tussen President Kennedy's verlaging

van het marginale tarief van 91% tot 70%
en de toegenomen economische groei
met 5,1% in die periode, en datzelfde
zou gelden voor de verlaging van het
70% tarief tot 28%% door president Reagan
en de toegenomen groei met jaarlijks 4%
tussen 1983 en 1989." De Joint Economic
Committee van het Amerikaanse
Congres stelde recentelijk bovendien
vast dat US-Staten met een eigen flat rate
income tax ca. 25% meer groei doormaakten dan staten met die voor hun
eigen belasting progressieve tarieven
hanteren.12 Lage marginale lasten maken
mensen tot holden, zou McCulloch wellicht hebben gememoreerd bij het zien
van deze cijfers en de cijfers van de
Amerikaanse economie sedertdien.
Omgekeerd wijzen fiscaal conservatievere commentatoren op de evenwichtige
macro-economische ontwikkeling die
door progressieve heffingen worden
bewerkstelligd. Fluctuaties in de nationale bestedingen zouden daardoor automatisch worden afgevlakt, zonder ingrijpen
van de overheid. Naarmate de progressiefactor hoger is zou de stabiliserende
working van het belastingstelsel grater
zijn.'' In een rapport van september 2000
suggereert het Centraal Planbureau dat
handhaving van belastingprogressie economisch gunstig zou zijn voor ons land.'
Omgekeerd geeft het toe dat een
progressieve inkomstenbelasting niet
effectief is wanneer, zoals in feite
gebeurt, fiscale aftrekmogelijkheden de
effecten van de progressie afvlakken.°
Bovendien kan niet worden aangetoond
dat de kwantitatieve betekenis van
progressieve belastingen voor het egaliseren van economische fluctuaties groot
is, aldus Caminada in zijn dissertatie."

schijf at bij een box 1-inkomen van minder dan 1,5 maal modaal. De Iengte van
het pad om de hoogste schijf to bereiken
is omgekeerd evenredig aan het aantal
belastingbetalers dat kans ziet om de
hoogste schijf to haten. Hoe Langer het
pad is, hoe minder bezwaarlijk de
progressie drukt en een langer pad
maakt het natuurlijk makkelijker om die
progressie to rechtvaardigen.
Om bij Nederland to blijven: A.C. Rijkers
heeft in zijn inaugurate rede aangetoond
dat er in de vorige eeuw weinig discussie
is geweest rond de invoering van de
belastingprogressie. Niemand kan bij
lezing van de wet zien hoe de tarieven
zijn ontstaan, aldus de Vaste Commissie
voor Financien in 1964, en een principiele discussie over de progressie werd door
de bewindslieden vermeden. Het zou bij
de tariefstelling in 1964 gaan om louter
technische aanpassingen, waarbij de
ethisch-normatieve component weinig
invloed lijkt to hebben gehad.' Bij de
recente wetswijziging heb ik wederom
weinig maatschappelijke discussie opgemerkt over de mijlpalen voor de tariefschijven en datzelfde geldt voor de
tariefstelling zelf. Het marginate tarief
van de wet IB 1964 bedroeg nog niet zo
lang geleden 72%,, en de verlaging ervan
eerst tot 60% en tot 52%, in de wet IB
2001 - een verlaging van bijna 28% '" - is
min of meer geruisloos gegaan. Daaruit
blijkt wet dat ethisch-normatieve overwegingen wederom niet het zwaartepunt van de besluitvorming hebben uitgemaakt. Dit illustreert het betoog van
McCulloch:

De progressie is niet alleen afhankelijk

same proportion of their income or their property, you are at sea without a ruttier or compass, and there is no amount of injustice and
folly you may not commit.""'

1%, geheven over inkomsten tot $ 20.000
(geindexeerd $ 250.000 in dollars 1994),
terwijl de hoogste schijf met een tarief
van 7%, pas werd bereikt bij inkomsten
tot $ 500.000 (geindexeerd $ 6 mio in dollars 1994). In het Duitse voorbeeld is de
progressie steiler. De hoogste schijf
bereikte men in 1968 bij een inkomen
gelijk aan 21 maal het modale inkomen.
Een kwart eeuw later "ontdekte" het
ministerie van Financien dat de hoogste
schijf inmiddels at bij 2,5 maal modaal
word bereikt. Bepalende factoren waren
deels wetgeving, deels ook inflatie.17 Nog
steiler is de progressie in ons land: per 1
januari 2001 bereikt men de hoogste

32 Schlecht/Adams, l.c., p. 8.
33 C.L.J. Caminada, De progressie van het belastingstelsel, diss. Leiden 1997, Amsterdam 1996, p. 157.
34 C. van Ewijk en PJ.G. Tang, Efficient progressive
taxes and education subsidies, The Netherlandish
Bureau for Economic Policy Analysis, Den Haag
2000, or 170.
35 Id., I.c., p. 5.
36 Caminada, l.c.
37 Flicker, p. 4.
38 A.C. Rijkers, Naar een proportioneel inkomstenbelastingtarief in de 21"`eeuw, Deventer 1991, p.
5.
39 20/72.

40 McCulloch, p. 141.

"the moment you abandon... the cardinal
principle of exacting from all individuals the

van de gehanteerde tarieven, maar ook
van de mijlpalen voor hogere schijven.
In de Verenigde Staten werd vanaf 1913

31 Joint Economic Committee, Tax Cuts, Economic
Growth, and Tax Revenu, September 1996, gecit.
Door E.V. Schlecht en J. Adams, Tax Reform,
Challenges and Possibilities, in: Policy Paper
National Taxpayers Union Foundation 3 februari
1999, nt. 11.

Een ernstiger waarschuwing is nauwelijks denkbaar. Zoals Cicero opmerkte in
de passage die McCulloch citeerde, zonder summa justitia, de hoogste mate van
rechtvaardighcid, kan de staat niet
bcstuurd worden.
Summa justitia brengt voorts mee dat de
overheid eenieder gelijk behandelt. Onze
grondwet bepaalt dat in het eerste artikel, maar de gelijke behandeling is ook
vervat in het verdragenrecht: art. 14
EVRM en art. 26 IVBPR. Dit legt een verplichting op voor de wetgever en, zoals
de Hoge Raad in zijn arrest van 6 juni
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41 Hierover J. van den Berge, Het gelijkheidsbeginsel, in: Belastingrecht en ethiek in debat,
Opstcllen over ethische aspecten van belastingheffing (J.L.M. Gribnau, ed.), Deventer 2000, p.
101.
42 K. Caminada, K. Goudswaard en H. Vording,
Naar bredere grondslagen en lagere tarieven in
Nederland, p. 103 e.v., gcactualiseerd in
Verkenning van een vlakke belasting op inkomen, in: Weekblad 2000/6392, p. 937 e.v.
43 Elicke, p. 9.

44 www.ilcpa.org/ba/ba[36.htmi. p. 1.
45 Zie daarover de vele commentaren op internet,
bijvoorbeeld www.heritage.org/library/categories/budgettax/bg1]34.html.
46 Cf. Research Memorandum 170, C. van Ewijk and
P.J.G. Tang, Efficient progressive taxes and education subsidies, September 2000.
47 S. Cnossen, De pretbox van Vermeend en het
vlaktaksspeeltje van Bos, in: Weekblad 2000/6403,
28 september 2000, p. 1407-1408.
48 De regel zou overigens door de Earl van
Liverpool voor het eerst zijn geformuleerd in het
kader van het parlementaire debat rond de
progressieve income tax van William Pitt van
1798. Zie Flicker, p. 9-10.

49 McCulloch, p. 153.

1979, BNB 1979/211 bepaalde toen hij de
algemene beginselen van behoorlijk
bestuur van toepassing verklaarde, voor
de fiscale administratie."' De vraag die
McCulloch wilde beantwoorden was, of
progressieve belastingen wel invulling
geven aan dat gelijkheidsbeginsel. Als de
hoogte van de to hanteren progressieve
tarieven niet normatief is to benaderen, is
kennelijk sprake van toevallige factoren,
zoals economische omstandigheden,
sociale ontwikkelingen en politieke
accenten. In de weinige politieke discussies over dit onderwerp wordt wel vaak
gerefereerd naar de idee van rechtvaar-

digheid, maar een objectieve en wetenschappelijk to toetsen maatstaf voor die
rechtvaardigheid is niet to vinden. De
waarschuwing van McCulloch voor
"injustice and folly" dringt zich dan at
snel op, zeker bij voormelde extreme
marginale tarieven.

tingen in boxen 2 en 3 al een flat rate
wordt gehanteerd. Voorts omdat de categorieen belastingbetalers die in aanmerking komen voor het hoogste marginaal
tarief in box 1 het meest gebruik maken
van de wettelijke aftrekmogelijkheden.

Nadat o.a. de onderzoekers Caminada,

Zoals ook het CPB constateert wordt de
met de lippen beleden tariefsprogressie
als uitdrukking van summa justitia voor

Goudswaard en Vording van de
Universiteit Leiden zich hadden uitgesproken voor een flat rate tax" heeft de
Tweede Kamer een motie van de heren
Reitsma (CDA), de Vries (VVD) en Giskes
(D66) aangenomen waarin de regering
wordt gevraagd om de mogelijkheid en
de consequenties van een vlakke belasting to verkennen, nu afvlakking van
tarieven de vereenvoudiging en doelma-

zover die nog bestaat in box 1, in feite
grotendeels ondergraven door fiscale
aftrekmogelijkheden."' Als de flat tax at
materieel bestaat voor het overgrote deel
van de belastingplichtigen, lijkt de
summa justitia, meer in het bijzonder het
gelijkheidsbeginsel, mee to brengen dat
die situatie dan voor alle belastingplichtigen gelijk zal gelden en in de wet wordt
vastgelegd. Het komende jaar kan staats-

tigheid ten goede zal komen. Anders dan
de bewindslieden in het Belastingplan

secretaris Bos van de flat tax, in de woorden van Rotterdamse hoogleraar

voor de 21 eeuw meenden past deze
motie wel degelijk in internationale ontwikkelingen; in Duitsland bijvoorbeeld
heeft de Wissenschaftliche Beirat van het
ministerie van Financier zich al eerder
uitgesproken voor een flat rate tax" en in
de Verenigde Staten heeft de ArmeyShelby Flat tax van House Majority
Leader Richard Armey en senator
Richard Shelby, gebaseerd op een studie

Cnossen; 7 zijn speeltje maken. Dan zal
blijken of de leave them as you find
them-theorie, waar de naam van
McCulloch onverbrekelijk aan verbonden is," weer toekomst heeft door een
herintroductie van een "vlaktaks". Ideaal
zal die "vlaktaks" misschien niet zijn,
maar dat kon McCulloch a priori
beamen:

van de universiteit van Stanford," ook de
nodige discussie losgemaakt." Een verkenning zoals in de motie gevraagd lijkt

'Who'er expects a faultless tax to see,
Expects what neither is, nor was, nor e'er
shall he. '°°

dus op zichzelf niet teveel gevraagd. De
motie-Reitsma is ingegeven door de

Leiden, I oktober 2000.

overweging dat de flat tax tot op zekere
hoogte at bestaat. In de eerste plaats
omdat in de sfeer van de indirecte belas-

Onno Yrtenul

tingen min of meer een flat rate bestaat,
en ook in de sfeer van de directe belas-

1,2 en 3
september
2000 to
Rotterdam

De stand van het Belasting &
Douane Museum werd druk bezocht
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Oh rti i k+P r 9
Hij wist er niet veel van en het was
ook niet zijn roeping, maar toen Hans
Santcroos in 1963 na z'n militaire dienst
op zoek was naar een baan, solliciteerde
hij op aanraden van een oom bij de
douane. 'Het werk lag niet voor het

Variatie
De variatie in het werk beviel hem. Je

opscheppen en als geboren Rotterdammer trok de haven me wel'.

maar een streep op je uniform hadden ze
niet veel ontzag voor je. Dat kwam pas

Hij kwam to werken bij de douanesecties
van de haven, die werden gerund vanuit
het kantoor in de Puntegaalstraat, doorgaans Pluk nee Kaalstraat genoemd. 'Een
hole hierarchische organisatie,
de inspecteurs en de hoofdcommiezen waren goden. Als ik wet
eens met een van hen ergens
naar toe fietste moest ik altijd
aan de buitenkant rijden'.
Hij word officieel als douaneambtenaar beedigd en moest
onder meer beloven geen
ambtsgeheimen to verklappen.
Daarna begon een praktijkopleiding van zes weken, voor het
grootste deel op de werkvloer, in casu de
haven. 'De eerste dag zei m'n mentor,
iemand met vier strepen,'s middags om
twee uur dat hij voor de rest van de dag
verlof had en of ik het boeltje maar in de
gaten wilde houden. Ik kreeg dertig sleutels om 's avonds de loodsen of to sluiten
en voelde me een hele Piet'.

had to maken met stuwadoors, cargadoors, chauffeurs, havenpersoneel en
opvarenden van allerlei slag. Geen makkelijk yolk. Als tijdelijk hulpcommies met

later. Je bouwde je eigen reputatie op.
Op een gegeven moment wisten ze wat
ze aan me hadden'.
De sfeer in de Rotterdamse Haven in de
jaren zestig was nog redelijk gemoedelijk.
Er waren sigarettensmokkelaars
actief, rnaar die bedienden zich
nauwelijks van geweld. En ook
de illegale verzamelaars van restanten van een bootlading
('veegsel' in het jargon), die probeerden de heffing daarop to
ontlopen, waren relatief vredelievend. Santcroos: 'Je had een
bepaald respect voor elkaar, je
rookte zelfs wet eens een peukie
samen. Het was een spel, waarbij nu eens de ene, clan weer de andere
partij aan het langste eind trok. Ze bespraken hun prive-problemen met je. Het
waren allemaal mensen met weinig opleiding, ze keken op een bepaalde manier
tegen ons op. Wij studeerden immers en
kregen geen vuile handen'.

Z'n eerste douanedaad had een verrassend affect'Er lag een Noorse boot, daar
kwam iemand de loopplank of met een
koffer in z'n hand en m'n baas gaf me
opdracht om die persoon to visiteren, to
controleren dus. Ik liep naar hem toe en
zei wat ik wilde. Hij zette z'n koffer neer

Volgepropt
Na de opleiding tot hulpcommies to
hebben afgerond ging hij verder.
Grenscommies werd het volgende doel,
gevold door assistent van 's Rijks belastingen. 'Naast je praktijk werd je volgepropt
met wetsartikelen over invoerrechten en

en voordat ik het wist had ik een geweldige klap voor m'n kop to pakken. Ik gaf

accijnzen met strafrecht en met strafvordering. We werden heel goed voorbereid,
moet ik zeggen, door vakbekwame
docenten'. De opleiding duurde 3 jaar.

een mep terug en er ontstond een ouderwets partijtje matten. Dat trok natuurlijk
de aandacht en daar kwam eerst de bootsman en later de kapitein op af. Die wilden
uiteraard geen gedonder met de douane.
De zeeman word ingerekend en afgevoerd. Ze vroegen me of ik soepel wilde
zijn bij de aangifte. Dat wilde ik wet.
Ik dacht nog even dat dit soort dingen
er kennelijk gewoon bij hoorde. Toen ik
's avonds thuis kwam en het verhaal
vertelde, was m'n moeder in alle Staten.
Jongen, dat is veel to gevaarlijk werk
voor jou; zei ze. Maar ik ben toch maar
gebleven.

Na beide hordes to hebben genomen
melde Santcroos zich in 1972 aan voor de
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opleiding tot hoofdassistent. Een commissie van wijze mannen ( hij zou er zelf
later ook deel van uitmaken) vond hem
geschikt en hij kon aan de slag. Na bij
verschillende secties gewerkt to hebben
kwam hij uiteindelijk bij de Opsporingsdienst terecht. 'ledereen raadde me het at,
maar ik was eigenwijs'. Terecht. Binnen
twee jaar was hij 'algemeen dienstbegeleider'(ambtelijk jargon voor'hoofd') en

x
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zwaaide hij de scepter over honderdzeventig mensen. Het betekende uiteraard
meer tijd op kantoor, waar hij met name
verantwoordelijk was voor personeel en
organisatie. De voeling met de praktijk
wilde hij echter niet loslaten en dus bleef
hij regelmatig meegaan op surveillance.
De Opsporingsdienst had behoefte aan
een speciaal soort mensen: een beetje brutaal, wantrouwend, niet bang aangelegd,
fysiek sterk, geen pure solisten. In de
praktijk vielen zes van de tien mensen of
- wat overigens allerminst betekende dat
ze ongeschikt waren voor het andere,

zochten. Die was er dus gloeiend bij. Een
andere keer zat ik met m'n baas tussen de

negen millimeter FM, later een Walther
P5. En natuurlijk een keer per jaar veer-

middag ergens to eten en zag ik een paar
tafels verder een handelaar voor wie we

tien dagen schietlessen. Ik droeg mijn
wapen alleen als ik op dienst ging.

al geruime tijd belangstelling hadden ook
een vorkje zitten prikken. Zelfde verhaal
natuurlijk.'

Gebruikt heb ik het nooit. Wel een keer
bijna. Ik was mee op een surveillance. We
reden toevallig niet in een dienstauto,
maar in de witte eend van mijn vrouw en
daardoor konden we een aantal criminelen verrassen. Anders lukte dat minder
good, want van de meeste dienstauto's
kenden ze de nummers. Toen we uitstap-

De communicatiemogelijkheden werden

ten en zij begrepen dat ze erbij waren
reed een van hen met grote snelheid recht

echte douanewerk.

sterk verbeterd en er werden honden

op me af. Toen hij nog twintig meter weg

ingezet die gespecialiseerd waren in het

was dacht ik: nu ga ik trekken. En trekken
betekende ook schieten, want alleen drei-

Containers

Volgploegen
Langzaam maar zeker kreeg de douane
meer middelen om de strijd met de zich
steeds uitbreidende drugshandel meer op
voet van gelijkheid to kunnen uitvechten.

Het havenwerk veranderde met de komst
van de containers, midden jaren zeventig.
Er was minder menselijke interventie
nodig om de ladingen van en aan boord
to krijgen en daardoor verdwenen traditionele havenberoepen als bootsman, sjorder, aanpikker en bootwerker-mannen die
de lading (bijvoorbeeld zakken van hon-

vinden van verdovende middelen. Samen
met de speurhondgeleider vormden ze
een sterk koppel. Om een misverstand uit
de wereld to helpen: de honden waren
niet verslaafd.
Ook kwamen er volgploegen, die verdachten vierentwintig uur per dag schaduwden. Santcroos: 'Die Bingen overal
mee: bij het boodschappen doen, als ze

derd kilogram) daadwerkelijk in handen

gingen biljarten, als ze naar de hoeren

Geiiniformeerd
In 1989, na een reorganisatie, verliet Hans
Santcroos de Opsporingsdienst en ging
terug naar de geiiniformde dienst, waar
in feite het douanewerk in z'n zuiverste

kregen en stuwden. Santcroos zag
(zoals zovelen) het verdwijnen van de

gingen. Moeilijk, eentonig en gevaarlijk

vorm werd beoefend. 'Daar was ik weer

werk. We oefenden in auto's, achter een

gewoon de economische verkeersagent,

menselijke schakels in de logistieke keten

baas. Als er genoeg geconstateerd was om

met lede ogen aan, maar besefte ook dat
de ontwikkelingen voor een haven als
Rotterdam onvermijdelijk waren.
Het douanevak werd gevaarlijker.
De tegenpartij veranderde van relatief
goedmoedige smokkelaars in berekenende criminelen, die de sigaretten lieten
voor wat ze waren en zich en masse op de
verdovende middelen stortte. Overal
heeft Santcroos die in de loop der jaren
aangetroffen: kunstig verpakt in vaten

tot aanhouding over to gaan sprong er
een aanhoudingsploeg op. Duizenden
kilo's verdovende middelen hebben we
zo achterhaald. Maar natuurlijk hebben
we ook duizenden kilo's nooit gezien'.
Maar ze maakten ook fouten, de criminelen. Soms verbluffend naieve. 'Wie laat
een partij zwart-wit televisies in Marokko

die goederenstromen voor de in- uit- en
doorvoer controleert aan de hand van
documenten die de lading dekken.
Voornamelijk bureauwerk dus. Het was
even wennen. Ik had honderdzeventig
man gehad en daar waren het er nog
maar twintig. Maar aan de andere kant
was het wel zo rustig na at die turbulentie
bij de Opsporingsdienst'.

repareren? Welke bandenhandelaar heeft
behoefte aan vijf containers hout? Welk
adviesbureau bestelt een partij vaten met

Hij werkte er tot augustus 1997. Toen
werd het hem teveel. De steeds hogere
werkdruk en de vele veranderingen

met vet, in een partij rotan stoelen, onder
een met beton volgestorte bodem in de

vet? Als we zulke zaken op de documen-

deden hem in een toestand van lichte

ten aantroffen wisten we haast zeker dat
er iets mis was'.
Ze waren ook vindingrijk, ervoer Santcroos. 'We doorzochten eens een hole dag
een boot, waarvan we vrijwel zeker wisten dat er ongeoorloofde spullen aan
boord waren. Niets to vinden, hoewel we
alles overhoop hadden gehaald. We wilden at bijna opgeven, toen opeens tot me
doordrong dat het dek van het schip aan
wal was gelegd. Dat had er de hele dag at
gelegen, rnaar het was me niet eerder
opgevallen, juist omdat het zo gewoon
was en altijd gebeurde. En ja hoor, daar
was het spul in verborgen.'.

overspannenheid geraken. Op eigen verzoek werd hij voor twee dagen per week
'gedetacheerd' bij het Belasting & Douane
Museum, waar hij archiefwerk verrichtte.
De overige drie dagen hield hij zich als
'bouwpaus' bezig met de begeleiding van
de bouw en de inrichting van het nieuwe

kever een tweeliter-auto. Letterlijk en
figuurlijk'.

Gewapend
Om zich beter tegen het toenemende

Soms was het geluk hun goed gezind. 'We
reden een keer door de stad toen ik bij
een stoplicht bij een paar auto's voor me
een gast zag staan die we at een tijdje

geweld to kunnen verweren werden de
douaniers bewapend. Directe aanleiding
was een terroristische moord in Kerkrade
op enkele collega's. 'Eerst kregen we een

baantje. Maar we moeten het ook weer
niet gaan overdrijven. Er gebeurde wel
eens wat, maar verder had je het gevoel
dat je gewoon je werk deed'.

pantry, in watertanks waarvan het peilglas was bewerkt zodat het leek alsof ze
vol water zaten, in de ballasttanks en
uiteraard in containers. 'De nieuwe criminelen waren professionals en werkten
vanuit good geleide organisaties. Het
samen een sigaretje roken was helemaal
voorbij. We hadden aanvankelijk weinig
mogelijkheden om ons to verweren,
eigenlijk alleen maar surveilleren en goed
opletten. We werkten vanuit het defensief. Pas als we weer een nieuwe methode
van ze ontdekt hadden konden we onze
maatregelen nemen'. De middelen waren
ook ongelijk verdeeld. 'Je volgde met een
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gen mocht niet. Hij stopte op vijf meter.
Toen we hem pakten trilde hij nog erger
clan ik.'

Centraal Douane Gebouw aan de Reeweg
in Rotterdam.
Avontuurlijk
Mensen spreken hem vaak aan op het
hoge percentage 'avontuur' dat inherent
was aan zijn werk bij de Opsporingsdienst. Dan relativeert hij hun beeld.
'Natuurlijk, het was geen suffig kantoor-

He'nk Bergman

Enige kanttekeningen
bij het interview
van Henk Davelaar

De heer J. de Koning gefotografeerd in zijn
functie van directeur der rijksbelastingen to
Rotterdam (ca. 1980)

opstel, zoals Henk beschrijft. c. een vrij
indringend en langdurig vraaggesprek
met de selectiecommissie, bestaand uit
de heren Van der Poel, Takken en Van
Santen. Ook dat gesprek ging flitsend
van het ene onderwerp naar het andere. Ik kreeg zelfs ruzie met Van der
Poel; misschien ben ik daarom wel
geslaagd.
5. Bij de opening van de R.B.A. hield de
toenmalige secretaris-generaal inderdaad voor ons studenten een wat
onbegrijpelijke toespraak. Maar dat de
blaadjes van zijn rede door elkaar had-

1. Het deed mij veel genoegen, wat meer
over de loopbaan van mijn jaargenoot
to horen. Henk was narnelijk tot vorig
jaar oktober, toen hij op de rei nie van
de Rijks Belasting Academie (R.B.A.)
verscheen, vrijwel spoorloos. Hij had
al heel jong de belastingdienst verlaten. Zodat ondanks ijverig speurwerk
het niet mogelijk was hem op to
nemen in de lijst van oud-studenten
aan de R.B.A.
2. Toch geeft dit artikel aanleiding om op
een aantal punten een wat andere visie
to geven van wat zich in de historie
van de R.B.A. heeft afgespeeld. Het is
ook begrijpelijk dat je sommige feiten

3. Er zijn in 1939 geen 25 maar 35
Kandidaat-surnumerairs aangenomen.
Dat blijkt ook al uit de foto op pagina
18. Daar staan er 31 op. Vier van ons
jaar konden namelijk voor de opening
van de R.B.A. geen verlof krijgen van

den gelegen hebben Cor en ik nooit
gehoord. 't Is ook bijna niet voor to
stellen. De secretaris-generaal was heel
nauw betrokken geweest bij de oprichting van de R.B.A.; dat is uit het onderzoek gebleken dat wij ingesteld hebben naar de geschiedenis van de
R.B.A.; hij kende de materie dus heel
goed.
6. Het verhaal over uitstel van militaire
dienst ligt toch wat anders dan in het
artikel is beschreven. Veertien van de

hun militaire superieuren (Eshuis,

35 studenten waren in militaire dienst

Smid, v/d Vijver en Schmalhausen).

bij de opening van de Academe. De
anderen waren bf uitgeloot clan wel
medisch afgekeurd bf waren nog niet
aan de dienstplicht toe (de jaargangen
1921 en later). De veertien militairen,
waaronder ikzelf, kregen eind januari
of februari 1940 studieverlof. Zij
begonnen to studeren op 4 maart 1940.
Op dinsdag 7 mei 1940 werden de studieverloven weer ingetrokken, behalve
van hen die de eerste oefening nog
niet volbracht hadden .

4. Het toelatingsexamen omvatte toch
wat meer dan het in een half uur
schrijven van een opstel. Om to beginnen moesten de sollicitanten zich melden bij de plaatselijke inspecteur. In
mijn geval heb ik een vrij indringend
gesprek met hem gevoerd. Later bleek
mij - en ik heb sommige rapporten op

van ruim 60 jaar geleden niet zo helder
meer weet. Voor alle zekerheid heb ik
daarom nog overleg gepleegd met een

het Ministerie ook wel gelezen - dat hij
onder meer zijn indruk gaf over de

andere jaargenoot, Cor Sleddering,
zodat mijn verhaal wat meer onderbouwd is.

bestond toen in 1939 uit drie onderde-

kandidaat. Het eigenlijke examen
len: a. het invullen van een vrij uitvoerige "multiple choice" vragenlijst over
alle mogelijke onderwerpen. b. een

7. De universiteiten werden in het voorjaar van 1943 gesloten.
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De T r ompb ank

De 17e eeuw is een eeuw geweest vol
met zeeslagen en oorlogen ter bevordering van de handel. Een good voorbeeld
hiervan is de slag in de Sont, een belangrijke doorgang naar de Oostzee. De
Nederlanders en de Denen waren afhankelijk van deze doorgang voor de doorvoer van producten als graan, stokvis,
hout, koper, teer, huiden, hennep, vlas en
salpeter (voor de productie van buskruit)
vanuit Rusland en Scandinavia, zout en
wijn uit Frankrijk en taken uit Nederland
en Engeland. In 1675 brak er een oorlog
uit tussen Denemarken en Zweden.
Aanleiding was de inlijving van de

Het bijgaande artikel
heeft eerder de basis
gevormd voor
een publicatie in
'Belastingwerk'.
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Deense kustprovincies Skane en Blekinge
bij Zweden. Door de verhoogde toltarieven in de Sont was het voor de
Nederlanders nodig om zich to gaan
bemoeien met deze strijd. Samen met de
Denen streden zij in 1676 tegen de
Zweden voor het afdwingen van een
vrije doorgang. De Nederlandse admiraal

winning werd Cornelis Tromp in de
adelstand verheven en kreeg hij de bank,
die u hieronder ziet afgebeeld, van de
Admiraliteit voor het behartigen van de
handelsbelangen en het douanebelang
(in- en uitvoerrechten) cadeau.
De bank is vervaardigd van hout, opgelegd met gips en verguld. Boven op de
rugleuning ziet men de zeeslag afgebeeld. Daarboven in een gouden ovate
lauwerkransomlijsting het portret van
Cornelis Tromp. Op de leuningen zitten
leeuwen die de wapens van Holland en
West-Friesland vasthouden. Links en
rechts van het portret zitten scheepshalfmodellen. Het gebeeldhouwde voetstuk
heeft in het front een draperie, verbonden door koorden en kwasten, waarvan
uit het midden een sater tevoorschijn
springt. De bank heeft waarschijnlijk op
de Trompenburg gestaan, het buitenverblijf van de farnilie Tromp langs de Vecht
bij Utrecht. De bank is sinds 1964 in het

Cornelis Tromp (de zoon van Maarten
Tromp) kreeg van de Deense koning
Christiaan V de algehele leiding over

bezit van het Belasting & Douane
Museum.

deze zeeslag. Als dank voor zijn over-

Mark van Lceinven

Vrijdom van accijns op tout voor
de haring- en garnalenvisserij ;
smokke l en f raude
De grote of haringvisserij
Vanaf 1500 word niet alleen aan de kust
op haring gevist. Men moest de zee op,
want de meeste haring was to vinden
onder de Engelse en Schotse kust en op
de Doggersbank. Er waren grote hoeveelheden zout nodig om de aan boord

to lezen: Als de vissers terugkomen,
nemen zij van het zout dat zij overhouden, 1 of nicer tonnen of '. Het betreft
zowel geraffineerd als ruw (ongeraffineerd) zout. Dat zout verdelen ze onder
bootsgezellen en familien. Op die manier
bestelen zij bun meesters (de reders).

aanwezige gekaakte haring to zouten,
voordat die 'getond' werd. De vissers

Maar erger is het nadeel voor de zoutnegotie. Sommige vissers maken misbruik

konden lang op zee blijven, omdat zij

van het voorrecht dat zout voor vis,

konden beschikken over een groot

bestemd voor export en conservering,

scheepstype, de haringbuis. Per jaar was
er gemiddeld ongeveer 1,5 miljoen kilogram zout nodig om de haring to conserveren. Ook de Zeeuwse vissers hadden
een grote haringvloot. Naast de vissers
van Vlissingen, Zierikzee, Veere,

accijnsvrij is. Niet alleen de Boekhouder
der haring- en visschepen, maar ook de
Boekhouder van de 'schuijten' in de zeedorpen, hebben een onnoemelijke 'quantiteit zout tot de Visscherije' opgedaan.
Een groot deel, zo luidt de beschuldiging

Westkapelle en Zoutelande worden ook
die van Arnemuiden met name
genoemd. Omdat de meeste baring voor

van de "eerlijke" zoutzieders en handelaars, wordt ter consumptie aangeboden.
De stuurlieden mogen officieel niets aan
land brengen; daarom geschiedt het door

de export bestemd was, werd die visserij
vrijgesteld van de accijns op zout ( ook
wel zoutimpost genoemd ).

bootsgezellen, waardoor de verantwoordelijken (de grote jongens) buiten schot
blijven. Het naar buiten gesmokkelde

Smokkel en fraude bij de haringvisserij
Aangezien de zoutimpost als behoorlijk
belastend en drukkend word ervaren voor geraffineeerd zout bedroeg die heel
lang ongeveer 4 gulden per 100 kg ( die
gulden was minstens 30 maal meer
waard dan de huidige gulden ) - was het
bijzonder aantrekkelijk om kleine of
grote hoeveelheden zout van boord naar
de wal to smokkelen. In de bronnen staat

zout moet zo snel mogelijk terug waar
het hoort: 'in het pakhuis van de
Boekhouder van het Schip'.
N.B. Het gnat o.a. om Lissabons en ander
ongeraffineerd zout, dat er vanwege de
kleur uitziet als geraffineerd zout. De
bronnen vertellen verder dat met het uitgespaarde geraffineerde zout, waarvoor
Been impost betaald is, huisgezinnen
'gespijzigd' worden.
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Dat Lissabons zout werd ook gebruikt
voor het zouten van vlees en spek. De
kans op bederf en voedselvergiftiging
was groot, omdat het ongeraffineerde
zout vaak verontreinigd was. Ook zou
daardoor worden ontgaan 55 stuivers
impost op iedere 'sack' geraffineerd zout
van 100 pond. Hoewel de bron met een
behoorlijk'gekleurd' verhaal voor de
economische belangen van zoutzieders
opkomt, is duidelijk dat de kern op
waanccid boost.

vaartuigen bij nacht en ontij vrij binnenkomen. Dat geldt ook voor de Zeeuwse
wateren, naast de Wadden en de wateren tussen de eilanden.
Als gevolg hiervan word reeds ver voor
de tijd van de Franse overheersing (17951813) niet alleen Engels klipzout maar
ook geraffineerd zout gesmokkeld.
Verontruste zoutfabrikanten klagen o.a.
in de 2e helft van de 19e eeuw over het
feit dat er steeds meer geraffineerd zout
wordt binnengesmokkeld. Er waren
zoveel problemen over de zoutimpost

De garnalenvisserij
Op 3 januari 1872 verleende de
Provinciale Inspecteur der Directe
Belastingen, In-en Uitgaande Regten en
Accijnzen to Middelburg een:
AKTE VAN VRIJDOM
Wegens de accijns op het Zout
ten behoeve van de Garnalen-Visscherij,
aan Adriaan de Ridder,
van beroep visscher,
wonende to Arnemuiden,

Bovenstaande misstanden kwamen na
1576 bij de Zeeuwse haringvisserij niet
nicer voor, omdat die visserij volkomen
to gronde ging. Toch kwam er geen einde
aan de smokkelpraktijken; vooral van de
duisternis van de nacht werd regelmatig
'gebruik' gemaakt. Dat gebeurde o.a. als
een zoutkeet of zoutfabriek aan 'de
openbare weg gelegen was' en bovendien in verbinding stond met open
water: de uitgang naar rivier of
zee (arm).

dat er omstreeks 1854 zelfs een parlementaire enquete word gehouden.
Sommige geenqueteerde zoutzieders
stelden voor om bij recidive het schip in
beslag to nemen. Toch werkt dat niet: or
worden b.v. bij het smokkelen van het
Engelse klipzout, platboomde lichters
gebruikt die weinig waarde hebben. Er
komt een stoomboot binnen die 6 tot 8
lichters sleept die beladen zijn met zout.
Deze hebben allemaal een boei bij zich.

voor het vaartuig Hoogaarts,
Letter A no 227.,
to bevaren door hem zelven.
De garnalen, met dit vaartuig gevangen,
zullen ten uitvoer mogen ingeladen worden op eene der na to melden plaatsen:
Middelburg, Vlissingen, Breskens,
Neuzen, Bruinisse, Hellevoetsluis,
Zierikzee, Rotterdam en Goes.
Om de teruggaaf van den accijns op het
zout, bij het koken der garnalen verbruikt,
to bekomen, zal de belanghebbende zich
voorts to gedragen hebben naar de voor-

Als er geen gevaar dreigt, wordt het

schriften van het Reglement.

In de archieven trof ik een proces-verbaal
aan van de hand van een matrons, die

anker uitgegooid en blijft de lichter
'alzoo daarvoor liggen', kenbaar aan de
boei. Op die wijze wordt het opsporen
vergemakkelijkt.

als visiteur-interimair dienst deed bij de
ambulante recherche to water. Hij voer
op een recherchevaartuig. Er werd zout
zonder geleidebiljetten aangetroffen op
een schuit. Het zout werd in beslag
genomen. De collecteur (ontvanger) van
de in- en uitgaande rechten liet het zout
wegen en inventariseren. Een zware straf
werd opgelegd: tiendubbele accijns en

N.B. Dat gold jammer genoeg evenwel
niet voor de opsporingsambtenaren van
die tijd, die net als nu over een to laag
budget beschikten en to weinig faciliteiten hadden om effectief to kunnen optreden als recherche to water.
Vaak deden arme vissers uit de zeedor-

de verbeurdverklaring van het zout; ook
het transportmiddel word verbeurd ver-

pen van Holland en Zeeland dienst als
loods om de schuiten of lichters met

klaard. Totaal f. 300,-, behoudens de

smokkelzout op een veilige plaats to
laten landen. Deze bekwame zeelui had-

accijns en andere kosten.

Smokkel uit zee
Ons land ligt overal open. Al eeuwenlang wordt bij ieder zeegat de voornaamste weg van boeien voorzien. Zo kunnen
op een aantal punten grote en kleine
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den geen kaart nodig om gevaarlijke
zandbanken, enz. to ontwijken.
Vervolgens werd het zout in kleine hoeveelheden behoedzaam het binnenland
ingevoerd. Alwaar het zijn weg vond,
'hoewel het niet witgewassen was'.

Enige regels betreffende vrijstelling van
accijns op zout voor de garnalen-visserij
N.B. Het is een voorlopig reglement en
pas op 27 februari 1863 in werking getreden. Het is hoogstwaarschijnlijk dat er
haast geboden was om de groeiende
export naar Engeland en andere landen to
bevorderen en vooral niet to belemmeren.
Vrijstelling geldt alleen voor geraffineerd
zout dat door de hoogaarzen, waarvoor
een vrijdoms-akte is afgegeven op "quitancie of geleibiljet", is ingeladen. De
inslag van het zout in de hoogaarzen
geschiedt op 'quitancie' van betaalde
accijns. Het zout kan echter opgeslagen
worden door de reder/visser aan wie de
vrijdom is verleend, in een daartoe aangewezen bergplaats die daartoe geschikt is.
Dan moet de inslag in de hoogaars gebeuren op geleibiljetten. Op de kwitantie

wordt vermeld in welke hoogaars het
zout wordt ingeladen. Bij de inlading
moet er visitatie (controle) plaatshebben
en moeten de kwitanties of geleibiljetten
door de kommiezen worden afgetekend.
De documenten moeten aan boord blijven en worden na afloop van elk kwartaal
ingeleverd.
De uitvoer van gezouten garnalen moet

uitbetaling plaats van de terug to geven
zoutaccijns.

Het is verboden:
om ruw/ongeraffineerd zout in bezit to
hebben aan boord van de hoogaarzen die
vrijstelling van zoutbelasting hebben;
om zout uit de hoogaarzen op andere
schepen over to brengen of aan wal to

gebeuren in manden en op consent (vergunning) tot uitvoer. Dit consent wordt
niet afgegeven voor minder dan 100 pond
gezouten garnalen. Voor elke 100 pond,

brengen, behalve bij opslag in een

netto gewicht, wordt teruggave van
accijns verleend. Afhankelijk van de
gemiddelde temperatuur van de diverse

hoogaarzen, waarvoor geen vrijdomsakten zijn afgegeven.

jaargetijden wordt bij de uitvoer van elke
honderd pond garnalen vanaf 1 novem-

Er werd streng gecontroleerd op gewicht.
Als er meer dan 5%, verschil was naar
boven of naar beneden, was er sprake van
een overtreding. Aftekening'na controle
werd ook geweigerd, als bij de uitvoer de
garnalen kennelijk bedorven waren.

ber t/m/ 30 april hoogstens 9 pond zout
vrijgesteld. Voor de periode van 1 mei
t/m/ 15 juni hoogstens 11 pond. Voor
de periode 16 juni t/m 31 augustus
hoogstens 15 pond.
ledere visser of reder doet ieder een kwartaal een opgave van de hoeveelheid
gezouten garnalen die door hem is uitgevoerd. Verder toont hij middels de kwitanties of geleibiljetten aan hoeveel zout
er in de hoogaars is 'ingeslagen'. Hij moet
de consenter tot uitvoer(vergunningen)
tonen. Als niet de gehele vooraad zout
van de bergplaats is overgeladen op de
hoogaars of aldaar is verbruikt, geeft de
ontvanger een bewijs van intrekking af,
onder vermelding van de hoeveelheid
overgebleven of niet verbruikt zout.
Als alles in orde wordt bevonden, vindt

officiele bergplaats;
om gezouten garnalen aan boord to
nemen die afkomstig zijn van andere

Uit bovengenoemd voorlopig reglement
blijkt duidelijk dat de 'Inspectie der
Belastingen' goed op de hoogte was
van de mogelijkheden tot belastingontduiking, fraude of smokkel. Vooral het
verbod om geraffineerd zout aan boord
to hebben spreekt voor zich. De eeuwen
door was de kwalijke praktijk uitgeoefend
om de haring/garnalen to zouten met
ongeraffineerd zout ( dat onbelast was).
Vervolgens werd het als geraffineerd zout
met groot voordeel als smokkelwaar
verhandeld. Het voorlopig reglement is
tot stand gekomen kort na 1862. In die tijd

breken er voor de garnalenvissers van
Arnemuiden en andere plaatsen goede tijden aan. De meeste vissers zijn intussen
op garnalen gaan vissen, omdat men niet
meer over geschikte schepen beschikte
om op platvis to vissen. De vissers van
toen waren niet kapitaalkrachtig genoeg;
ze konden ook niet van de bank lenen om
to gaan investeren in zeewaardige botters.
In een van de vissersverhalen merkt een
zekere Marien Siereveld op: 'We waren
gornetvissers uit armoe'. Gelukkig is hiermee het laatste woord niet gezegd.
J. Adriaanse heeft in zijn kroniek aangetoond dat Binds 1862 de garnalenvisserij
een buitengewone uitbreiding heeft
ondergaan tengevolge van de uitvoer
naar Engeland. In het Jaarverslag omtrent
de toestand der Visscherijen op de
Schelde en de Zeeuwsche stromen van
1863 kunnen we lezen: De garnalenvangst wordt beter en er is voor dat'visje'
een trek naar Engeland. De vissers beginnen hiermee in maart en gaan naar Den
Briel, ook naar Goedereede om, indien
het weer het toelaat, de garnalen to vissen. Er zijn veel garnalen 'gekookt'op de
stoomboten naar Engeland. Vooral door
de vrijdom van accijns op zout is de verzending naar Engeland zeer toegenomen.
Helaas volgden at spoedig na de goede
tijden weer'slechte tijden' voor de
garnalenvissers.

P.1. Fcij

Als je snel lets gedaan wilt hebben,
moet je het vragen aan iemand
die geen tijd haft om nee to zeggen.
Ltit: Klakson 20, nummer 6

Het felt dat Dikkertje Dap reeds
om kzuart over zeven zijn zoerk begon,
doet vermoeden dat hij niet in rijksdienst was.
Uit: Klakson 20, nummer 6
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He, wat krijgen we nou? Cicero, een der
beroemste redenaars en staatsmannen
uit de Romeinse Oudheid, zou aan de
belastingen hebben gewerkt?

inning, met het vaststellen van de prijs
van het koren, het opslaan en het transport naar Rome. Cicero vatte zijn taak
ernstig op. Hij verbaasde de belastingplichtigen door zijn eerlijkheid en zijn

Marcus Tullius Cicero stamde uit een
welgestelde familie en oefende het
beroep van "zaken" advocaat uit met

onomkoopbaarheid, zelden geziene houding op het eiland. Hij begun met het
oplossen van jarenlange fiscale geschillen

veel succes.

en gat daarbij blijk van inzicht en rechtvaardigheid. Het commissieloon van tien

In 77 v. C. achtte hij de tijd

procent op de aankopen voor

gekomen om aan een politieke carriere to beginnen.
De beste methode voor een
goede politieke start was het
succesvol uitoefenen van een
openbaar ambt. Door bemiddeling van zijn familie (en
die van zijn vrouw) werd
hij verkozen tot quaestor
in Sicilie, belast met de
belastinginning.

Rome werd door hem afgeschaft.
De ambtenaren kregen wel een
weddeaanpassing. Tot grote verwondering van de Sicilianen was
Cicero er niet op uit zichzelf to
verrijken, zoals zijn voorgangers
altijd hadden gedaan.

Het systeem zat vernuftig
in elkaar: Sicilie, de oudste

In het jaar 74 liep zijn
ambtstermijn ten einde
en keerde hij terug naar
Rome om er zijn praktijk
van advocaat en politicus
opnieuw op to nemen. Bij zijn

"provincie" van Rome, was
een landbouwland met een
grote opbrengst aan koren. De belastingen werden in natura betaald met koren
dat naar Rome werd verzonden. De oogsten waren zo overvloedig, dat er na het
eigen verbruik en de belastingen, nog
een ruim overschot was, dat door Rome

afscheid in Syracuse werd hij
gehuldigd door de Silicanen.
Het fiscale avontuur van Cicero was uitstekend afgelopen en de weg naar een
politieke loopbaan lag open. Maar dat is
een heel ander verhaal. Van toen of aan
ging hij mee de geschiedenis van Rome
to bepalen.

werd opgekocht tegen de marktprijs en
door bemiddeling van de belastingamb-

Hij stierf in 43 v. C. gruwelijk vermoord:
hij word eerst gewurgd, het hoofd en de

tenaren eveneens naar het vaste land
werd uitgevoerd. De belastingambtenaren berekenden een "onwettige" commissie van tien procent voor hun diensten.

handen werden afgesneden en naar
Marcus Antonius gezonden. Rome
verloor toen een merkwaardig man.

Cicero werd belast met de taxatie, met de
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