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In haar column neemt de directeur van het museum ons mee naar het wel en wee van
de eerste Rotterdamse museumnacht. In de rubriek Museumnieuws wordt verder aandacht besteed aan de aankondiging van een tentoonstelling, een lezing door Professor
van Schendelen en een fotoreportage van de tentoonstelling 'Geld tot kunst verheven'.
Eveneens worden nog enige gevolgen van de introductie van de euro gememoreerd.
Voorts wordt aangekondigd dat het model van het nieuwe douane-/kustwachtvaartuig
de'Visarend' thins in het museum to bewonderen is.
Belastingbiljetten, bewijzen van betaling van het zgn. paalgeld en belastingoproeren
zijn de onderwerpen die bij de Recente aanwinsten aan de orde zijn gesteld.
De heer Van der Beek vertelt weer verder over de Goede Oude Tijd in de Belastingdienst. Deze keer wordt o.a. aandacht besteed aan het toernalige 'kopieren'.
Professor Ydema gaat in zijn bijdrage in op het levensverhaal van de belastingambtenaar/zakenman Graslin en op zijn theorieen inzake progressie in de directe belastingen.
Ingegaan wordt op de tegenstelling tusen Graslin en de physiocraten en geconcludeerd
wordt dat het werk van Graslin aan het begin staat van een lange reeks van pleidooien
voor belastingprogressie.
Verslag wordt gedaan van de najaarsvergadering van de Werkgroep van de Overheidsfinancien en in de rubriek Varia wordt o.m. afscheid genomen van de vermogensbelasting door Tom Pfeil en heeft Jan Verburg een artikel geschreven over een belasting op
voornamen.
Wolfgang Kattenbusch
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In het hoist
van de nacht
Rotterdam werkstad: dat is een begrip

bieden. Daarvoor is wel een samenhangend beleid tussen de plaatselijke musea
noodzakelijk. Individuele initiatieven
zetten geen zoden aan de dijk en scheppen alleen maar verwarring.

ook verder kijken dan onze
neus lang is. Wat is de toekomst

Ja, zeker doet het Belasting &

bieden, met name op het gebied van uit-

van cultuurhistorische musea
als wij de jeugdige bezoeker

Douane Museum mee aan de Museumnacht! Niet alleen omdat je zo'n initiatief
een kans moet geven, maar vooral ook

gaan. Zo is, weliswaar in navolging van

niet weten to boeien? Moeten

omdat wij weten dat wij iets to bieden

Amsterdam en Utrecht, op zaterdag 2

snel voor kiezen om een in hun ogen

wij er dan maar op vertrouwen dat zij in een latere fase
van hun leven meer interesse zullen gaan opbrengen
voor het verleden? In sommige gevallen gaat het wel
zo, maar ling niet vaak
genoeg. Daarbij moeten wij
bedenken dat wij ook jongeren lets to bieden hebben op
het gebied van bewustwor-

hebben - juist aan jongeren. Een
nachtelijk programma hadden wij
al lang in gedachten. De duistere
smokkelaars-praktijken en het
opsporingswerk van de douane
speelden zich in het verleden, maar
ook nu nog dikwijls of in de nachtelijke uren. Drugs spelen daarbij
vandaag de dag een hoofdrol. Deze
onderwerpen staan twee maart dan
ook centraal. Er is werk getoond

verschrikkelijk saaie pick als een muse-

ding en ontwikkeling.

van jonge kunstenaars, dat raakvlakken heeft met dit deel van ons

dat bij velen nog steeds leeft. Maar
inmiddels probeert deze stad meer to

rnaart voor het eerst een Museuninachf
georganiseerd. Tot twee uur 's nachts is
de bezoeker welkom in een groot aantal
musea, galeries en aanverwante organisaties. Het is de bedoeling dat het een
swingende avond wordt en dat doelgroepen worden bereikt die normaal niet
snel in een museum to vinden zijn. Het
gaat dan vooral om jongeren die er niet

um to bezoeken. Inderdaad een vooroor-

Een Museunnnacht

deel, dat weten u en ik. Maar de musea

met een programma dat past

verzamelterrein. Daarnaast tonen

hebben in dit opzicht een duidelijk ima-

in het uitgaanspatroon van
de zaterdagavond kan,
indien bij herhaling georganiseerd, een eigen plaats
gaan innemen in de recreatieve sector. Het, toch echt
onterechte, beeld van stoffig
en saai wordt hiermee gelei-

wij fotos van (opgerolde) XTC laboratoria, samen met attributen waarin order andere tabak is gesmokkeld. Een bezoek aan de nieuwe
Smokkeltrip vormt ongetwijfeld
ook om deze tijd van de dag een
hoogtepunt.
Dat laatste geldt zeker voor de
demonstratie met narcoticaspeurhonden van de douane die midden
op de Parklaan enkele malen hun

goprobleem.

De voor- en nadelen van zo'n Museuninacht zijn natuurlijk legio. Om op zo'n
moment in de week, om die tijd van de
dag, aantrekkelijk to zijn voor een nietmuseum minnend publiek moet er meer
nit de kast komen dan alleen een fraai

kunsten hebben vertoond.
Uiteraard betrekken wij de per-

ogende klassieke museale presentatie
van bijvoorbeeld 15 eeuwen geschiedenis
van belastingen en douane. Tegenstanders van het initiatief merken op dat zo'n
bezoek een volstrekt vertekend beeld
geeft van wat je als museum to bieden
hebt. Herhaalbezoek van deze doelgroep
zou dan ook niet to verwachten zijn. In
dat laatste At natuurlijk een kern van
waarheid.
Maar wij moeten als museumbranche
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delijk teniet gedaan. De kloof tussen
jeugd en museum krimpt.
Tegelijkertijd is het een manier
om to onderzoeken of musea hun openingstijden niet zouden moeten aanpassen. Voor werkende mensen bestaat er
weinig gelegenheid tot museumbezoek.
Als ze vrij zijn, zijn de nnisea meestal
dicht. Een museumavond, naast de
inmiddels toch zo vertrouwde koopavond, zou bier een oplossing kunnen

manente expositie eveneens in het
programma. Enkele, toepasselijk
geklede verhalenvertellers hebben
vanuit verschillende momenten in
de geschiedenis aan de bezoeker
hun verhaal gedaan. En dat heeft
natuurlijk to maken met smokkel
en het opsporen daarvan.
Om de sfeer to verhogen is
's avonds muziek gedraaid, geselecteerd door een disc jockey. Nee het
was geen house, maar wel afgestemd op de doelgroep...
Voorafgaande aan dit programma vond 's middags de opening plaats
van de tentoonstelling'Een pungel vol
proza'. Het ging om een selectie van
schilderijen van amateur-kunstenaars uit
de grensstreek met Belgic. Het thema,
het zal u niet verbazen, is smokkel en
sluit daarmee aan op ons programma
van de eerste Rotterdamse Museunnuacht!

Loes A. Peeperkorn-van Donselaar

Een Pungel vol Proza

Onder deze titel wordt van 2 maart tot 2 april
een tentoonstelling gehouden in het Belasting &
Douane Museum. Het betreft een tentoonstelling waarin smokkelverhalen worden verbeeld.

Deze expositie over smokkelen is samengesteld uit werk van onder meer cursisten van
de School voor Expressie uit Roosendaal, Centrum voor de Kunsten uit Bergen op
Zoom en deelnemers aan workshops van Beeldend Centrum Zundert en De Nieuwe
Veste uit Breda. Allen zijn afkomstig uit de grensstreek van Nederland en Belgie. Zij
hebben naar aanleiding van een door het Belgisch Nederlands Grensoverleg uitgeschreven wedstrijd hun kwast, beitel of fototoestel gegrepen om het voor hem of haar
meest sprekende smokkelverhaal in beeld to brengen.
A Tien smokkelverhalen uit het boek'Een Pungel vol Proza' diende als aanleiding voor
M verbeelding en interpretatie in allerlei soorten technieken en net visualiseren van smokkelverhalen. Het is een prachtig geillustreerd boek met een keur aan verhalen. Sommige verhalen hebben een documentair karakter, andere zijn puur fictie. Ze zijn geschre
i1
- ,ven door amateurschrijvers uit de grensstreek. ' Een Pungel vol Proza ' is verkrijgbaar op
,^
''*rz, , ^ d e tentoonste lli ngs l ocati e en i n d e b e tere b oe kh an d e l .

IL , A
Grenspaal aan
de Nederlands-Belgische grens.

i

Het genot van geld
en het ve rz ame l e n ervan
Lezing door Professor Van Schendelen op 19 januari 2002
voor de Vrienden van het Belasting & Douane Museum
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Een lieflijk ogend voorbeeld van het
Duitse noodgeld ontworpen door een
plaatselijke kunstenaar, uitgegeven tijdens de eerste Wereldoorlog (keerzijde).

Professor Van Schendelen -in het dagelijks leven werkzaam aan de Erasmus
Universiteit als hoogleraar Politieke Wetenschap en tevens lid van het
bestuur van de Stichting Belastingmuseum Prof. dr. Van der Poel- vertelde op
een vlotte en onderhoudende manier over zijn. grote liefhebberij, namelijk
het verzamelen van bankbiljetten en weer daarbij naar de verhalen achter de

symbolen op de biljetten.
Tijdens de lezing vertoonde Professor Van Schendelen een aantal zeer opmerkelijke
exemplaren. Het verhaal dat hij vertelde, ging via Dagobert Duck naar het dubbeltje
dat in de cd past, over nieuwe toga's op de Erasmus Universiteit met ingenaaide dubbeltjes in de mouwen naar Faust van Goethe, een anekdote over een emigrant uit
hldie, plaatjesgeld (voorbeeld van plaatjesgeld: zie afbeelding), inflatiegeld en Fries
geld tot aan anti-belastinggeld(!) toe. Kortom een aaneenschakeling van interessante
verhalen rondom het vertoonde geld.
Het gezelschap vrienden was zeer enthousiast, men ging na afloop de biljetten nog
eens van dichtbij bekijken en naar de geldtentoonstelling in de expositieruimte.

Machteld Berghauser Pont
Voorzijde
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Hieronder is een fotoreportage opgenomen van de tentoonstelling die
onder bovenstaande titel van 30 november 2001 tot en met 31 januari
2002 in het Belasting & Douane Museum to zien is geweest. Voorts heeft
mevrouw Gerhild Toth-van Rooij, die deze tentoonstelling heeft samenge-

Met twee maten meten
Met twee rnaten meten is a] heel oud. In de Oudheid werden in
het Midden Oosten twee verschillende gewichtseenheden toegepast. Ze werden de 'koninklijke' eenheid en de 'gewone' eenheid genoemd. De koninklijke eenheid was groter clan de gewone eenheid. De belasting aan de koning werd berekend in
koninklijke eenheden, de grootste dus. Als de koning echter zelf
moest uitbetalen, gebruikte hij de gewone eenheid die kleiner
was. De koning maakte dus altijd winst, ten koste van de belas-

steld, nog een tweetal opmerkingen inzake maten en gewichten voor

tingbetalers. Dankzij het in 1960 vastgelegde Systeme Internatio-

publicatie in Impost ingezonden.

naal (SI) en de in 1983 tijdens de Internationale Conferentie over
Maten en Gewichten vastgelegde maten, komt het met twee
maten meten op deze manier niet langer voor.

Foto 1:

De voorbereiding.

Foto 2:

Opening door de

Rotterdamse wethouder, de beer
J.C. Kombrink.

Foto 3:

Het introductiepaneel

op de overloop met de foto: 'Je
geld vasthouden' en een collectie
speelgoedgeld.

Fete, 4:

Monument voor geld

met o.a. biljetten uit alle Eurolanden; Euro onderweg (ladenkastje
met munten uit Eurolanden; de
speciaal voor deze tentoonstelling
gemaakte installatie. 'In de knip',

Zijn gewicht in goud waard zijn
Er zijn ook andere keizers en koningen geweest. Achter de uitdrukking 'Zijn gewicht in goud waard zijn' schuilt zo'n keizer.
De Mogolkeizer Jahangir regeerde India van 1605 tot 1627 en
volgens ooggetuigenverslagen werden de verjaardagen van de
keizer altijd luisterrijk gevierd. Jahangir werd bij zo'n gelegenheid op een gouden(!) weegschaal afgewogen tegen een berg
van goud en edelstenen die door zijn dienaars opeengestapeld
werden tot zijn gewicht bereikt was. 'Zijn gewicht in goud en
edelstenen' word daarna onder de bevolking verdeeld. Jahangir
liet niet allleen zichzelf wegen, hij woog ook zijn zoos Prins
Khurram op diens verjaardag of tegen goud en zilver. Zo was
voor de bevolking ook deze prins zijn gewicht in goud waard.
Deze geschiedenis is in verscheidene miniaturen verbeeld. In
Europa zijn er afbeeldingen van bewaard gebleven, onder andere in de British Library to London (afdeling The Bridgernan Art
Library).

bestaande uit 156 portemonnees
die als het ware worden leeggeschud.

Bron: Anita Ganeri, Van voet tot kilogram het verhaal van maten on
gewichten, De Lantaarn Time-Life Books BV Amsterdam, 1997.
Vertaling Karin Beneken Kolmer. ISBN 90542683-44-. Oorspronkelijk:

Foto 5.

Hot Kunstwerk 'Geld

stinkt niet?' In de met gewatteerd
fluweel beklede toiletdeksel is de
museumpenning 'Pecunia
non olet' verwerkt.

Foto 6:

Bolt or nog wat uit die

oude sokken?
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From Cubit to Kilogram, Evans Brothers Limited 1996.

Een geiniste leans

Naar aanleiding van de tentoonstelling 'Geld tot

Die kans bestond in het vervaardigen
van nieuwe munten die voorzien zijn
van een gat in het midden van de count.
Dat gat zou road, vierkant of bijvoorbeeld driehoekig kunnen zijn. Het
gevolg zou dan zijn dat de onderkenning
welke munt men beetpakt, onmiddellijk
voor ieder duidelijk zijn.

Kunst verheven' heeft de heer dr. M.R. Reuvers
onderstaand artikel toegezonden met het verzoek dit in Impost op to nemen. De redactie voldoet volgaarne aan dit verzoek en is de heer

Bij de europasmunten zijn er thans verschillen in grootte, dikte, randafwerking

Reuvers dankbaar voor zijn bijdrage.

en soort rnetaal. Maar die verschillen zijn
naar mijn ervaring, en zeker niet die van
mij alleen, veel to gering om een duidelijke onderscheiding to maken.

De munten en bankbitjetten die in een
land geldig zijn, bepalen mede het imago
van dat land in een niet onbelangrijke
mate. Of die bankbitjetten er fris en
deugdelijk uitzien of in het algemeen
verfrommeld en vies zijn , zijn de facetten die het oordeel van het publiek bepaIen. De waarde van de munt, vergeleken
met andere toonaangevende munten, is
ook van belang bij het to vormen oordeel. Maar mijns inziens is de verschijningsvorrn, zowel van de munten als van
de bankbitjetten, heel belangrijk.
De metalen pasmunten zijn niet alleen
rekenhulpmiddelen, ze zijn gedefinieerd
als mathematische onderdelen van de
munt.
De euro, als nieuwe count van twaalf staten in Europa, wordt echter in een veel
ruiner gebied gebruikt, deels als vreemde must die men bij voorbeeld ontvangt
van een buitenlander, maar ook steeds
meer als normaal betaahniddel, vooral

Foto:
Een herkenbare munt: het dubbeltje

Een winkelier heeft acht vakjes in zijn
geldlade voor de pasmunten van 1, 2,
5,10, 20 en 50 eurocent en de 1 en 2 euro
nodig. Dat zal bij de meeste kasregisters
wel kloppen. Door elke muntwaarde in
een apart vakje to stoppen kan degeen
die de kas bedient, gemakkelijk het nodige wisselgeld bijeengaren.
Maar de klant die voor de toonbank bij
het kasregister staat, moet de benodigde
munten in zijn portemonnee met veel
moeite uit maar enkele vakjes opdiepen.
Daarbij zijn de verschillen in grootte,
dikte en metaalsoort en randafwerking
veel to klein om handig mee to kunnen
werken. Dit is nog veel erger indien het
zoeken in de portemonnee buiten in het
donker, bijvoorbeeld bij een parkeerautomaat, moet geschieden. De inmiddels
zeer kort na de invoering geuite wens
om de 1 en 2 eurocent of to schaffen,
wijst ook in die richting.
Ik hoop hiermede to hebben aangetoond
dat de twaalf eurostaten een mooie kans
gemist hebben om een beter imago to
verkrijgen.

omdat men de eigen munt wantrouwt.
Het imago van de eigen munt is dan zo

Hieronder volgen nog enkele bijkomende voordelen van munten met een gat

slecht dat men zich ervan afwendt en het
imago van de dan gebruikte munt stijgt.
In hoeverre bij het ontwerpen van de
metalen europasmunten rekening is
gehouden met het imago dat aan de verschijningsvorm kleeft, weet ik niet. Wel is
mijns inziens een mooie kans gemist om
een duidelijk imagovoordeel to behalen.

erin. Ze wegen minder dan hun soortgenoten zonder gat, en ze zijn eenvoudig
op to slaan op een z.g. liaspen. Bij verschillende gelegenheden kan het handig
zijn de munten aan een koordje geregen
nice to nemen.
Marius Reuvc'rs
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`Kunstwerk' Eurokit
Op 9 januari 2002 schonk de heer Henk Zanting, namens de
Belastingdienst, een'kunstwerk' aan het museum, bestaande uit
een transparant kunststoffen blok waarin opgesloten een afhaalcoupon voor een eurokit (set Nederlandse euromunten) en snippers van de vernietigde CD-roms met 14.935.943 adressen.
Er zijn tien van dergelijke kunstwerken gemaakt ter herinnering
aan de vrijwel vlekkeloos verlopen verspreidingsoperatie van de
eurokits in de periode van 14 december 2001 t/m 31 december
2001. De operatie werd gecoordineerd door De Nederlandsche
Bank en uitgevoerd door de Belastingdienst.

Henk Zanting van de projectgroep
Eurokit overhandigt het 'kunstwerk'
Eurokit aan conservator
John Vrouwenfelder.

Het `kunstwerk' Eurokit

Ontwerp en druk
je eigen €uro

De kinderen in voile overgave bezig met
het etsen van bankbiljetten

Kinderworkshop in het
Belasting & Douane Museum
Op 3 januari werd in het Belasting & Douane Museum een.
workshop druktechnieken georganiseerd voor kinderen van 7
tot en met 12 jaar.
Deze speciale kerstvakantie-activiteit vond plaats onder begeleiding van beeldend kunstenaar Marion Rutten, verbonden aan
de Vrije Academie voor Beeldende Kunst to Rotterdam. Na
afloop van de workshop werden de gemaakte werkstukken tentoongesteld in het museum.
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Enkele producten van de jeugdige
bankbiljettenontwerpers

Kustwacht

Het model van de 'Visarend'

De kustwacht bestaat uit ambtenaren
van diverse ministeries (Financien, Justitie, Landbouw en Visserij, Defensie etc.)

Douane is dan in een paar jaar volledig
vernicuwd.

die centraal vanuit Den Helder wordt
aangestuurd. De douane levert schepen
die in opdracht van dit'Kustwacht' centrum de dagelijkse controle op zee doen.

De laatste nieuwe aanwinst van het
Museum is het scheepsmodel van de
'Visarend'. Net echte schip werd
gebouwd bij scheepswerf Darren to
Gorinchem. Het is een Stan Patrol 4207.

Dit kan zijn: visserijcontrole op
grootte/soort van de netten, kwantum on
dergelijke. Soms vaart de AID dan mee
op de 'douaneboot'. Men kan opdracht
krijgen orn jachten to controleren, smokkel van verdovende middelen etc. Als er
bij controles mensensmokkel wordt ontdekt, dan wordt de Marechausse of/en
Politie ingeschakeld. Vanzelfsprekend
kunnen die ook meevaren. En zo zijn or
heel wat scenarios's mogelijk. Met andere woorden prachtige nieuwe schepen
met fiscale en niet fiscale taken. Schepen
(douaneschepen) die op de Noordzee
controleren. Twee andere douaneschepen controleren de Waddenzee en de
Zeeuwse Stromen. Ook wordt op de Rijn
nog gecontroleerd evenals in de Amsterdamse en Rotterdamse districten. Een
aanbesteding voor de vervanging van de
Alk, Amstel, Waal, Aalscholver is intussen
gedaan. De Rijn wordt ingeruild maar
niet meer vervangen. De vloot van de

Lengte a raad het al: 42,8 mtr, breedte
7,11 mtr en een gerniddelde diepgang
vaan 3,77 mtr. Snelheid max. 22,5 knopen.
Dit scheepsmodel werd wederom
gebouwd door Scale Models Weston uit
Engeland en werd door mr. J. Lunneker,
directeur Douane Nederland, geschonken aan het museum. Henk Graafland,
directie Douane, die zeer nauw betrokken is bij de bouw van deze nieuwe
generatie douanevaartuigen, droeg
namens de directeur het model over aan
het museum. Net scheepsmodel werd
door mevrouw drs. L.A. Peeperkorn van Donselaar tijdens een korte plechtigheid in ontvangst genomen. Een absolute
aanwinst opnieuw voor de collectie van
het Belasting & Douane Museum.

Geed Nieman
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RECENTE Aanwinsten

Belastingbiljetten

Aan het einde van het vorige jaar wilt het museum via aankopen op veilingen enkele interessante

Het Belasting & Douane Museum bezit
een grote collectie belastingbiljetten die
teruggaat tot de zeventiende eeuw. Van

aanwinsten voor de collectie to verwerven, to weten: enkele tientallen voornamelijk uit de achttiende

de mensen die het museum niet kennen,
maar wel met de naam geconfronteerd
worden, veronderstellen velen dat er niet
meer to zien zal zijn dan Touter oude
belastingbiljetten. Degenen die ooit op

eeuw stammende belastingbiljetten; een penning die gediend heeft als betaalbewijs voor de heffing
van het Paalgeld en een met enkele gravures geillustreerd boek over de politieke ontwikkelingen

bezoek zijn geweest, weten wel beter. In
de vaste presentatie komt u slechts hier

in 1747 en 1748, waaronder onderwerpen als de inzameling van de "Liberale Giften" en

en daar een biljet tegen. Het belastingge-

de "Pachtersoproeren".

schiedenisverhaal wordt hoofdzakelijk visueel verteld aan de hand van
schilderijen, prenten,documenten,
foto's, penningen, meubels,
gebruiksvoorwerpen, driedimensionale opstellingen met poppen en
Binds kort met de bijzondere attractie "De smokkeltrip".
Voor de liefhebber biedt de collectie
belastingbiljetten toch veel. Ze vormen een mooie afspiegeling van de

DISTRICT 3 GRONDVERGADERING I^:'UMMER

J31LLE'I

p DE BELAS'I'ING VAN DE HONDEN.
(Doze, elasting wvordt gehouden ingegaan to zyn i May dozer ,?aars,)
Volgends Publication in dato 21 April en 21 July 1797, wegens
Stads Belasting op de
of
, over Am rdam en deszelfs

belastinggeschiedenis vanaf de
zeventiende eeuw. Ook voor grafisch geintereseerden biedt het veel
moois: er zitten juweeltjes van

]urisdidl:ie, worth

Paarden'en de "belasting van de
Honden".
Hondcilhelastingbil jet
Een hondenbelastingbiljet uit 1799
is een van de belangrijkste aanwinsten voor de biljettencollectie. Een
dergelijk biljet was de ontbrekende
schakel in het verhaal van de
Amsterdamse hondenbelasting
rond 1800. Amsterdam was een van
de steden die in die tijd de heffing
en invordering van de hondenbelasting en de uitreiking van pennin-
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drukwerk tussen. Deze collectie is
nu aangevuld met een veertigtal
boeiende exemplaren, o.a. voor de
heffing van het "Lantaarn-, Brandspuit-, Emmer- en Straatgeld, mitsgaders voor het circuleeren en zuiveren der wateren" ; het "Zout-, Zeep, Heere-, en Redemptiegeld" ;de
"Impost op Grove Waren" (bouwmaterialen); de "Impost van de
Coffy en Thee" ; de "Impost van de

/ / //

t V//

g'€ns Regenten van bet Aelntoesfeniers T'Veeshuis
uit naam en va
to Anift-erdam voorn., geinfinueerd, om, vereenkomftig de door
aanden September,
of van wegen u gedaane opgaave , in
0 ten Comptoire van.
October, November, of December 17 *
deze Belasting, to komen voldoen:

;'sl

GUId s Stuivers ,
Vooj c N HUISHOND

JAGT- of STALHOND .
Fabriek•Werkdoende HOND
r

Als Handeldryvende in HONDEN

En dus to famen'een fomma van
Welke fomma op den

N3. The Comptoir wordt gehouden ten.huize an JAN LUCAS vAr

EK,

woonaepde bezyden de Beurs.
d11eee.ilyk des morgens van 9 tot. r uxr

Diz Billet is uiigegeven dea

9

gen overliet aan de besturen van
armen- en weeshuizen.
In Amsterdam betrof dat het Aalmoezeniersweeshuis. De opbrengst was
bestemd voor delging van de exploitatiekosten. Andere steden met een soortge-
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lijk systeem waren bij voorbeeld 's-Hertogenbosch, Beverwijk en Veere. De hoer
denbelasting diende in die tijd, nit vrees
voor de verspreiding van de ziekte

hondsdolheid, om het aantal loslopende
honden uit to bannen. Honden zonder
halsband met penning werden opgepakt
en, naar verluidt, gedood.

Paalgeld
Met benamingen
als vuur-, ton-,
baken- en paal-

Hondenbelastingpenningen uitgereikt door
het Aalmoezeniersweeshuis to Amsterdam

geld of recht van
paalkist werd
eeuwenlang aan
schippers een
heffing opgelegd
ter bestrijding
van de kosten die
gemoeid waren

Een loden penning door de stad
Enkhuizen afgegeven als bewijs
van betaling voor het paalgeld

met het bouwen
en in bedrijf houden van vuurtorens en het aanleggen en onderhouden van
bebakening bij
havenmonden en
langs vaargeulen.

Enkele voorbeelden uit de verworven
collectie belastingbiljetten

De heffing had dus het karakter van een
retributie. Als betalingsbewijs werd aan
schippers die een zeehaven aan de kust
bezochten een kwitantie uitgereikt.
Schippers die op de Zuiderzee voeren en
daar veelvuldig de diverse havens aandeden, betaalden een vast bedrag voor
een heel jaar. Als betaalbewijs ontvingen
zij een lodes penning in de plaats van
een papieren documentje.
Een papieren betaalbewijs was to kwetsbaar bij meermalig gebruik in een vochtige omgeving.
Het museum bezat reeds enkele achttiendeeeuwse vuurbakenloodjes maar nog
geen loodje voor betaald paalgeld. Dat
hiaat is nu aangevuld door de aankoop
van een paalgeldlood, afgegeven door de
stad Enkhuizen. De loden penning, met
een doorsnede van 3,7 cm, toont het
wapen van Enkhuizen (een schild met
drie haringen) en daaronder een ton of
boei met ketting en ankersteen. Bij soortgelijke penningen in andere musea
wordt die voorstelling links en rechts

C. Lublink , Impof weef ter van de

P.A A RI) E
Met de io. Verhogging, over Amfterd m en den Rcforte van dien, in; egaan Primo
April 1738. En uyrgaande den laatiten Maart 17
j
n w /*,uu^..•„e,tH,
Doct mids deferf U U

%, ,,

^jw ^l

it

F

'1VVarfehouwen volgens't derdc Artykel van de Oidonnantie, op den voorfz. Impoff'gr
emancoer: Allc Perfoonen, 'c zy Edclluyden, Koopluydcn, Burgers, Huysluyden Cr
alle Sleepers, ofre die in It Sleepers Gild zyn, oftc anderen, Paard ofte Paarden hebbende in de voorfz. Stedt oftc den Refurte van dicn, 't zy in de Wcije of cp Static zyn,
houdende, dat zy dczclve oprechrelyk zullcn hebben aan cc gccvcn , en ook binnen
ache dagen, na dac zy die in eons andcrs Pachters bedryve gebracht of verweydt zul.
len hebbcn, can to gcven her gcral van hare Paarden, en den ouderdom van dicn, en op
wat dig die gebreche zullen zyu : op porno var. to verbeuren Lien Guldens van yder
Peardt, die zy vcrfwecgen of r'onrcchr aacgcbrachc zullen hcbben, boven do Peene van
Zoo Guldens, begrepen :n'r Gen<_rale Pla:aat, totlafl:e van do Sluykcrs geftatucert.

nr.,S„.
94 DietiLo[ge*tet;/ t_..
al

S

r

}

wa

'

Aftu»m•^ 4)-

geflankeerd door een getal van twee cijfers, die samen het jaar van betaling aangeven. Op onze penning staat alleen "18"
vermeld. Kennelijk heeft dit exemplaar

^S

vanaf het begin van de negentiende
eeuw tot 1854, het jaar waarin het rijk
het paalrecht afkocht, de kantoorkast
niet verlaten.
Tot 1573 had de stad Amsterdam het
recht van paalkist op de Zuiderzee.
Amsterdam zorgde voor de bebakening
van de Zuiderzee en de zeegaten bij de
Waddeneilanden en en mocht daartoe
vuur-, ton- en bakengelden heffen van
schippers die op de steden langs de Zuiderzee voeren. Net recht, dat belangrijke

It Comproir werd gehouden op de Keyfersgragt , het fevende hays v oorby do
Hoereftraat, na de Brouwersgragt, ten Huyfe van C. Lub!iai.

inkomsten opleverde, werd in 1573 bij

's ill orgcn s van 9 tot i i , ca 's N a:nidaags vnn . ret . uuren,
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privilege van prins Willem I geschonken
aan de stad Enkhuizen, destijds een
belangrijke havenstad met zijn 30.000
inwoners.

r

ri

1

I

r

dpaI n, {

Tijdens het pachtersoproer to Amsterdam in juni
1748 werden in Brie dagen tijd 19 huizen van
belastingpachters geplunderd. Twee oproerkraaiers, een Zweedse man en een fruitverkoopster,

De toekenning aan Enkhuizen was

werden als een vorm van standrecht opgehan-

bedoeld als straf voor Amsterdam dat to
lang had getreuzeld om de zijde van de

gen aan de vensters van het waaggebouw op de

prins to kiezen in zijn strijd tegen Alva.
Enkhuizen werd beloond omdat het als
een der eerste steden het Spaanse
bewind had afgezworen. Zoals hiervoor
vermeld, heeft Enkhuizen er tot 1854
profijt van gehad.

werd door de schutterij onderdrukt. Er vielen

Dam. Het na de executie weer oplaaiende oproer

zo'n 50 doden to betreuren.

gantsch verlegen maakten, en sommige
door de grote Storting ornver geworpen,
deden verdrinken, andere door den
Damp stikken. Dog zy wisten zig to redden, en droegen de Wyn in Vaatjes, Kan-

Pachtersoproeren
In 1748 hadden in vele steden van het
land belastingoproeren plaats. Deze
gebeurtenissen zijn de geschiedenis ingegaan als de Pachtersoproeren. Het waren
uitingen van ongenoegen bij het yolk
over de regentenheerschappij in het
algemeen (ambtenverkoop) en over het
systeem van belastingverpachting in het
bijzonder. De eerste tekenen ontstonden
in Groningen en Friesland als een boerenopstand om vervolgens uit to waaieren over het westen van het land. De
oproeren Bingen in vele plaatsen
gepaard met het plunderen van belastingpachtershuizen. In het aangekochte
tweedelige boek, getiteld "Nederlands
Wonder-toneel, geopend in de jaren 1747
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nen en Flesschen ja Hoeden na boven,

De Zweedse oproerkraaier wordt gearresteerd

en 1748", worden de gebeurtenissen van
diverse plaatsen beeldend beschreven.
De plundering van het huis van de pachter van de wijnaccijns annex wijnkoper
A.M. van Arssen aan de Singel to Amsterdam is een fraai voorbeeld: 'Al het Huisraad werd hier mede op een vreesselyke
wyze vernield, waar na men in den
Wynkelder eene considerabele menigte
Wynvaten aan stukken sloeg, zoo dat de
uitgestorte Wynen de Plunderaars

alwaar men den gehelen nacht in de gruwelykste Overdaad en Ontucht leefde.
Meer dan 30.duizend afgetapte Flesschen
wierden op straat en in den schoot van
onbeschaamde Vrouluy die zig beestagtig ontblootteden geworpen, terwyl de
Wyn het Huis uitstroomde, en sommige
die door dronkenschap leggen bleven op
straat, door de nedervallende stukken
verplet wierden". Mede door de illustraties, waarvan enkele voorbeelden hierbij
zijn afgedrukt, is het boek een belangrijke aanwinst voor het museum, towel
voor de collcctie als de bibliotheek.
John Vrol17Verlfr'ldcr

Glasschildering
naar een 1 7e
eeuwse prent
door Jan Luiken

Kolenkachels en
ponskaarten (3 )

Nu ik pensioen en A.O.W.-uitkeringen
geniet kan ik, dat beset ik steeds meer,
niet langer echt tot de jongeren gerekend
worden. Ook mijn gedachten verwijlen
meer dan voorheen bij het verleden.
Over enkele herinneringen heb ik u in vorige nummers kond gedaan, maar ik ben
nog niet uitverteld.

Monnikenwerk
Monniken hebben eeuwenlang, zoals het
monniken betaamt, monnikenwerk verricht. Voor de uitvinding van de boekdrukkunst bestond dat monnikenwerk
onder meer uit het zorgvuldig en fraai
overschrijven van boeken.
Een halve eeuw geleden heb ik nog

studiejaar waren nog formeel bevoegd
tot uitoefening van die functie.)
Wanneer ik het Kantoor van de Hypotheken, het Kadaster en de Scheepsbewijzen (zo heette het officieel) betrad
voelde ik mij, vooral in het begin, driekwart eeuw teruggeworpen in de tijd.
Het bestond uit een vrij grote zaal waar-

mogen meemaken hoe bij een destijds
onder het ministerie van financidn ressorterend kantoor echt monnikenwerk

van de warden waar mogelijk voorzien
waren van kasten tot het plafond, vol
met dikke stoffige folianten. Er werkten
een man of vijf, zes, waarvan enkelen als
'bladschrijvers' het bovenbedoelde monnikenwerk tot taak hadden. Zij moesten
akten overschrijven in die folianten, en
dat deden zij, staande of gezeten op
hoge krukken, aan hope schuine lessenaars van een type zoals men wel ziet op
oude prenten van kloosterbibliotheken.
Een gravure met een afbeelding van dit
kantoor had zonder bezwaar kunnen
dienen tot illustratie van de Camara

werd gedaan. In de zorner van 1951
werd ik verplaatst naar Brielle, waar ik
(waarnemend) hoofd werd van maar
liefst twee kantoren tegelijk. 's Morgens
was ik inspecteur der Registratie en Successie, en als zodanig de baas van een
wakkere ploeg ambtenaren, wel een man
of vier, gehuisvest op de eerste verdieping van een oud pand in het centrum
van de roemrijke stad. En's middags
begaf ik mij langs een krakende trap naar
gedaantewisseling optrad als hypotheek-

Obscura van Hildebrand (eerste druk
1839). Aileen de telefoon had verstopt

bewaarder. (De afgestudeerden van mijn

moeten worden. Over telefoon gespro-

beneden, waar ik na een ingrijpende
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ken: op dat gebied waren de
verworvenheden van de moderne tijd aan Brielle niet voorbijgegaan. Vele bedrijven, kantoren
en particulieren hadden al een
telefoonaansluiting. Je kon dat
wel zien aan het telefoonnummer van het hypotheekkantoor;
dat was 56.
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worden opgeheven.)
Een van de taken van de inspecteur der registratie en successie

Probleempje
Het voert to ver in dit stuk to
beschrijven hoe de regeling destijds precies was, maar het komt
er op neer dat bepaalde akten
volgens de wet ten hypotheekkantore (volledig) dienden to
worden 'overgeschreven'. Deze
term werd nog letterlijk toegepast! De bladschrijvers lazen als
het ware zonder to lazen; ze

na de middag druk werk had'. Zo was
het voor mij in 1951 niet meer,
maar ik moet toegeven dat ik later
nooit meer zo onthaast heb kunnen werken als toen. (Het was
trouwens destijds at bekend dat de
hier beschreven kantoren zouden

'.erzLw4 ... ^`Jeor'.s .,

'^n>e
^rc
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De Dewaa-de-vonnivemd,

was de controle op de juiste toepassing van de voorwaarden die
golden voor de fiscale faciliteiten
voor landgoederen. Als good weer
to verwachten was maakte ik een
afspraak met de beheerder van
zo'n landgoed. Ik werd daar dan
rondgeleid en bij evenbedoelde
controle tevens gewezen op al wat
groeide en bloeide en op sporen,
nesten en holes die ik als typisch

schreven woord voor woord
over en lieten de inhoud van de

stadsmens zelf nooit ontdekt zou

akten vaak in het geheel niet tot
zich doordringen, hetgeen ove

Helaas moest dat maar eens per
jaar, en ik zat er geen vol jaar.

hebben. Niet onaardig, toch?

rigens begrijpelijk was. Aan het einde
van de werkdag had ik de niet te onderschatten taak na de laatste bijgeschreven
akte de registers to sluiten met een handtekening, waardoor voorkomen werd dat
de volgende dag nog een inschrijving
kon plaatsvinden. 1k keek dan de volgeschreven bladzijden vluchtig door en op
een keer viel mij daarbij een naam op die

bemerkt dat ook een jonge inspecteur in
vergaande mate zelfstandig beslissingen

ik al eerder had gezien. Even dacht ik
dat iemand twee keer op een dag lets

nog een schuld had waarmee in de aangifte geen rekening was gehouden moest

verkocht had, maar bij nadere beschou-

een voorstel tot teruggaaf van successie-

waar een of twee medewerkers en ik

wing bleek dat een akte in zijn geheel

recht aan de directeur worden gedaan, al
Bing het maar om een tientje.
En als bij controle bij een bedrijf een kwitantie werd aangetroffen waarop ten
onrechte geen zegel van f 0,10 was
geplakt (altijd werden er wel een paar
gevonden) was per overtreding een
boete van f 100.- verschuldigd. De directeur kon dat bedrag verlagen, en dat
gebeurde ook praktisch altijd tot op een

werden opgehaald. Dan reden we naar
Hellevoetsluis, waar de veerboot naar
Middelharnis vertrok. Nadat op het
eiland de zaken waren afgehandeld,
waarbij de chauffeur steeds wachten
moest, bracht hij ons weer terug.

twee keer was ingeschreven, en zelfs dat
dit ook met enige andere akten was
gebeurd. Een stapeltje akten was verlegd en de bladschrijver had het niet
gemerkt. Gelukkig waren er geen akten
die per ongeluk niet waren overgeschreven!

Efficientie (1)
Juist in de tijd dat ik daar werkte had
ook hogerhand ingezien dat het wat
handiger kon, en ik heb de overgang
naar een ander systeem nog mogen meemaken. Voortaan moesten de notarissen
hun akten inleveren met copieen op bij
het kantoor verkrijgbare standaardformulieren die in schroefbanden bewaard
konden worden. Voor sommige notarissen, die nog gewend waren zelf hun
akten met de hand to (doen) schrijven,
was dat een hele schok.

kon nemen. Voor de inspecteurs der registratie en successie gold echter dat ze we]
aanslagen in het successierecht (waarvoor nog de Successiewet van 1859 van
toepassing was) konden opleggen, maar
niet konden verminderen. Als bijvoorbeeld naderhand bleek dat de erflater

standaardbedrag van, als ik mij goed

zei met een ernstig gezicht :' f.3.200.- per
hectare'. Ik was natuurlijk wel door de
ambtenaren ingelicht, en ik wist dat dit
in die tijd van strenge prijsbeheersing zo
ongeveer de toegestane waarde was.
Onder de tafel werd wel vaak meer
betaald, maar daar konden we officieel
geen rekening mee houden.

300 pagina's, genaamd de'Instructie
Manutentie'.
Werkdruk
In het verhaal 'De Familie Kegge' in de

schijnen moest, en dan nog noel tot twee wren

Nurnnler 25

Taxeren
Bij taxaties van de waarde van land was
ik ook wel eens aanwezig. Als geboren
en getogen Hagenaar was mij het ver-

De omslachtige gang van zaken was
geregeld in een boekwerk van meer dan

ik al wat ervaring opgedaan en daarbij

april 2002

chauffeur. Die reed eerst naar Brielle

schil tussen rogge en tarwe niet bekend,

Op inspeceus der directe belastingen had

14

Soros moest ik een dienstreis maken naar
het verre Goeree-Overflakkee, dat alleen
per boot bereikbaar was, en waar nog
mensen woonden die nooit van dat
eiland of waren geweest. Een voorstel
mijn eigen auto to gebruiken werd afgewezen. Er was een betere oplossing. Uit
Rotterdam kwam een dienstauto met

herinner, 110- Maar voor elk van die
zaken moest een voorstel worden
gedaan.

'Camera Obscura' komt de surnumerair
van der Hoogen voor die 'een post aan het
bureau der registratie had, dagelijks reeds om
tier wren in de morgen aan dat bureau ver-

Efficientie (2)

Ontdekkingsreizen

en een koe had ik nooit aangeraakt, maar
ik wreef dan een korreltje grond fijn en

(Wordt vervolgd)

Clarien A. van der Beek

WERKGROEI' GESCHIEDENIS VAN DE OVERHEIDSFINANCIEN

Op 29 november 2001 hield de Werkgroep Geschiedenis van de Overheidsfinancien
haar najaarsbijeenkomst in het Belasting & Douane Museum. Oorlogen kosten veel
geld en het is een hele kunst om de kosten daarvan gefinancierd to krijgen. Tijdens
de studiemiddag stond deze financieringsproblematiek centraal voor een van de oorlogen uit de Nederlandse geschiedenis, to weten de Tachtigjarige oorlog. De aandacht
ging daarbij vooral uit naar de beginperiode van de opstand tegen landsheer Philips
II.

Dr. Wantje Fritschy sprak over De financiering van de Nederlandse opstand. Wat
voor middelen werden daarvoor zoal
aangewend in de beginfase van de oorlog? De bestaande literatuur hierover is
lang niet altijd correct of volledig.
Spreekster lichtte doze literatuur grondig
door en combineerde de verschillende
bronnen met de resultaten van eigen
onderzoek. Zij noemde in de eerste
plaats het eigen vermogen van Willem
van Oranje, dat volledig verpand werd
voor de oorlog. Maar daarnaast waren
nog talrijke andere financieringsbronnen
noodzakelijk om de enorme kosten to
kunnen dekken. Daaronder waren de
convooien en licenten, subsidies en
leningen, kaapvaart en gemene middelen. Het gewest Holland bleek een uiterst
belangrijke rol to spelen bij deze financiering. De hypothesen en conclusies die
uit het onderzoek voortvloeiden en die
in grafieken waren uitgewerkt, nodigden
uit tot een zeer levendige discussie.
Dr. Manon van der Heijden Bing vervolgens in op een concreet financieringsaspect uit de oorlog. Zij sprak namelijk
over De kosten van het beleg van Haarlem, 1572-1573. Spreekster voerde de toehoorders allereerst mee naar de verovering van Den Briel op 1 april 1572 en
andere gebeurtenissen uit de beginperiode van de opstand om het beleg van
Haarlem een plaats to geven in de totaliteit van de oorlogshandelingen. Op basis
van stadsrekeningen, begrotingen, resoIuties en andere bronnen reconstrueerde
zij de kosten van het beleg. Deze overstegen ruimschoots het miljoen en werden
in eerste instantie door de Haarlemse
burgers opgebracht. Pas na jarenlange
onderhandelingen word in 1581 een
akkoord gesloten over een schadeloosstelling van de stad door Willem van
Oranje en de Staten van Holland.
Trix van Erp-Jacobs
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Proportioneel en
progressief bij
Graslin
In een overzicht van coryfeeen van de fiscale historie mag de persoon van Graslin
niet ontbreken. Deze pleitbezorger van progressie in de directe belastingen werd
geboren in november 1727 in de Franse stad Tours. Zijn vader Joseph-Louis Graslin
was een edelman, sieur (heer) du Chesne-au-Loup, de la Mozandiere, des Bidondieres. Deze was gehuwd met de dochter van een koopman, met een veel minder chique
naam, to weten Jeanne Delaveau. De jonge Jean-Joseph-Louis zou in de tijd van zijn
middelbare opleiding op een JesuItenschool zijn uitgeblonken in exacte vakken. Dit
weerhield hem niet om een juridische opleiding to volgen aan de universiteit van
Parijs, de stad waar hij zich ook als advocaat zou laten inschrijven. Zijn adellijke
afkomst kwam hem al spoedig goed van pas; door tussenkomst van een verwante aan
het hof verkreeg Graslin een aanstelling als hogere belastingambtenaar to SaintQuentin.

Jean-Joseph-Louis schijnt een zeer
beminnelijk man to zijn geweest, met
een bijzonder ijverige inslag. Naast zijn
taken als staatsambtenaar zette hij zijn
vorming voort door zich toe to leggen op
exacte studies, waarbij economische verhandelingen zijn bijzondere belangstelling hadden. Daarnaast was hij cultureel
actief, onder andere door het oprichten
van een amateurtheater waarin hij rollen
uit de klassieke literatuur ten beste gegeven zou hebben. In 1758 - pas 31 jaar
oud - werd hij aangesteld als "Receveur
general des fermes du Roi" to Nantes,
waarmee hij zijn intrede deed in de stad
waar hij tot aan zijn dood actief zou blijven. Nantes was een van de belangrijkste
havensteden van Frankrijk, met een
omvangrijk achterland via de Loire en
via kanalen tot zelfs aan de Seine en
daarmee Parijs toe. Nantes had zich
daardoor kunnen ontwikkelen tot een

onderwerpen zijn besproken voordat
doze in het openbaar aan de orde werden gesteld. Reeds in 1761 had Graslin
de Societe royale d'agriculture opgericht,
waarvan de leden de publicaties van de
physiocraten nauwgezet moeten hebben
gevolgd. Dit resulteerde in een aantal
publicaties in de'Emphemerides du
citoyen' en uiteindelijk, in 1767, in het
hoofdwerk Essai analytique sur la richesse et sur l'impot. In latere jaren zou nog
de Correspondance contradictoire' volgen en in 1768 verscheen zijn oplossing
voor de prijsvraag van de Academic economique de St. Petersbourg over de
kwestie of boeren eigen land moesten

dichtbevolkte, goedgebouwde en rijke
handelsstad. Een zeventienjarig meisje,
Renee-Magdelaine-Jeanne Guymont,
mocht hij in 1765 naar het altaar voeren

hebben of dat zij louter roerende zaken
zouden moeten bezitten. In deze publicaties betoonde hij zich kritisch over de
alom populaire theorieen van de physiocraten. Ofschoon zijn geschriften de aandacht trokken, is dat niet het gevolg
geweest van zijn welsprekendheid;
ondanks de sociale kwaliteiten van Graslin in zijn persoonlijk leven worden zijn
teksten wel omschreven als pedant, saai

en samen zouden zij vijf kinderen krij-

en moeilijk leesbaar. Het zou de stijl zijn

gen. Kennelijk was het zijn opzet om
zich definitief in Nantes to settelen, want
in 1767 verkocht hij zijn voorvaderlijk

van een belastingambtenaar, die vermoeid overkomt, of ernstig, nuchter en
soms zelfs wat afgebeten.'

bezit in Bidondieres.
Zijn woning in de oude stad aan de
Place-Saint-Nicolas, later Place Royale,
werd een ontmoetingsplaats van prominente persoonlijkheden. Magistraten,
hoge ambtenaren, kooplieden, schrijvers,
wetenschappers en kunstenaars frequenteerden zijn salon. Daar zullen tal van
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Deze opsomming van zijn publicaties
suggereert een primair wetenschappelijke activiteit van onze belastingambtenaar, maar naar de beleving van Graslin
zullen de hoofdaccenten in zijn leven
elders hebben gelegen. In zijn vrije tijd
was hij vooral werkzaam als ondernemer. Hij stichtte in Nantes als eerste een

katoenfabriek, welke het begin markeerde van een langdurige katoenindustrie in
de regio. Elders, in de regio van Savenay,
legde hij in 1772 een laagliggend gebied
droog, dat regelmatig door de Loire
word overstroomd. Aldus verkreeg hij
persoonlijk ca 340 hectare bouwland en
bewerkte hij dat omvangrijke moerassen
worden omgezet in agrarisch gebied.
Drie jaar later wist hij zijn succes te herhalen met 900 hectare moerasgebied dat
hij in leen had verkregen.
Dit vereiste gigantische investeringen, en
bovenal het overwinnen van het verzet
van de plaatselijke bevolking die weinig
zag in de nieuwlichterijen van de nieuwe
leenman. Vijftien jaren en tal van juridische procedures waren nodig om door
middel van dijken en afwateringssystemen het gebied exploitabel to krijgen.
Wellicht zijn grootste project bewoog
zich echter dichter bij huis, in Nantes
zelf. De contouren van de stad waren
bepaald door drie obstakels: twee rivierstromen en een rotsformatie. Deze hielden de stad in een ijzeren greep; uitbreiding was alleen mogelijk in het sompige
gebied achter de stad. De ruimte in het
centrum zelf was door de geografische
beperkingen maximaal benut, met smalle
straten en nauwe stegen. De prijzen van
onroerend goed waren zo exorbitant, dat
zelfs vermogende kooplieden in het centrum genoegen moesten nemen met
appartementen. Graslin onderkende dat
het hoger liggende gebied achter de rotsformatie kon worden ontwikkeld, en ontwikkelde daartoe gedetailleerde plannen.
In 1780 bood hij die plannen aan de stad
aan, nadat hij in de voorgaande drie
jaren op grote schaal grond had verworven in de betreffende vlakte. Zijn succesvolle speculatie word hem overigens niet
euvel geduid; het centrale plein in het
nieuwe stadsdeel zou trots de naam
Place Graslin krijgen. Daar betrok de
belastingambtenaar casu quo projectontwikkelaar een fraai stadspaleis waar hij
in 1790 overleed.
In zijn Essai ontvouwt Graslin een uitgebreide en doorwrochte theorie over de
rechtvaardige verdeling van de belastingen, waarbij hij concludeert dat progressie in de tarieven van de directe belastingen onontbeerlijk is. Om de achtergrond
van zijn helastingtheorie goed to verstaan client men to beseffen dat de
auteur leefde in de herfsttij van het
Ancien Regime. De economische conchties van grote delen van de bevolking
waren deplorabel door een extreme
ongelijkheid in inkomensverdeling. Deze

ongelijkheid word nog eens versterkt
door de belastingheffing die de collectieve lasten overwegend lief dragen door
de bezitlozen. De sociale wantoestanden
waren in de maatschappij alom zichtbaar; wie zich vanuit de elegante "Louis
Seize" interieurs van de modieuze huizen op straat waagde werd direct met de
noden van de massa geconfronteerd. Bij
de extreme onevenwichtigheden in de
welvaartsverdeling in de 18''' eeuw vinden we bij gelegenheid pleidooien voor
belastingprogressie die verder gaan dan
het oogmerk van gelijke lastendruk; het
oogmerk is gelijkheid van conditie, middels inkomensherverdeling. Bekende
voorbeelden uit de 18''` eeuw zijn Lord
Karnes (1696-1782),' William Paley (17431805), Thomas Paine (1737-1809)' en
natuurlijk Rousseau (1712-1778).
Onder de pioniers van de economische
wetenschap bestond in de periode van
Graslin wel het besef, dat de draagkracht
nicer dan evenredig toeneemt bij het toenemen van de inkomsten. Dit besef
wordt door Graslins tijdgenoot Adam
Smith (1723-1790) aldus verwoord in een
beroemde passage in zijn Wealth of
Nations uit 1776:°
"It is not very unreasonable that the
rich should contribute to the public
expert se,

not only in proportion to their
relrenu, but something more than in
that proportion."
Graslin heeft ditzelfde ongedefinieerde
besef in zijn Essai uit 1767 nader ingevuld door middel van zijn waardeleer.
Daardoor wordt hij wel under een noemer geplaatst tussen een aantal tijdgenoten zoals Turgot, Galiani en Condillac,
die gemeenlijk worden gevat onder de
noemer van de Psychologische Franse

(a) Dc auteur is bijzonder hoogleraar Geschiedcnis
van het belastingrecht vanwege de Stichting
Belastingnursetun Prof. dr. Van der Poel en advocaat te 's-Gravenhage.
1 Voluit Correspondance contradictoire entre M.
Graslin de I'Acadi mie economique de St. I'etershourg, auteur de I'Essai analytique sur la richesse
et sur I'impCt, et M. Baudeau, auteur des
Ephemerides du citoyen, sur on des principes
fondamentaux de la doctrine des Economistes.
2 E. Borschherg, Iean-Joseph-Louis Graslin, Ein
He\riinder der Wertlchre, diss. Zurich 1944, Zurich
1941,, p. IV.
3 Ci. Sketches of the History of Man (1774) van de
jurist, in die tiid veelgelezen, die progressie
bepleitte ter bestrijding van de ongelijke verdeling van vermogens "to remedy that inequality
of riches! as much as possible, by relieving the
poor and burdening the rich." Cf. EK. Mann,
Steucrpolitischc Ideals, heruitgave Stuttgart/New
York 1978, p. 155-156.
4 Zie over Paley en de vertaling van diens PrincipIes of Moral and Political Philosophy van 1786 W.
Dirksen, Progressieve belastingheffing in discussie in 1795, in: Weekblad 5197, oktoher 1974, p.
927v.
5 Cf. Paine, Rights of Man (1791), ed. Londen 1817,
II, p. 99-101, die zich vooral venet tegen de consequenties van het eerstgeboorterecht.
6 Smith, An inquiet into the Causes and Nature of the
Wealth of Nations, 5.2.2.
7 Borschherg, p. 41, 84.
8 Borschherg, p. 43, 46.
9 Graslin, p. 284

school.- Graslin concentreerde zich op
het aspect van de zeldzaamheid.' De
waarde van een good is volgens de
auteur afhankelijk van de behoefte van
de mens, van het nut dat hij van dat
goed heeft of kan hebben. Die behoefte is
daarmee gees absolute grootheid, maar
afhankelijk van de omstandigheden. In
navolging van Montesquieu, die hij in
het algemeen frequent, en juist ook bij
die passage citeert," onderscheidt Graslin
in algemene zin tussen noodzakelijke
goederen ("le necessaire physique"), ontbeerlijke ("l'utile") en overbodige goederen ("superflu"). Aan de tweede categoric komt men pas toe nadat de eerste
levensbehoeften zijn bevredigd, en aan
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de derde categorie komt men pas toe als
zelfs de ontbeerlijke behoeften aan een
zeker comfort zijn bevredigd. Waarde is
daarmee een relatief begrip: iemand die
de goederen bezit die overeenstemmen
met zijn consumptiebehoefte, is daarmee
even rijk als een ander die wellicht een
hogere consumptiebehoefte heeft maar
daar ook de goederen toe bezit.

De aldus geboden theorie brengt vergaande consequenties met zich mee in
de zin van de juiste tariefstelling. Wan-

ven, en naarmate zij dienen voor meer
gesofistiqueerde behoeften zou de fiscale
last toenemen."

neer wordt aanvaard dat een middenklasse burger betaalt van zijn "utile", zijn
ontbeerlijke goederen, kan dat immers
ook worden gevraagd van een rijke bur-

geregeld leek onze belastingambtenaar
overigens een zaak voor het bestuur:

De belastingtheorie van Graslin wordt
door de waardeleer bepaald. Ten eerste
om de grenzen to benaderen van een
aanvaardbare belastingdruk. Belasting
wordt betaald voor de vervulling van de
staatstaken, waarvan de bescherming de

ger. Nu zijn begrippen als "utile" en
"superflu" relatief bepaald, volgens de
waardeleer van onze auteur. Maar in
uiterste consequentie doorgevoerd zou
deze belastingtheorie moeten leiden tot
een progressie waarbij ook de rijke vanuit zijn "utile" bijdraagt, en het "superflu" dan dus geheel zou worden wegbelast. Met de staatkundige idee dat de

belangrijkste is, aldus de auteur. De
waarde van die bescherming is afhanke-

staat er is om to beschermen, is het wegbelasten van inkomen - confiscatie -

lijk van de schaarste ervan; in onzekere

natuurlijk niet to verzoenen. Deze uiter-

tijden neemt de vraag toe en daarmee
ook de prijs, i.e. de omvang van de belastingdruk."' Kern van deze stellingname is
het klassieke uitgangspunt, dat er een
directe relatie behoort to zijn tussen de
belastingheffing en de besteding van de
opbrengsten. Maar tevens het uitgangspunt, dat iedere burger eenzelfde bijdrage behoort to leveren. Die bijdrage van
de respectieve burgers behoort dan echter wel to bestaan uit goederen met voor

ste consequentie wordt door Graslin dan

elk van hen eenicltde relatieve waarde:

ook niet gezocht. Maar een toptarief van
75%, achtte hij op zichzelf niet
onredelijk." Dat een dergelijke tarief
ieder initiatief en iedere scheppingsvreugde verstikt - het grote praktische
bezwaar dat in de 19" eeuw word benadrukt - heeft Graslin wel onderkend:
"la taxe seroit dune durete accablante et desesperante: la proposition seine n'en paroit pas soutenable. "°

"s'il donnoient Not et I'autre, en
echanc>e de la protection, des objets
des nrenres besoins, it seroit juste

Maar ter ontlasting van de ongelukkigen

Hoe dat precies zou moeten worden

"... j'etablis uniquement des principes de theoric, puises dans la nature
des choses et dans les lois de la politique economique. L'execution, et Ics
rnoyens d'applanir les difficultis qui
s'y rencontrent, demandent toute la
sagacite, !'experience et les grandes
ones de I'homme d'Etat, et sortent
de la sphere des meditations du philosophe.
Voor een belastingambtenaar, uiteraard
geverseerd in de praktijk, en ook voor
een hij uitstek succesvolle zakenman, is
dat misschien een opmerkelijk standpunt. Maar het ging hem niet om de
praktijk. Het Bing primair orn het bieden
van een wetenschappelijke onderbouwing aan een wijze van lastenverdeling
die tegemoet kwam aan het ongedefinieerde besef dat rijken misschien wel
lets meer zouden kunnen bijdragen dan
in strikte proportie, het besef dat Adam
Smith ook verwoordde. De atom zichtbare sociale wanverhoudingen maakten
een bezinning over hervormingen noodzakelijk.

rijke, die een tiende van zijn inkornsten
zou betalen, zou immers alleen maar

in de gemeenschap, "n'ayant pas meme
le necessaire physique", achte hij die
consequentie toch aanvaardbaar, tenminste in theorie. In zijn dissertatie over
Graslin neemt Borschberg aan dat het
doel van belasting naar draagkracht bier
overgaat in niet-fiscale doelen." Of dot
juist is valt overigens to betwijfelen;
nivellering wordt door Graslin niet verder aangeroerd. Bovendien heeft Graslin

hoeven to besparen op zijn laatste

bij zijn toptarief mega-inkomens op het

koos voor reele belastingen om de economische vooruitgang to stimuleren en
om de willekeur to beteugelen. Om die

behoeften. Een middenklasse burger
daarentegen die slechts beschikt over

oog, van toen zo'n 400.000 pond per jaar.

reden zouden de Franse revolutionairen

Dat zijn zulke astronomische bedragen
dat er slechts een kleine groep gelukkigen under zijn toptarief zou kunnen vallen.

van het eerste uur uitgebreid putten uit
het werk van Quesnay en diens geestverwanten. Borschberg meent dat rechtvaardigheid voor de laatstgenoemden
een onbekend begrip is,"maar daarmee
doet hij hen tekort. De physiocraten wilden fiscale hervormingen, niet primair
om de bezitlozen to sparen, maar om de
economische motor aan to jagen. Dat
was in het algemeen belang en uiteindelijk ook voor degenen wier arbeid toen
nauwelijks economische waarde had.

qu'ils donnassent chacun on portion
de ees objets, proportionnelle a celle
qu'ils recoizrent dans !'objet total de
la protection.""
Dit zou dan nimmer tot een evenredige
belastingheffing kunnen leiden. Een

levensnoodzakelijke goederen en enige
ontbeerlijke goederen, zal, wanneer hij
een tiende moet betalen, wellicht de helft
van zijn ontbeerlijke goederen moeten
missen. De laatstgenoemde betaalt dan
meer dan de eerste, terwijl hij minder
ontvangt." Dat is dan niet "proportionelle". De juiste proportie mist in een evenredige belasting, juist omdat het bier gaat
om subjectieve waarden: de ontbeerlijke
goederen hebben een hogere waarde
dan de overbodige goederen." De minima zouden in het geheel geen belasting
hoeven to betalen. Want wie alleen
beschikt over het "necessaire physique"
heeft immers geen draagkracht.
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Voor de praktisch haalbare regelgeving
ging Graslin veel minder ver dan in zijn
theoretische beschouwingen. Hij stelt
zich een soort Klassensteuer voor, waarbij de bevolking wordt ingedeeld in
inkomenscategorieen. Voor de hoogste
categoric zou een tarief van 25%, moeten
gelden en de laagste categoric zou onbelast blijven. Voor de indirecte belastingen
stelde Graslin zich een vergelijkbaar systeem voor: de goederen van eerste
levensbehoeften zouden onbelast blij-

De wetenschappelijke reputatie van
Graslin heeft onder druk gestaan door
zijn zware kritiek op de leer van de physiocraten. Ook die leer probeerde tegemoet to komen aan de bezwaren tegen
het toen geldende fiscale bestel, maar

Graslin daarentegen koos voor persoonIijke belastingen. Deze boden aanknopingspunten om to kunnen belasten
naar draagkracht. Daarniee nam hij een
moralistisch-theoretisch standpunt in,

zulks in tegenstelling tot de physiocraten.
In de hedendaagse tijd is de tegenstelling
tussen reele heffingen en persoonlijke
heffingen ook een discussiepunt. Een
voor de hand liggend voorbeeld van een
reele heffing is de onroerende zaaksbelasting, die tot grote regionale verschillen
in belastingheffing leidt en nauwelijks

van de hedendaagse discussie over
progressie of proportie in de directe
belastingen, maar een enkele opmerking
zij mij bier vergund.

uit vermogen, door de forfaitaire grondslag van box 3. Deze wijze van belasten

Graslins work staat aan het begin van
een lange reeks pleidooien voor belastingprogressie, en ook van een large
reeks experimenten voor progressie. Het
maximumtarief dat Graslin voor ogen
stond is in ors land zelfs gepasseerd, met
nog niet zo fang geleden een rnarginaal
tarief van 80%, bij cumulatie van de
inkomstenbelasting en de vermogensbe-

wordt geprezen vanwege haar eenvoud,
haar economische efficientie, en vanwege het feit dat zij belastingontwijking

lasting. Dat tarief werd at bereikt bij een
relatief bescheiden inkomen en bescheiden vermogen, terwijl de maximumschijf

tegengaat en dus aansluit bij het draagkrachtbeginsel. Tegenstanders daarentegen geven de voorkeur aan het belasten
van vermogensinkomsten in box I en

in het theoretische voorstel van Graslin
pas bereikt zou worden bij een jaarinkomen van, omgerekend, miljoenen guldens. Nu, in het Nederland van het jaar
2001, staan we aan het eind van doze
reeks experimenten. Het verschil tussen
het minimurntarief en het maximumtarief is drastisch verkleind, eerst naar aan-

aansluit bij de draagkracht."' Een ander
voorbeeld is de belasting van inkomsten

aan vermogenswinstbelastingen en
andere maatregelen die tezamen dichter
aan zouden sluiten bij datzelfde draagkrachtbeginsel, zelfs al zijn de bezwaren
van dergelijke lasten elders in de wereld
reeds bewezen. Wat daar ook van zij, in
laatstgenoemde voorbeeld beroepen
zowel voorstanders als tegenstanders
zich op het draagkrachtprincipe. Het
gaat zeker niet to ver om vast to stellen
dat Graslin bij de ontwikkeling van dat
principe een belangrijke rol heeft

leiding van de voorstellen van de commissies Oort en Stevens, en daarna nogmaals, naar aanleiding van de Verkenning van 1997. Bij de behandeling van de
Wet inkomstenbelasting 2001 heeft de
Tweede Kanter al de mogelijkheid van
een flat rate tax geopperd, en zoals het

Recente literatuur over Graslin heb ik bij
de voorbereiding van dit stuk niet

CDA in ons land in mei 2001 budgettair
neutraal een flate rate tarief van 35%,
heeft voorgesteld, hebben recentelijk bijvoorbeeld de christendemocraten en liberalen in Duitsland ook eenzelfde flat rate

gevonden, maar dat wil niet zeggen dat
onze auteur de laatste decennia is verge-

tarief voorgesteld. Het moge zo zijn dat
de Nederlandse regering een echte vlak-

ten. Vele internetsites dragen zijn naam,

tax thans onhaalbaar acht, nadere verkleining van het verschil tussen het

gespeeld.

vooral sites die verwijzen naar de stad
waar hij zozeer een Stempel op heeft
gedrukt. De vraag is dan welke betekenis
thans aan het werk van Jean-Joseph-

12 Borschberg, p. 172, Graslin p. 285.
13 Borschberg, p. 172-173, Graslin, p. 283.
14 `On peut croire que cette proportion est conforme aux lois d'echanges, aux loin de la nature, de
la raison, it de 1'humanit6." Cf. Borschberg, p. 173.
15 Graslin, p. 293.
16 Borschberg, p. 173.
7 Borschberg, p. 174, Graslin p. 312-313.
18 Graslin, p. 312-313.
19 Borschberg, p. 9.
20 Zie daarover mijn opstel in Impost van juni 1999.
21 T. Hutchison, Before Adarn Smrith, The Emu'rgence of
Political Ecunomrp 1662-1776, Oxford/New York
1988, p. 399.

22 Borschberg, p. 13.

maximumtarief en het minimum ligt wel
in het verschiet. Door deze ontwikkeling,
mede geindiceerd door internationals
belastingconcurrentie, wordt de progressie in toenemende mate afgevlakt. Aan
de bezwaren van een zuiver evenredige
belastingheffing, zoals door Graslin

Louis moot worden toegekend. In overzichtswerken wordt slechts een bescheiden aandacht aan onze auteur besteed,
maar Graslin zou in zijn tijd een merkelijke invloed hebben uitgeoefend op Italiaanse schrijvers." Tijdgenoten zagen in

opgemerkt, kan dan worden tegemoetgekomen door moderne varianten van

de belastingambtenaar/zakenman een
mercantilist, en latere economische historici zagen hem als een voorloper van de

een Benthamse progressie. Wanneer het
Belastingmuseum in 22 eeuw een tentoonstelling zal inrichten over de

Engelse klassieke school. Sommige schrijvers beschouwen hem als een socialist
'avant la lettre'; in het geschiedkundig
werk van Lichtenberger, Le socialisme au
XVIIIe siecle (1895) wordt Graslins werk
geroemd als de nicest complete, best
geformuleerde en uitvoerigste theorie
van de progressieve belastingheffing in

geschiedenis van de belastingprogressie,
zal Graslin ongetwijfeld cell plaats krijgen in een van de eerste vitrines. Ik verwacht dat de hedendaagse discussie dan
in een van de laatste vitrines zal worden
ge'illusteerd.

de 18''` eeuw." Deze plaats leent zich niet
voor een uitgebreide analyse in het licht

II) Borschberg, p. 78.
11 Graslin, p. 285.

Leiden, 10 september 2001.
011110
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A± s the id van de
vermogensbelast ing

Onderstaand artikel verscheen eerder in 'Belastingbulletin' van december 2000 en is met toestemming

Het nieuwe belastingstelsel houdt niet alleen de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 in, maar ook de afschaffing van de vermogensbelasting. De laatste aanslagen VB zijn opgelegd over het belastingjaar 2000. Met de vermogensbelasting verdween een zeer oude belastingsoort, waarmee in het verleden naar verluidt'grote

van de schrijver opgenomen.

zaaken onder Gods zeegen' zijn uitgevoerd. Wat is de geschiedenis van deze heffing
en wat zijn haar voorlopers? En waarom is ze eigenlijk afgeschaft?

lijk to maken met de ontwikkeling van

Personele en reele kohieren
in de oude Republiek
Een van de oudste vermogensbelastingen in Nederland dateert uit 1599. Vanaf
dat jaar werden in Holland de'meervermogenden' aangeslagen met een geschat
vermogen van ten minste f 3.000. Deze
som werd in 1625 verlaagd naar f 1.000,
een bedrag dat indertijd ongeveer overeenkwam met het drievoudige jaarinkomen van een dagloner.
De belastbare vermogensbestanddelen
sloeg men in die tijd aan met behulp van
kohieren (belastingregisters). Op de
zogenoemde reele kohieren was de
belastbare waarde van het onroerend

de belastingtechniek.

goed aangetekend, terwijl in de persone-

Al vanaf de late middeleeuwen fungeert
in Nederland het vermogen als hulpmiddel om de draagkracht van belastingplichtigen to bepalen. In de agrarische
samenleving van de twaalfde en dertiende eeuw was (landbouw)grond verreweg
het belangrijkste bezit, zodat het voor de
hand lag dat vermogensbelastingen werden geheven naar de geschatte hour- en
pachtwaarde van grond en opstallen.
Later zijn het persoonlijke en zakelijke
roerende vermogen in een heffing naar
draagkracht betrokken. Pas in de twintigste eeuw is het inkomen uit arbeid als
maatstaf opgekomen. Dit heeft gedeelte-

Tegenwoordig is het gebruikelijk dat de
persoonlijke welvaart - zoals die tot

le kohieren alle personen waren opgeschreven met een bepaald gefixeerd

uiting komt in inkomen en vermogen wordt bepaald in geld of in op geld
waardeerbare goederen en diensten. Tot
in de twintigste eeuw was de fiscus echter niet goed in staat om het reele inkomen van de belastingplichtige to berekenen. Voor het vaststellen van de persoon-

bedrag aan vermogen.
De heffingen op de vaste goederen werden aanvankelijk geheven naar het
kohier van 1632. Dit betekende dat de
sindsdien opgetreden prijsfluctuaties
noch de veranderingen in het huizenbestand van de steden en dorpen in de
aanslag werden meegenomen. Bedenk

lijke draagkracht hanteerde de overheid
derhalve fysieke en makkelijk controleerbare maatstaven, gebaseerd op de uiter-

daarbij dat in de tijd van de oude Republiek (1579-1795) de vermogensbelastingen werden geheven volgens een zoge-

lijke kenmerken van welstand. Denk

noemd repartitiestelsel. Dit hield in dat

daarbij aan koetsen, paarden, dienstboden, deuren en vensters, meubilair en

de vooraf geraamde en overeengekomen
belastingopbrengst werd uitgesplitst over
de afzonderlijke steden en dorpen, die
vervolgens zelf zorgdroegen voor de
inning van de afgekochte belastingsom.
Bij een aanpassing van de kohieren zouden de steden en dorpen die economi-

haardsteden. In de negentiende eeuw
ging men in dit stelsel van personele vermogensbelastingen ook de huurwaarde
betrekken, later gevolgd door rijwielen,
pleziervaartuigen, motorrijtuigen en bitjarten.

Om de financiele gevolgen van de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) op to vangen,
gingen de Nederlandse gewesten bij uitzondering akkoord met een nationale vermogensheffing
die geen rente zou geven: de 'Liberale Gifte' van 1747. Op basis van zelftaxatie betaalden de
burgers met een vermogen ter waarde van f 1.000 tot f 2.000 een procent van hun bezit, terwijl
burgers met een vermogen boven de f 2.000 twee procent van hun bezittingen bijdroegen. De
prent verheerlijkt deze gebeurtenis. We zien de Vrijheid met de hand op de bijbel. Aan haar
rechterzijde staat de Prins van Orange als haar beschermheer met de Nederlandse leeuw. Links
brengt de burgerij zijn gelden en schuldbrieven naar twee ontvangers met geldkisten. Dankzij
deze finaciele offers zweven Koophandel, Voorspoed, Gerechtigheid en Vrede als engeltjes
boven de hoofden van de vaderlandslievende contribuanten.
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sche opgang maakten de klos zijn, terwijl
de overige plaatsen een belastingverlaging tegemoet konden zien. Het was clan
ook niet verwonderlijk dat een nieuw
kohier voor het huizenbestand pas na
een eeuw touwtrekken in 1734 kon worden ingevoerd.
Met de personele kohieren liep het nog
slechter af. Deze registers werden sinds
1674 niet meer aangepast aan de eventueel gewijzigde vermogenspositie van
belastingplichtigen. Doordat allerlei vermogensbestanddelen - zoals bankgeld,

In 1797 maakte George Kockers uit
Middelburg deze hisorische prent
van de eerste bijeenkomst van de
Nationale Vergadering in 1796 in
een verbouwde balzaal aan het
Binnenhof to 's-Gravenhage. De
latere vergaderzaal van de Tweede
Kamer is or duidelijk op to herkennen. (foto: Robert Tiemann)

handelsgoederen en buitenlandse effecten - niet belast werden, voldeden zij op
den duur niet nieer. In 1722 bracht de
belasting op de persoonlijke roerende
goederen dan ook geen stuiver meer op,
zodat het aanhouden van het personele
kohier niet meer rendeerde. Alleen het
bezit van binnenlandse effecten en ambten was nog aan belastingheffing onderworpen. Inkornsten uit handel of nijverheid bleven voorlopig dus nog buiten
schot.

Inkomsten- en vermogensheffingen
in de Bataafs-Franse tijd
De vermogensbelasting beleefde zijn
hoogtijdagen in de revolutieperiode van
de Bataafs-Franse tijd (1795-1810). Als
bondgenoot van Frankrijk moest Nederland indertijd mede opdraaien voor de
torenhoge onkosten van de Napoleontische oorlogsmachine. Deze buitengewone oorlogsuitgaven waren onmogelijk uit
de gewone belastingopbrengsten to
financieren. Om die reden legde de
Nederlandse overheid in de jaren 17951805 draconische lastenverzwaringen op
in de vorm van buitengewone vermogens- en inkomstenheffingen. Deze werden nationaal geheven volgens een algemeen geldend tarief.
De eerste spraakmakende heffing was de
algemene inkomstenbelasting van acht
procent uit 1797, bedoeld voor de wederopbouw van de zeevloot. Alle ingezetenen met een jaarinkornen van nicer dan
f 300 waren aan doze revolutionaire
heffing onderworpen. Als inkomsten golden de opbrengsten uit roerend en
onroerend goed, de baton van handel,
arnbacht en nijverheid en de revenuen
uit arbeid. Van de belastbare inkomsten
rnocht een bedrag van f 50 per kind worden afgetrokken.
Opvallend aan deze en soortgelijke
heffingen uit die tijd was dat belastingplichtigen hun eigen inkomen voor de
fiscus moesten taxeren: het systeem van
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'zelftaxatie'. Pas achteraf beoordeelden
plaatselijke commissies van onderzoek
de gedane opgaven. Bij bedrog zou het
drievoudige van het juiste bedrag worden geheven. Meestal deed men geschillen echter of met een schikking.
Dat burgers zichzelf in die oorlogsjaren
nogal eens to Iaag taxeerden, hing ongetwijfeld samen met de ongehoorde toename van de belastingdruk. Indien we
de gemiddelde opbrengst van de gezamenlijke vermogens- en inkomstenheffingen herleiden tot de daarvoor
benodigde tariefstelling voor de inkomstenbelasting, dan werden de inkomens
van de meervermogenden in die jaren hypothetisch bezien - belast met een
gemiddeld jaarlijks tarief van ongeveer
44%. Dit was een lastenpeil dat in de

ting gestoken. Men ging uit van een vastgesteld fictief rendement van vier procent. Dit is curieus genoeg precies hetzelfde percentage dat de nieuwe vermogensrendementsheffing hanteert, zoals
die in de Wet inkontstenbelasting 2001 is
vormgegeven.
Ook in 1892 lagen heffingsproblemen - in
dit geval het administratieve onvermogen om een zuiver analytische inkomstenbelasting uit to voeren - ten grond-

rechtvaardige lastenverdeling in Nederland. Inderdaad leidde zijn belastingherziening ertoe dat het aandeel van de
directe belastingen in de totale opbrengst
van de rijksbelastingen toenam, ten
koste van het aandeel van de indirecte
belastingen (accijnzen). Toch kwam het
licht progressieve karakter van Piersons
vermogensheffing maar matig tot zijn
recht, vooral omdat het inkomen naar
afzonderlijke bron (vermogen en onder-

t mrlanl:, in I', II a tt•L"'nst:unl ran il,• anti-r vulutionairr•n. :uaa: un••t
n+•••flit d•• Ttirr•rl•• I\:unr r I'ic•rson•ra t't ruio_^r
rt•la.tin_ aart.

N a het votum.

geschiedenis nog nooit eerder was vertoond. Daarbij moet worden opgemerkt
dat de verschillende vermogensheffingen voor 1801 in de vorm van een rentedragende dwanglening werden opgelegd. Dit klinkt echter mooier dan het
was, want de schuldbewijzen van deze
heffingen waren vrijwel niets waard en
de renten werden vaak niet voldaan.
De vermogensbelasting van Pierson uit 1892
De oudste voorloper van de huidige vermogensbelasting is op de keper
beschouwd de in 1806 ingevoerde
patentbelasting. Dit was een zegelrecht
op het verlenen van een jaarlijkse vergunning tot het uitoefenen van een
beroep of bedrijf. Doel was de ondernemers to belasten naar rato van de
gemaakte winst. Omdat de Belastingdienst toen nog geen recht had op inzage
in de papieren van de ondernemer,
moest de wetgever zich tevreden stollen
met een schatting van de winst aan de
hand van uiterlijk waarneembare kenmerken, zoals het aantal werknemers of
het aantal machines in een fabriek. De
patentbelasting is bij uitstek een vonn
van 'presumptive taxation', waarbij het
inkomen van belastingplichtigen wordt
gereconstrueerd aan de hand van beredeneerde vermoedens.
Na een lange parlementaire strijd over
de gewenste opzet van een vermogensheffing maakte de forfaitair geheven
patentbelasting in 1892 plaats voor de
gesplitste inkomstenbelasting van minister Pierson: de Vermogensbelasting 1892 en
de Bedrijfsbelnsting 1893. Het doel van de
Vermogensbelasting 1892 was om de
inkomsten uit vermogen to treffen. Piersons vermogensheffing is dan ook in het
jasje van een forfaitaire inkomstenbelas-
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slag aan de invoering van een vermogensbelasting. Alleen het door Pierson
toegepaste tarief van 2,5 tot 3,75 procent
week behoorlijk of van het in 2001 geldende tarief van 30 procent.
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neming) word belast. Vandaar dat zijn
wet slechts een kort leven beschoren
was.

Met zijn vermogens- en bedrijfsbelasting

Naar een algemene en reele
inkomstenbelasting
De wens om ook de reele inkomsten uit

wilde Pierson bijdragen aan een meer

vermogen to belasten, leidde in 1914 tot

de invoering van een algemene of synthetische inkomstenbelasting. Daarbij
worden de inkomsten uit de verschillende bronnen van inkomen bij elkaar
opgeteld, zodat een mogelijke progressie
in het tarief beter uit de verf kon komen.
Onder de belaste inkomsten vielen sinds
1914 dus ook de vermogensinkomsten.
Toch werd de vermogensbelasting van
1892 gehandhaafd, rnaar dan in de vorm
van een zuivere draagkrachtbelasting. In

nv l ^r• rl;in_ van nk i katlloii,•i., n.

De ongesplitste inkomstenbelasting van
1914, die door minister Treub is ingevoerd, bleef van kracht tot in de Tweede
Wereldoorlog. Zij steunde op het zogeheten bronnenfictiestelsel. In dit stelsel
was de inkomstenheffing gebaseerd op
de bronnen van inkomen, zoals die bij
de aanvang van een belastingjaar voorhanden waren. Dit in de veronderstelIing dat deze bronnen het gehele belastingjaar zouden blijven bestaan en dat
de opbrengst gelijk zou zijn aan de werkelijke opbrengst van het voorafgaande
belastingjaar. Deze aannames bleken niet
erg realistisch to zijn. Door de stork wisselende inkomsten waren de uitkomsten
vaak niet in overeenstemming met de
werkelijkheid. Verder zette het stelsel de
dour open voor massale belastingontduiking, doordat belastingplichtigen alles in
het werk stelden om bij aanvang van een
kalender- of boekjaar zo weinig mogelijk
bronnen to hebben. Al snel werden planner gemaakt om een nieuwe wet op de
inkomstenbelasting to ontwerpen volgens een reeel stelsel.
Het was de Duitse bezetter die de
Nederlandse belastingwetgeving in de
jaren 1940-1945 op de schop ram. Voortbouwend op een wetsvoorstel Lilt 1939
ging het Besluit op de Inkomstcnhelnsting
1941 uit van het reele stelsel. Dit wil zeggen dat de heffing voortaan achteraf
geschiedde over de werkelijk genoten
inkomsten. In deze periode werd ook de
loonbelasting ingevoerd.

Naar de vermogensrendementsheffing
van 2001
Piersons verniogensbelasting heeft lange
tijd bestaan. Pas in 1964 heeft zij plaatsgemaakt voor een nieuwe wettelijke
regeling. Al met al heeft de Vermogensbelasting 1892, vooral na de herziening
van 1914, een rustig leventje geleid. Dit
heeft onder meer to maken net het matige tarief (acht promille sinds 1975) en het
kleine aantal belastingplichtigen dat aan

.•I^$u l ',. i•f, ur1• a.
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plaats van de fictieve opbrengst van vermogen word het bezit van vermogen de
heffingsgrondslag. Dit besluit was ingegeven door de gedachte (of rechtsgrond)
dat het bezit van vermogen, los van het
inkomen daaruit, als zodanig meer
draagkracht of bestedingsreserve verschafte.

Vermogensbelasting leidde rustig Ieventje
Tussen 1892 en 1964 werd de Wet op do
oenii o enshelasting 1892 wel of en toe aangepast, maar de meeste wettelijke regelingen tot wijziging hadden slechts
betrekking op de tariefstelling, de
heffingsgrondslagen (huurwaarde of verkoopwaarde) en de geldende belastingvrijstellingen. De Wet op de evermogcnsbeInsting 1964 bevatte slechts op enkele
punten materiele wijzigingen ten opzichte van de oude wet van 1892. Wel word
in de begripsvorming een duidelijkere
samenhang tot stand gebracht met de
loon- en inkomstenbelasting. Ook maakte de wetgever van de vermogensbelasting een 'tijdstipheffing': de belasting
werd voortaan geheven naar het verniogen bij het begin van het kalenderjaar.
Dit betekende dat wijzigingen in de vermogenspositie die zich in de loop van
het boekjaar voordeden, geen fiscale
relevantie bezaten.
Dit alles neemt niet weg dat de vermogensbelasting de laatste jaren steeds
meer kritiek ontmoette. Belastingplichten
wezen er bijvoorbeeld op dat de vermogensbelasting Been rekening houdt met
inflatie. Fiscalisten brachten naar voren
dat een belasting op vermogen belemmerend werkt op een redelijke vermogensvorming. Bovendien wordt wel betoogd
dat de particuliere vermogenswinsten in tegenstelling tot de reguliere opbrengsten van vermogensbestanddelen (rente,
dividend, huur) - niet belast zijn en derhalve niet in een inkomstenbelasting
worden betrokken. Dit leidt ertoe dat
veel belastingplichtigen er naar streven
vermogensrendementen zoveel mogelijk
to genieten in de vorm van onbelaste
verniogenswinst. Deze vorm van belastingontwijking holt natuurlijk de grondslag voor deinkomstenbelasting sterk
uit. Vandaar dat staatssecretaris Vermeend in zijn Wet inkomstenhelasting 2001
terugkeert naar een forfaitaire bereke-

de heffing onderworpen was. Zo bracht
de vermogensbelasting in 1939 ruim 36
miljoen gulden op, een bed rag dat in
1999 opgelopen is naar 1,7 miljard gul-

ning van de inkomsten uit sparen en
beleggen. Niet het vermogen zelf wordt
dus belast, maar de inkomsten uit ver-

den. Door de bank genomen bedroeg de

De keuze voor een vermogensrendementsheffing (box 3) getuigt clan ook van
een 'Piersoniaanse' benadering van de
vermogensbelasting. Hierdoor blijven de
heffingen op vermogens in Nederland
het karakter behouden van een aanvullende inkomstenbelasting, zonder dat zij
zelf in feite een zelfstandige rechtsgrond
hebben of hebben gekregen.

opbrengst van de vermogensbelasting de
laatste decennia van de twintigste eeuw
ongeveer een a twee procent van alle
rijksbelastingen. Dit laat onverlet dat de
vermogensbelasting heeft bijgedragen
aan de begripsvorming in het belastingrecht, bijvoorbeeld bij begrippen als
goodwill, levensverzekering, lijfrenten
en de waarde van het vermogen.

mogen zoals bij Pierson het geval was.

Tina Pfeil
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Ik heb cen man gezien. Hij beeft geen naam.
Gecf hem ores alter voornaam bij clkaar.
((lit het gedicht Awater van Martinus Nijhoff)
Wat voornamen zijn en waartoe zij dienen, weten we allemaal. Hoe ons Burgerlijk Wetboek de verkrijging van een

ga daarop niet verder in, maar maak een
uitzondering voor de onder de verteringsbelastingen to rangschikken voorna-

voornaam regelt, is evenzeer - naar ik nu

rnenbelasting, een belasting die, naar uit

maar zou willen aannemen - van algemene bekendheid. De vrijheid om een of

het op 13 november 1915 ingediende
wetsontwerp blijkt, een veelheid van
voornamen als een uitdrukking van

meer voornamen to kiezen, is echter niet

de meer gegoede kringen. Maar ook op
het platteland viel in toenemende mate
de neiging waar to nemen om meer
voornamen bij de geboorte (mee) to
geven. Het geven van meer voornamen
zou onder een voornamenbelasting
zeker als uiting van welvaart zijn aan to

onbeperkt, want namen die ongepast
zijn of overeensternmen met bestaande

weelde wenste tegemoet to treden.

merken. Aldus luidde de in de memorie
van toelichting tot uitdrukking gebrach-

geslachtsnamen (tenzij deze laatste
tevens gebruikelijke voornamen zijn),
worden door de arnbtenaar van de burgerlijke stand geweigerd (art. 1:4 lid 2
BW). Tevoren had men ter zake met vergelijkbare, zij het knellender beperkingen to maken. Deze beperkingen waren
vervat in een Franse wet van 11 Germi-

U leest het goed: een voornamenbelasting! Men vraagt zich of wat de minister
met zo'n belasting op het oog kan hebben gehad. Was het wellicht de bedoeling in oorlogstijd de burger met eisen
van efficiency en zuinigheid to confronteren, zodat het mogelijk zou worden de
overheidsadministratie op een soberder

te redenering.

nal An XI volgens de Republikeinse

leest to schoeien? Deze veronderstelling

Kalender van die dagen en in een Besluit

is zeker niet onjuist, want in de bij bet
wetsontwerp behorende memorie van

van den Soevereinen Vorst van 15 maart
1815. Men was uit dien hoofde aangewezen op heiligennamen, op namen uit de
antieke geschiedenis en op namen, die in
ons land reeds van oudsher in zwang
waren. Illustratief zijn de beschikkingen
van resp. het Gerechtshof to Amsterdam
van 29 juli 1915 (WPNR 1915/2394) en
van de Rechtbank to Amsterdam van 3
april 1917 (WPNR 1917/2486). Aan minister Treub komt de eer toe de fiscale relevantie van voornamen to hebben onderkend. Hoe dat in z'n werk ging, zet ik
hieronder uiteen.
Marie Willem Frederik Treub, die als
minister van Financien van 1914 tot 1916
en van 1917 tot 1918 zitting had in het
kabinet Cort van der Linden (1913 1918), had uitgesproken ideeen op het
terrein van de belastingheffing. Hem
stood een stelsel van belastingen voor
ogen, waartoe hij in 1915 een wetsontwerp indiende, houdende de grondslagen van het stelsel van 's Rijks belastingen, bet zg. grondslagenontwerp. In dat
stelsel was plants voor persoonlijke belas-

toelichting werd crop gewezen dat'overvloed van voornamen aan Rijk en
gemeenten geen geringen administratieven last bezorgen'. De voorgestelde
heffing bij toekenning van meer dan een
voornaam aan een kind bij aangifte der
geboorte werd dan ook gerechtvaardigd
geacht als een vergoeding'van degenen,
die ter wille van particuliere voorliefde
en traditie den staatsorganen meer moeite veroorzaken dan noodig is', welke tirade de indruk wekt met een beleidsinstrument in handen van de overheid to doen
to hebben.
Dat er in dit verband van de zijde van de
overheid nog steeds een zekere voorkeur
bestaat voor zo weinig mogelijk lettertekens en cijfers, is bekend. Zo wijzigde
een aantal jaren geleden een Zeeuwse
gemeente de straatnaam Jhr. A.EC. de
Casembrootstraat in kortweg Casembrootstraat, weliswaar mede met een
beroep op het dagelijks spraakgebruik(!),
maar toch voornamelijk op administratieve gronden.
Toch kan niet worden volgehouden dat

belasting), voor zakelijke belastingen (de
grond- en de dividend- en tantiemebelasting) en voor verkeers- en verteringsbelastingen( inen denke resp. aan de

de voornamenbelasting een fiscale doel-

registratiebelasting en aan de personele
belasting). Hofstra sprak in zijn Inleiding
tot het Nederlands belastingrecht terecht

ting bedoeld was als een belasting'naar
den uiterlijken staat'. Het was de minister namelijk opgevallen dat het geven
van meer voornamen het meest voorkomt in de grote steden en wel vooral in
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'namenbelasting' zou immers niet als een
bruikbaar alternatief kunnen gelden.
Was de eerste voornaam belastingvrij,
voor elke volgende voornaam zou belasting verschuldigd zijn en wet naar rato
van het inkomen van hem of naar, die
aangifte deed van de geboorte: de vader
of de moeder, die de ouderlijke macht of
de voogdij uitoefende. Ingeval sprake
was van een buiten huwelijk geboren
kind, waarvan erkenning achterwege
was gebleven, was het de moeder, die
belastingplichtig was verklaard. Bij
gebreke van ouders of moeder werd de
aangever, onverschillig wie het was, als
belastingplichtige aangewezen. Vergoelijkend werd in de memorie van toelichting opgemerkt, dat dit laatste niet
bezwaarlijk was, omdat de aangever
door de naamgeving to beperken tot een
naam, in staat was zich van belastingheffing to verschonen. De to heffen
belasting bedroeg minimaal f 2,50, maar
had overigens een progressief verloop
totdat tenslotte bij een zuiver inkomen
van f 64.000 of meer f 400 voor elke voornaam na de eerste, verschuldigd was.

tingen (de inkomsten- en de vermogens-

van een bewuste poging om tot een
'rationeel' belastingstelsel to geraken. Ik

In het wetsontwerp was tevens voorzien
in een heffing van belasting wegens verandering van de geslachtsnaam, hetgeen
voor de minister overigens geen beletsel
was om de belasting met de term 'voornamenbelasting' aan to duiden. De term

stelling ontbeerde, want onverbloemd
werd in de memorie van toelichting to
kennen gegeven dat de voornamenbelas-

Dat het stellig de bedoeling van de
minister was een belastingopbrengst to
creeren, blijkt zonneklaar uit de memorie van toelichting, waarin immers beredeneerd werd welke opbrengst mocht
worden verwacht. Zeker, het bleven gissingen, maar het waren dan toch in
ieder geval serieuze gissingen. Navraag
bij een aantal gemeenten had namelijk

Mr M.W.F. Treub, Minister van Finacien, 19141916 en 1917-1918. Tekening door Willy Sluiter

Het zorgvuldig geredigeerde wetsontwerp, dat maar liefst 43 artikelen telde,
voorzag in diverse van de gewone gang
van zaken afwijkende situaties. Werd
bijv. een kind gedurende een zeereis
geboren - men raadplege ter zake de
tekst van art. 35 BW van die dagen - dan
was de scheepskapitein of gezagvoerder
gehouden de fiscale honneurs waar to
nemen. Voorts zou in een door de minister wenselijk geachte regeling tot verzekering van de belasting van personen,
die Been vaste woonplaats binnen het
Rijk hebben, een algemene maatregel
van bestuur gaan voorzien.

materiaal opgeleverd op grond waarvan

a. een voornaam, bestaande uit de
samenvoeging van twee of meer deelen,
die elk op zich zelf een gangbaren voornaam vormen, beschouwd evenveel
voornamen to vormen als het aantal dier
deelen bedraagt; en

de minister meende to molten aannemen
dat op iedere 100 geboorte-aangiften 48%,
van een voornaam was voorzien, 40%,
van twee voornamen, 10,5% van drie
voornamen en 1,5%, van vier of meer
voornamen. Maar dat zou zo niet blijven,
want de op to leggen belasting zou stellig
ertoe leiden dat meer dan voorheen voor
slechts een voornaam zou worden geopteerd. Bovengenoemde percentages zouden dan ook in een to verwachten res-

Met deze bepaling voor ogen, zouden
Gertjan en Annemarie het dus niet gered
hebben, maar Willebrordus en Rozema-

trictief naamgevingsbeleid naar schatting
uitkomen op resp. 70, 25, 4 en 1.

rijntje zouden de clans ontsprongen zijn,
zij het ternauwernood.

Uitgaande van 180.000 levend geborenen
per jaar, valt dan uit to rekenen hoeveel

Dat aan de ambtenaren van de burgerlij-

voornamen er zijn to belasten. In de

deeld bij de heffing van de voornamen-

memorie van toelichting komt deze herekening uit op 65.000 voornamen. Over
de tariefstoepassing gaf de memorie van
toelichting het navolgende to kennen:
'Gelet op het felt, dat het geven van meer
voornamen het meest in de meer gegoede kringen voorkomt, mag een belasting
van gemiddeld f 10 per naam veilig worden aangenomen, wat een totaal bedrag

belasting, zal Been verbazing wekken. Bij

h. een voornaam, bestaande uit nicer dan
twaalf letters beschouwd twee voornamen to vormen.

ke stand een belangrijke rol was toebe-

hen word immers van iedere geboorte
aangifte gedaan. Het wetsontwerp verplichtte hen dan ook de voor de uitvoering van de wet benodigde gegevens to
vragen. Vervolgens zouden de gemeentebesturen er zorg voor moeten dragen dat

achtte de minister dan ook niet to hoog,
mede gelet op de in het wetsontwerp
opgenomen mogelijkheid om aan de
minister to verzoeken vrijstelling to verlencn.
Na lezing van dit alley wil men natuurlijk
vernemen, welke reacties het wetsontwerp in het parlement heeft losgeniaakt.
Maar clan wacht de lezer een teleurstelling, want zover is het nooit gekornen.
Even onverwacht als de belasting werd
voorgedragen, verdween zij weer van
het toneel. Het wetsontwerp is namelijk
zonder slag of stout ingetrokken, zodat
de voornamenbelasting thans nog slechts
Naar betekenis ontleent aan haar curiositeitsgehalte.

de inspecteur der directe belastingen in
staat zou zijn urn de uit de wet voort-

geeft van f 650 000. Voorzichtigheidshal-

vloeiende aanslagen op to leggen. De

ve wordt de opbrengst niet hooger
geraamd van f 500 000'.

voornamenbelasting was namelijk ontworpen als een aanslagbelasting, zij het
dat voor elke andere voornaam clan de

De minister voorvoelde kennelijk het
optreden van listige ouders. Vandaar dat
hij een artikel nodig oordeelde om - in
de (in dit opzicht onzuivere) woordkeus
van de memorie van toelichting - ontduiking to voorkomen. Dit artikel belielsde de navolgende tekst:
Voor de toepassing van deze wet wordt

De lectuur van de bij het wetsontwerp
behorende memorie van toelichting is
niet zelden vermakelijk. Zo wordt het
minimumtarief van de belasting wegens
verandering van de geslachtsnaam ad
f 250 als volgt gemotiveerd: 'Het verlangen naar geslachtsnaamverandering zal
bij mindervermogenden niet licht opkomen. Zulk een verandering is bij uitstek
een weelde-artikel'. Een bedrag van f 250

eerste aan de ambtenaar van de burgerlijke stand alvast een bedrag van f 2,50
diende to worden afgedragen. Als de ter
take 'meest doeltreffende wijze om verzuimen, waardoor de invordering der
belasting in gevaar wordt gebracht, tegen

Vele jaren nadien heeft de befaamde Nijmeegse hoogleraar Nouwen in een
geestig artikel in het dagblad De Gelderlander de voornamenbelasting nog eons
ten tonele gevoerd urn daarrnee schalks
to betuigen dat de idee van een belasting
op alle gedrukte publicaties, bedoeld als
middel om 'de papierindigestie in to perken', zo gek nog niet was. De conclusie is
onontkoomb,i ir: de fiscale historic is rijk
aan ahsurditL'ilen!

to gaan' zag het wetsontwerp het aansprakclijk stellen van de gemeente.

Jan Verburg
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kwam bij de ambtenaren niet op om ook
de onbezette hutten to controleren.
Zwemvesten verwijderd, verborg ik daar

De koopvaardij

Met belangstelling heb ik uw Belasting &
Douane Museum bezocht. Hierbij zal ik
mijn ervaringen als opvarende bij de
Nederlandse koopvaardij, zo'n 50 jaar
geleden, verhalen, hoe ik de douane heb
misleid. Het gebeurde in de tijd vlak na
de oorlog nadat ons land was bevrijd van
de Duitse bezetting. Er vond op de bin-

mijn Amerikaanse sloffen. De volgende
dagen, wanneer het schip nog in de
haven vertoefde, was er aan boord geen
ambtenaar to zien, of ze waren werkzaam op andere binnenkomende sche-

nenkomende schepen strenge controle
plaats. Ambtenaren, gestoken in overalls,

satie, bleef ik dikwijls aan boord. Geen
bezwaar, want ik was toen nog niet

doorzochten zelfs de machinekamer en

getrouwd. 's Avonds ging ik rustig naar

het kabelgat. Sigaretten die toen schaars
waren, kon ik in de overzeesche landen
volop kopen. Ik voer destijds op de Fontein-schepen van de V.N.S. als hutbe-

huis bij mijn ouders in Rotterdam met
mijn sigaretten in mijn tas. Mijn verdien-

diende.

mijn A.O.W. en een karig bedrijfspen-

Het Belasting & Douane Museum ontving de
hiernaast opgenomen brief. Het kwam de redactie van Impost aangewezen voor deze
brief in zijn geheel to publiceren.

De meeste passagiers verlieten het schip
voor aankomst in Rotterdam in Southampton of Antwerpen. In de hutten van
de passagiers waren de zwemvesten
geborgen in luiken aan het plafond. Het

pen.
Wegens werkzaamheden, o.a. inventari-

sten - veel geld - heb ik verstandig
belegd, waarvan ik momenteel buiten
sioen profiteer. Daarbij to vermelden valt
dat ik jaarlijks keurig mijn inkomstenbelasting betaal. Dus wel "slecht" geweest,
maar niet gehandeld in drugs.
C. Pasrnooij

zijn schrijven thans zelf erkent, bezigde
hij toen het woord 'gedonder' waarop ik
hem to kennen gat, dat ik die manier van

l C

spreken niet dulde. Blijkens zijn schrij-

Het komt niet vaak meer voor, maar onlangs
ontving het museum van de heer J. Veekens to
Oss een `Register van Uitgaande Brieven,
Rapporten enz.'van 1898 t/m 1912 gebruikt op
het Belastingkantoor to Boxmeer. Blijkens twee
ambtsberichten uit 1907 kwam J. Lion,
exportslager van beroep, kort na elkaar in
aanvaring met de Fiscus.

Pantoffelsmokkel
Bericht van 15 november 1907 aan de inspecteur:
De geadresseerde van nevenbedoelde
goederen is J. Lion, de welbekende
exportslager alhier, die omtrent het
gepleegde verzuim het volgende meedeelt. Door tusschenkomst van zijne to
Wezel wonende zuster had hij aldaar een
ledikant en beddegoed besteld. Bij de
toezending hiervan blijkt die zuster hem
eene verrassing hebben willen bereiden
door, als cadeau, voor hem en zijn gezin
een paar dames pantoffels enz. toe to
voegen. Onbekend met de wettelijke
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bepalingen verzuimde zij evenwel daarvan opgave to doen, zoodat die zaken
niet werden aangegeven.
Ofschoon het gepleegde verzuim niet
aan hem zoude zijn to wijten, beweert hij
dit desniettemin zeer to betreuren, daar
hij als exportslager sedert tal van jaren
bijna dagelijks met de administratie in
aanraking komt en er prijs op stelt,
steeds eerlijk tegenover haar (de administratie) to zijn opgetreden. Hij meent
daarom dan ook niet to kunnen warden
verdacht, to hebben willen mede werken
aan het onderduiken van eene zoo
gering invoerrecht, wat ik ook aanneme-

ven dat als een soort excuse moet dienen,
erkent hij dat hij niet naar behooren handelde. Aangezien dit echter in drift is
geschied, seem ik dat niet kwalijk.
Wat nu 's mans grieven betreffen, komen
deze hierop veer, dat de opname der
haardsteden buiten zijn weten, doch in
bijzijn van zijne vrouw geschiedde, die
de Nederlandsche taal niet machtig is, en
dus geene verklaring kon geven omtrent
de daarvoor gedane aangifte. Naar zijn
meening had men met die opname wel
kunnen wachten tot hij thuis zoude zijn

teur:
Ofschoon hierover tot dusverre niet was

geweest. Zijne opmerking betreffende de
dienstboden komt daarop neer, dat een
der bij hem in dienst zijnde meisjes binnenkort achttien jaren wordt, en nu
meent hij, dat nu daarvan thans geene
aangifte wordt gedaan hij opnieuw in
moeilijkheden zal geraken. Mijn bemerking dat doze aangifte onnoodig is, wanneer zulks in den loop van het jaar

to klagen, en Lion zich bij een onderhoud steeds in gepaste termen uitdrukte,
is het vroeger weleens voorgekomen, dat

plaatsvindt, schijnt hem zelfs niet gerust
to stellen en kan ik met den besten wil
dus moeilijk hem hiervan overtuigen.

lijk acht.

Belediging van een Ambtenaar in functie
Bericht van 30 november 1907 aan de inspec-

hij zich tegenover ambtenaren in dienst
zijnde driftig maakte en alsdan de uitdrukkingen bezigde, die niet to pasch
kwamen. Zoo ook tegenover mij Woensdag j.l. toen hij kwam spreken over de
opname van haardsteden. Zooals hij in

(Opm.: in de tijd van deze berichten waren
dienstboden en haardsteden naast huurwaarde, meubilair, paarden en rijwielen de grondslagen voor de heffing van de personele
belasting)

e

Vereniging van Hogere
mbtenaren bij het 11inistei'M

von ' 4 in as vii o%4 Ur, ( TTV -nTTi )

In 'Informatief', het blad voor leden van de VHMF, verscheen
een artikel onder bovenstaande titel van de hand van Dirk
Huizinga. De redactie heeft steeds een of nicer van de geboden in 'Impost' gepubliceerd, zonder dat is ingegaan op
inhoudelijke achtergronden. De hoer Huizinga merkte ter
zake op: Leden van de VHMF behoren tot een groep strategische functionarissen van het Ministerie van Financien. Het feit
dat zij zich georganiseerd hebben, betekent dat zij zich zelf
nicer clan gemiddeld bewust zijn van die positie. Voor lien
geldt het 'noblesse oblige', dat zich laat vertalen in een
gedragscode, in geboden, hoe to handelen in de werksituatie'.
Hieronder volgen ten slotte het achtste, negende en tiende
gebod.
Uit een 'Historisch resume' van v.d. P. op
de inspecteur Andriessen:
'Hij is eigenlijk zijn hole lezreu Iang surmnimerair geblez'ett'.
Uit: Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 5e lustrum der Vereniging
van Surnurnerairs van
's Rijks belastingen.

Het achtste gebod:
Ge zult uw werk verrichten samen met de mensen die er toevallig rijn,
waarbij een ieder bijdraagt naar zijn individuele capaciteiten.
Het negende gebod:
Gij zult u gedragen als voorbeeld voor de anderen,
als drager van de cultuur van de organisatie die ge dient.
Het tiende gebod:
Ge zult geen zaken begeren, die niet passen bij de Dienst die ge vertegenwoordigt.

W. Boost 17 september 1980,
De Volkskrant
Collectie
Belasting & Douane
Museum

Belastingvoorlichting verbeterd
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