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In haar column filosofeert de directeur van het museum over de registratie en inventarisatie van de museale collectie en komt daarin tot de conclusie dat de huidige medewerkers fungeren als de wegbereiders van hun opvolgers. Er is op dit gebied dus nog
heel veel to doen! In de rubriek'Museumnieuws wordt verder onder meer aandacht
besteed aan het overlijden van de oud-medewerker Hans Santcroos, het toetreden van
een nieuw bestuurslid, het uitreiken van een Koninklijke onderscheiding aan een van
de vrijwilligers, de introductie van een in het museum ingerichte tentoonstelling en het
levensverhaal en de toekomstdromen van de beheerder van het kennis- on informatiecentrum.
Onder het hoofd 'Museumschatten' is een artikel opgenomen betreffende een zilveren
geboortelepel, alsmede een order uit een oud orderboek. Een geuzenpenning is als topstuk onder do 'Recente aanwinsten' besproken.
Professor Ydema bespreekt in zijn bijdrage een traktaat van Philips van Leiden
betreffende de verhouding tussen lagere overheden en de grafelijke overheid en de
vraag of het de graaf vrijstaat om terug to komen op privileges die hij eerder zelf heeft
gegeven.
Henk Bergman heeft doze keer een interview afgenomen van Harm Mobach. Dit interview is in de rubriek'In gesprek met ...' opgenomen.
Onder de 'Varia' wordt uw aandacht in het bijzonder gevraagd voor eon artikel van de
hoer dr. M. R. Reuvers betreffende 'een waardevast ruilmiddel' on een bijdrage van de
hoer M. E. Kannegieter inzake de geschiedenis van do'gemengde' post Maassluis.
De redactie wenst u wederom veel genoegen met de kennisneming van de inhoud van
dit nummer van Impost.
Wolf, (mg Kattenbusch
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Dromen over de toekomst
Registratie en inventarisatie zijn twee
aspecten van het collectiebeheer. Ze stonden vorig jaar in het centrum van de
aandacht. We bezitten alles bij elkaar
naar ruwe schatting zo'n 60.000 objecten,
uiteenlopend van piepklein tot reusach-

terugzoeken. Belangrijkste taak
is echter het vakkundig beschrijven van de betreffende museale
objecten. Beknopt maar volledig,
met de juiste accenten. Vooral dit
laatste is monnikenwerk.

Trompbank.

Een van de hoofddoelstellingen voor de komende

De introductie van de geautomatiseerde registratieprogramma's is een
zegen voor alle mensen die binnen de
museumwereld met collectiebeheer bezig
zijn. Via uiteenlopende ingangen kan
naar objecten worden gezocht, tenminste, als ze correct zijn ingevoerd.
En dat laatste daar gaat het om.

jaren, is deze collectieregistratie op orde to brengen.
Echter, de overige werkzaamheden, zoals het voorbereiden van tijdelijke tentoonstellingen, het ingaan op
verzoeken voor het leveren
van informatie en het ver-

tig groot: ofwel van smokkelcent tot

Het is aantrekkelijk eens even
stil to staan bij die situatie. Wat moet het
een luxe zijn om niet voortdurend heen
en weer to worden geslingerd tussen de
verschillende belangen binnen het museum. Wat zal er een tijd beschikbaar zijn
voor het uitdenken van aantrekkelijke
programma's en activiteiten voor het
publiek, wat is er een tijd voor het
samenstellen van mooie publicaties
over (deel)collecties, al dan niet in
combinatie met een tijdelijke tentoonstelling. Ook is er tijd om de
collectie in samenhang met andere
(kunst)historische collecties to
bestuderen. Daaruit vloeit vast en
zeker een nauwere samenwerking
voort met verwante instellingen:
niet alleen musea, maar ook archieven en bibliotheken.
Over bibliotheken gesproken,
onze Bibliotheek voor Fiscale
Geschiedenis herbergt sinds vorig
jaar tevens het beeld- en geluidarchief, met het doel het publiek een
compleet scala aan bronnen aan to
bieden. De omvangrijke collectie
historische foto's biedt de onderzoeker de mogelijkheid om verkregen informatie aantrekkelijk to illustreren. Alleen... de collectie foto's
moet (digitaal) worden ontsloten
en geregistreerd. En daarmee zijn
we terug bij het monnikenwerk
waarmee ik dit stukje begon.
De museummedewerker van
vandaag, onze problematiek gaat

Geregistreerde verzegeltangen uit de collectie Douane

op voor de meeste musea, behoort
tot het tijdperk van de noeste
arbeid. De generatie die na ons
komt, krijgt het een stuk gemakkelijker. Maar daardoor laten we ons
niet ontmoedigen. In tegendeel, we
zijn de wegbereiders van onze
opvolgers. En dat is toch wel weer
een fijn gevoel. We leveren de
bouwstenen voor de toekomst. Het
of en toe stilstaan bij die toekomst

Het Belasting & Douane Museum heeft inmiddels de gegevens van de
31.000 oude inventariskaarten overgebracht in een computerprogramma. Het
gereedkomen daarvan gaf het gevoel dat
een mijlpaal was bereikt. Echter achter

zorgen van presentaties, gaat
ook door. We zullen dus
steeds alert moeten zijn dat
er voldoende werk wordt
gedaan aan de collectie zelf.
Het probleem is dat de

die paal doemde een nieuwe horizon op.

objecten geduldig zijn en

Want de registratie tot nu toe was niet

nooit uit zichzelf roepen om aandacht.

geeft inspiratie om door to gaan op
de ingeslagen weg en telkens weer een

toereikend en moet onderhanden worden genomen. Gegevens en beschrijvin-

Discipline is daarom van wezenlijk
belang.

stukje of to knabbelen van de rijstebrijberg waar we doorheen moeten alvorens

gen moeten in veel gevallen worden aangepast aan de eisen van de tijd. Bij het
overzetten zijn natuurlijk typefouten en
vergissingen gemaakt, die moeten worden gecorrigeerd. Eenvormigheid in het
systeem is het parool met het oog op het

Ooit komt echter het moment
dat dit werk gereed is. Eenmaal op orde,
zal er natuurlijk van tijd tot tijd het een
en ander to doen zijn op dit gebied, maar
daarna zal het een kwestie zijn van bijhouden.

de administratieve kant van het beheer
van de collectie op orde is.
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Loes A. Peeperkorn-van Douselaar

Op 15 mei 2002 overleed Hans
Santcroos die een aantal jaren
bij het Belasting & Douane
Museum heeft gewerkt. Opvallend was het gemak waarmee
hij zich aan zijn omgeving aanpaste, terwijl deze toch heel
anders was clan hij gewend
was bij de douane. Dat gold
zowel voor de niensen die hier
werkten, als ook voor de aard
van het work. Vol overgave
stortte hij zich op zijn nieuwe

taak: het op orde brengen
van het museumarchief. Bij
zijn afscheid was het werk
een heel eind gevorderd.
Hij vertrok in de wetenschap dat het afgemaakt
zou worden door twee van
zijn collega's.
Hans was een fijne collega.
Daarom waren wij verheugd dat hij bereid was
om na zijn pensionering

to worden. Helaas heeft hij slechts eenmaal in die hoedanigheid een activiteit
verricht: het openen van de tentoonstelling 'Kerststallen uitgestald. Kerstgroepen in de volkscultuur' in december
1999. Kort daarop bleek hij ernstig ziek to
zijn.
Wij hebben zijn inspirerende persoonlijkheid al enige jaren moeten missen. Wij
gedenken hem in dankbaarheid, met
respect en in warme vriendschap.

vrijwilliger bij het museum

drs. Ben Koevoets
Op 14 november 2001 is de heer drs. Ben Koevoets toegetreden tot het bestuur van de
Stichting Belastingmuseum'Prof. dr. Van der Poe]'. De heer Koevoets is na zijn opleiding aan de Koninklijke Academic voor Kunst en Vormgeving to 's-Hertogenbosch en
aan de Academie voor Beeldende Vorming to Tilburg gedurende 12 jaren werkzaam
geweest in het voortgezet onderwijs als leraar tekenen en kunstgeschiedenis, schooldecaan en schoolleider to Utrecht. Hij participeerde in diverse educatieve museumprojecten en museumcommissies. Nadat hij in 1975 cum laude zijn doctoraal examen kunstgeschiedenis en onderwijskunde haalde aan de Rijksuniversiteit in Utrecht, implementeerde hij de universitaire lerarenopleiding kunstgeschiedenis (nieuw voor Nederland)
aan de Rijksuniversiteit to Leiden en zette vervolgens aan diezelfde universiteit de vakgroep Museologie op. Aan de laatstgenoemde universiteit hield hij zich vele jaren bezig
met universitair onderzoek en onderwijs, waarna hij in
1989 werd benoemd tot directeur - later eenhoofdig
bestuurder - van het toenmalige Postmuseum (thans de
Stichting Museum voor Communicatie). Deze functie
heeft hij bekleed tot mei 2001, teen hij met flexibel pensioen ging.
In de loop van zijn carriere heeft de heer Koevoets als
lid of als voorzitter deel uitgemaakt van een groot aantal
overheids advies - en begeleidingscommissies ter zake
van kunstzinnige vorming en onderwijs. Thans vervult
hij nog verschillende nevenfuncties, waarvan worden
genoemd: vice voorzitter en secretaris van het bestuur
van het Nederlands Muntmuseum, lid van de Raad van
Advies van het Nederlands Politiemuseum, lid van de
Adviescommissie van de Stichting Nationaal Museumregister. Voorts heeft hij verschillende publicaties (boeken,
artikelen en videoprogramma's) op de gebieden van
kunst en kunstgeschiedenis, (kunst)onderwijs en museologie op zijn naam staan.
Het museum prijst zich gelukkig dat de heer Koevoets tot het bestuur heeft willen toetreden en stelt zich veel voor van de toekomstige samenwerking.
Wolfgang KattenI7usclh

Bert van
Teylingen
ge ridde rd
Op 26 april 2002 werd vrijwilliger Bert
van Teylingen ter gelegenheid van
Koninginnedag benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje Nassau. Deze
onderscheiding werd hem toegekend
vanwege zijn buitengewone verdienste
op het terrein van het verenigingsleven
en vanwege zijn integere wijze van
zakendoen gedurende zijn actieve jaren.
In de werelden van filatelie en rozenkwekerij bekleedt Bert sinds vele jaren
bestuursfuncties. In het Belasting & Douane Museum is hij inmiddels al weer
jaren betrokken bij het ontsluiten van de
collectie fiscaal zegel. Deze activiteit
heeft er mede toe bijgedragen dat Bert
van Teylingen is geridderd. Reden om
hem in de mooie raadzaal van het
gemeentehuis to Boskoop to gaan feliciteren. Bestuur en medewerkers spreken bij
deze de wens uit dat het museum nog
vele jaren mag genieten van de capaciteiten van Bert van Teylingen en daarmee
van zijn aimabele persoonlijkheid.
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Op zaterdag 13 april jl. is er in het Belasting & Douane Museum een rondleiding over accijnzen georganiseerd met aansluitend een wijnproeverij. Deze speciale museumweekendactiviteit vond plaats
onder deskundige begeleiding van conservator Geert Nieman
en vinoloog Hosman uit Vlaardingen. De groep van 15
belangstellenden kreeg eerst een rondleiding langs toepasselijke voorwerpen uit de vaste collectie. In de serre was een
prachtig gedekte tafel klaargezet met diverse wijnsoorten.

I
De heer Hosman geeft uit-

Dhr. Hosman gat uitleg over de wijnsoorten, de herkomst
ervan en de wijze van proeven. Hoewel er een select gezel-

leg over de diverse wijn-

schap op of kwam, is deze activiteit toch geslaagd to noemen.

soorten

Machteld Berc houser Pont

Lets aan to geven?
Van 1 mei t/m 3 november 2002 is in het
Belasting & Douane Museum in Rotterdam de
tentoonstelling `lets aan to geven ?!' to zien.

De officiele opening van deze tentoonstelling vond plaats op woensdag 1 mei
2002 om 16.00 uur en werd verricht door

Als reiziger wordt u geconfronteerd
met vele producten die door een
internationale wetgeving worden

mevrouw mr. J. Thunnissen, Directeur
Generaal Belastingdienst.

beschermd. De Douane zal nu en in
de toekomst nog meer aandacht

Fen fietskoerier van 'de Versnelling'
kwam voor de openingshandeling een
speciaal pakje afleveren, waarover douanerechten moesten worden betaald...
(Zie foto)

schenken aan de wet Flora en Fauna,
intellectueel eigendom, de auteurswet
en de wet naburige rechten.
Op de tentoonstelling zullen de
mogelijke misstappen van de reiziger
worden toegelicht met vole voorwerpen die de Douane in beslag heeft
genomen.

De tentoonstelling laat de vangst van de
Douane bij bagagecontrole op Schiphol
zien. Deze heeft onder meer betrekking
op bedreigde en uitheemse dier- en plantensoorten of producten hiervan
gemaakt, nagemaakte merkartikelen en
door piraterij verkregen beeld- en
geluiddragers. Ook de thuisblijver die
via internet "reist"en goederen koopt in
landen buiten de Europese Unie, wordt
bij aflevering geconfronteerd met douanerech ten.

Mevrouw Thunnissen gaat haar
handtekening zetten op het
formulier

De entree bij de expositieruimte

De gasten nemen een kijkje in
de educatieve ruimte binnen
de tentoonstelling
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Deze expositie sluit aan op de landelijke publiekscampagne van de Douane in 2002. De tentoonstelling zal het
hoe en waarom van deze campagne
ondersteunen en toelichten.

Machteld Ber^rhauser Pont

Ton van Kui j en,
Beheerder kennisen inf'ormatie centrum
tingdienst kende. Immers, als je het verschil niet weet tussen inkomsten- en vermogensbela sting, clan heb je het moeilijk
in het Belasting & Douane Museum. Een
nieuwe collega met uitsluitend een
museale opleiding word daarom ook
naar de cursus voor adjunct-commies
gestuurd. Daar heeft 'ie het heel zwaar
gehad. Zelf heb ik juist aanvullende cursussen gevolgd van de Nederlandse
Museumvereniging, zoals conserveren
en educatieve dienstverlening. Ik heb ze
allenaal netjes doorlopen.
Begin jaren tachtig heb ik zelfs stage
gelopen bij het Centraal Museum in
Utrecht.

Onderstaand artikel betreft het verhaal van Ton
van Kuijen, medewerker bij het Belasting &
Douane Museum, zoals dat enige maanden
geleden in 'Belastingbulletin' is gepubliceerd.

'Mijn eerste baan was op het ontvangkantoor in Den Haag. Ik kwam daar
terecht via een man die bij mij aan de
deur kwam vragen of ik bij de Belastingdienst wilde werken. De organisatie
kampte toentertijd met een enorm personeelstekort. Uiteindelijk heb ik elf jaar
net heel veel plezier op het ontvangkantoor gewerkt.
Mijn chef daar was Pierre Crasborn.
De Pierre Crasborn, die eind jaren zeventig werd henoemd tot conservator van
het Belasting & Douane Museum. In die
tijd moest je bij het museum aanbellen
om naar binnen to kunnen. Crasborn
had grootse plannen. Hij wilde het
museum omvormen tot een publieksgerichte instelling, met naast de vaste collectie telkens andere tentoonstellingen.
Met de destijds vergrijsde personeelsbezetting kon hij die omslag niet maken.
Crasborn wilde jong bloed. Ik denk dat
hij daarom mij erbij wilde hebben.
Ik was 29 en een fervent museumbezoeker. Je kon toen nog met een apart pasje
naar alle Haagse musea. Van het Mauritshuis, Panorama Mesdag tot museum Bredius. lk ging ze allemaal af. Een streepje
v66r was natuurlijk ook dat ik de Belas-

Momenteel hen ik bezig met het opzetten van een kennis- en informatiecentrum. Ons beeldmateriaal-foto's, films,
video's, dia's en glasplaatnegatievenmoet geinventariseerd worden. En we
willen een documentaire fotocollectie
aanleggen met foto's van de voorwerpen
die het museum bewaart. lk ben nu aan
het uitzoeken hoe je het beeld- en
geluidsmateriaal digitaal het best kunt
ontsluiten.
Met het kennis- en informatiecentrum
heeft het museum straks een loket voor
vragenstellers. Dan kunnen bijvoorbeeld
journalisten die voor Prinsjesdag een
foto willen van het Dude koffertje van de
Minister van Financier bij ors terecht.
Maar ook voor particulieren die iets interessants aanbieden, staan we klaar.
Onlangs kwam hier een man met een
foto die hij gevonden had in de nalatenschap van zijn grootvader. Hij wilt alleen
dat de foto gemaakt was in Dieren.
Er staat een stel douaniers op, poserend
voor een holle boomstam. Uit onze documentatie bleek dat het om smokkel van
chocoladerepen ging. Hij gaat nu thuis
kijken of hij nog nicer kan vinden. Dat is
het leuke van het werk bier: het dynamische en en het met mensen omgaan.
Wat ik dolgraag nog zou willlen volgen is
een opleiding tot webmaster. Zodat je als
kennis- en informatiecentrum je eigen
webstie kunt bouwen en actualiseren.'
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Geboortelepel. Foto: Rob Tiemann

Een zilveren
In het Belasting & Douane Museum
bevindt zich een geboortelepel van groot
model. Het is duidelijk een siervoor-

geboortelepel
21

werp, dat in de eerste plaats als geschenk

Sleutel voor teruggaaf van 9/10 van de

moest dienen. Bij een bakbreedtre van 8

betaalde waarborgbelasting bij export

centimeter en een totale lengte van liefst
31 centimeter meet de steel op vele plaatsen nauwelijks 4 millimeter en is daarbij
ook nog ajour gegoten hetgeen het voorwerp ongeschikt maakt om enige
gebruiksbelasting to ondergaan.
Net ornament bovenaan de steel stelt
een 17e - eeuws zeilschip voor; de steel
zelf bestaat uit twee tegenover elkaar
geplaatste helften, kennelijk bedoeld als
gietstuk voor kortere lepels. Zo ontstond
een symmetrisch geheel van lofwerk met

Kantoorteken de M van Schoonhoven
1837-1906

twee masquerons, dat eindigt in een
zogenaamde rattenstraat.
De volgende waarborgtekens zijn aanwezig:

Geraadpleegde literatuur:
Keurtekens op zak, C.B. van Dongen,
G. Nieman, Stichting B&DM 1998
Nederlandse verantwoordelijktekens sinds
1797, Waarborg Platina, Goud en Zilver N.V.

Meesterteken van C. Rietveld, 1865-1912,
Schoonhoven

Een zilveren geboortelepel,

kens werden nagebootst, zij het niet op
dit voorwerp...........
Leeuw, 2e gehalte zilver,
833 duizendsten, 1814-1953
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De bak is aan de achterzijde gegraveerd
met een ooievaar in wapenschild met
strik, waarschijnlijk door Rietveld zelf,
die van origine graveur is geweest, een
ambacht, dat veelal ook stempelsnijden
omvat. Wat deze overigens weinig
opzienbarende lepel dan ook interessant
maakt is, dat deze Rietveld door Citroen
in een adem word genoemd met de vervaardiger van het eveneens in ons bezit
zijnde miniatuurkoffiepotje met valse gildetekens. Beide voorwerpen tonen de
sleutel' voor export waarbij vaak gildete-

deel 1 en 2, 1995 - 1997

J.B.F van den Bossche, 1987

Gotishe 0, jaarletter van 1898

Gecrt Nieman

Huwelijksperikelen vroeger
In 1967 vierde de verificateursopleiding to Rotterdam haar 45- jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan
is een jubileumboekje verschenen dat in de bibliotheek van het Belasting & Douane Museum to raad-

gaan, en dat het dus in het welbegrepen
belang van de Commiesen zelf is, daarin
krachtdadig to voorzien en voor to
komen, dat zij teveel op de toegevendheid der Administratie rekenen, en daarvan die misbruiken maken, welke reeds
teveel hebben plaats gevonden

plegen is. In de inleiding op dit boekje bedankt de voorzitter van de landelijke feestcommissie, de heer
F. Vorstenbosch, alien die aan de totstandkoming ervan hebben bijgedragen. In het bijzonder bedankt
hij de tekenaar, de heer Duijs uit Venlo. Van zijn hand is eveneens de tekening die bij de onderstaande
instructie, die toen honderd jaar geleden werd gepubliceerd, is opgenomen.

Heeft goedgevonden en verstaan:
le. Te bepalen dat van den datum dozes
geene vergunningen direct of indirect
om to huwen aan de Commiesen der
derde en vierde Klasse, gestationneerd in
het voormalig 4e en 5e District zal worden gegeven en alle verzoeken dienaan-

....15 January 1867, No. 107/60

gaande zullen blijven onbehandeld en

Onderwerp
Verzoeken om to mogen huwen.

onbeantwoord, terwijl van hen, diens

De Provinciaal Directeur der Directe
Belastingen, In- en Uitgaande Regten en
Accijnzen to ...........;
Gezien hebbende verschillende adressen
van Linie Commiesen om to mogen
huwen;
Overwegende dat ondanks de aanstellingen van een aantal Linie Commiesen als
ongehuwd, en ondanks de herhaald
gegeven waarschuwingen, er nog steeds
zijn, die zich niet alleen in huwelijks
relation begeven, maar onwettige nauwe
verbintenissen aanknopen, waardoor de
Directie aanhoudend met verzoeken om
verlof tot het aangaan van gedwongen
huwelijken wordt lastig gevallen, en er
slechts de keuze overblijft of om tot
armoede leidende huwelijken toe to

onmiddellijk de demissie zal worden

ondanks en zonder consent des Ministers, zich in het huwelijk begeven,

staan, of het zij dan de eigenwillige, het
zij dan de misleide slagtoffers, met
hunne in ontucht geboren kinderen, aan
hun noodlot over to laten, terwijl er nog
anderen zijn, die uit hoofde van geld
bejag zich met trouwlustige personen in
aanraking begeven, die wel ouder zijn
dan zij en waaruit dan, zooals bij ondervinding is gebleken, in onmin ontaardende huisgezinnen worden gevormd, zoo
zelfs, dat er bewijzen zijn, dat een dezer
met een oudere vrouw gehuwd, haar
jonge dochter heeft rnisleid en dus in
ontucht, grenzende aan de bij de Rijks-

Chef, Miele it co lief, mogm u goarr frounx,,?

voorgedragen
voldoen, doch dat hem is gebleken, dat
deze met voorwerpen zijn gehuwd, die
reeds een verdachte leefwijze hidden
geleid; dat gene eenmaal in de gelegenheid gesteld om to huwen, het vroeger
voorwerp, waarom hij dit verlangde
heeft laten zitten en met een andere is
gehuwd, en dat weder anderen, wanneer zij met vrouwen zijn gehuwd, die
door bijgebragt vermogen, hem eenig
meerder gemak en welvaart bezorgden,luije en ongeschikte commiesen zijn

leurs op de Linie aan to schrijven om
zooals reeds door een hunner met succes
is gedaan, bij de minst verdachte relatie,
die een Commies aanknoopt, zijne verplaatsing voor to dragen, en ter bestraffing wanneer hij tot dat oogmerk willekeurig zijnen post verlaat, alsook den
Chef van Dienst, die de dienstverwijdering heeft vergund of toegelaten

geworden, terwijl tevens, na de aan
enkelen bewezen gemak, steeds een
legio andere commiesen zijn opgedaagd,
die verlangen to huwen, of waartoe de
noodige billijkheid daarvan zich voordoet en ten gevolge waarvan de Directie
niet alleen met verzoeken van de Commiesen, maar ook van de zich vrijwillig
overgegeven hebbende of misleidde personen en dan nog vooral wat de laatst
genoemden betreft, van de ouders, ja
zelfs van de predikanten en pastoors, die
natuurlijk ongaarne in hunne gemeente
blijvende voorbeelden van zedeloosheid
of ontucht zien en

Overwegende dat order hen, die ontijdig op pensioen of ook op wachtgeld zijn
gesteld, er verschillende voorbeelden

wetten strafbare bloedschande heeft

worden gevonden, die om in de behoefte

geleefd en
Overwegende dat hij Directeur goedwil-

van een talrijk gezin to voorzien, zich
aan misdragingen hebben schuldig
gernaakt of die uit baloorigheid zich aan
misbruik van drank overgaven, terwijl
enkelen zelfs niet meer in staat waren
om zich zelfs ordelijk voor to doen en
Overwegende dat het tegenwoordig tijdstip wegens de duurte der levensmiddelen wel het minste geschikt kan worden
geacht om onberaden huwelijken aan to

lig genoeg is geweest, orn toegevend
voor jeugdige onbezonnenheid of uit
overweging van voldoende aangebragte
bij-inkomsten van de zijde der vrouw,
dan wanneer dit konde schikking to
maken, ten einde aan de uit verschillende omstandigheden hetzij dan gedwongen of meer bij geboren vorderingen to

2e. Met inachtneming van vroegere
bepalingen dienaangaande de Contro-

3e. Den voorgenoernde Controleurs aan
to schrijven om in verband met deze
beschikking de gepaste en tevens de
nadrukkelijkste orders in de orderboeken
de Commiesen to stellen en hen tevens
voor to houden, dat order de met len
Maart aanstaande uitvallende Commiesen er een aantal zijn, die slechts door
omstandigheden op wachtgeld zijn
geplaatst en dus vatbaar zijn voor weder
optreding en dat hij, Directeur er dus
geene zwarigheid in zal maken om wie
van de aangewezenen zich op eeniger
wijze misdraagt of strijdig niet gegeven
orders handelt, gelijk reeds ouderdaagsch is geschied, ter verwisseling met
een voorlopig uitgevallen ambtenaar
voor to dragen, en waarbij het dan de
vraag zal zijn, of de later op die wijze uitgevallene, wel aanspraak op wachtgeld
zal behouden, daar dit ontslag niet,
zooals van de bereids als ontslagen aangekondigden, bepaald under het ontslag
ten gevolge organisatie kan worden
gerekend, en waarom ieder zich mits
dozen kan houden voor gewaarschuwd.
De Pro11inciale Directeur uoornoemd.
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Jongstleden april heeft het museum een
topstuk aan de collectie kunnen toevoegen door aankoop op een veiling. Het
betreft een zeer zeldzame verguld zilveren draagpenning uit 1572 gegoten
ter gelegenheid van de inneming van Den Briel door de
Watergeuzen op 1 april 1572
en de kort daarop volgende schorsing door koning
Filips II van de heffing
van de Tiende penning.
Als onderdeel van een
belastingplan naar
Spaans voorbeeld had
landvoogd Alva vanaf
1567 getracht de Tiende
penning, een soort omzetbelasting van 10 %% van de ver-

ring om de Tiende penning to accepteren
( een beeld dat later diende als basis voor
het wapen van het nabij Brielle gelegen
dorp Vierpolders); een bril die een verband heeft met het volkswijsje
"de eerste april verloor Alva
zijn bril", een woordspeling
op het verlies van Den
Briel; een fluit waarnaar
niet werd geluisterd en
twee Oren die willen
zeggen dat Alva tegen
dovemansoren sprak.
Rondom de afbeeldingen op de ovale penning
staan de teksten: "en tout

fidelles an roy" (sic), ofwel

koopprijs bij iedere verkoop van
roerend goed, in de Nederlanden to
introduceren. Van doze belasting moes-

in alles trouw aan de koning"
en "jusques a porter la besace"
(sic) hetgeen betekent "tot aan de
bedelzak". Dit was het devies van de

ten de afgevaardigden in de Staten-

edelen waarmee ze willen zeggen dat zij

Generaal en de stadsbesturen niets
hebben. Ze vreesden ontwrichting van de handel en daar-

zich zelfs tot de laatste penning van
hun vermogen zullen inzetten
voor de koning die ze respec-

door verlies van welvaart.
Met een afkoopsom van
twee miljoen gulden op
jaarbasis wisten ze Alva
enige jaren aan het lijntje to houden. Uiteindelijk besloot koning Filips
II op 24 augustus 1572 de

teerden. Dit gold echter niet
voor zijn raadgevers. De
tekst staat ook op een
andere zilveren geuzenpenning uit 1566 waarvan
verschillende uitvoeringen
bekend zijn. Een dergelijke
draagpenning bevindt zich

heffing voor onbepaalde

al een halve eeuw in de collectie van het museum. Die

tijd op to schorten. Het uitstel werd afstel.
De aangekochte penning is
waarschijnlijk kort hierna gemaakt.
Hij toont aan een zijde twee edellieden.
Mogelijk is dit een verwijzing naar het
Verbond der Edelen gesloten uit protest
tegen de maatregelen van de raadgevers
van Filips 11 waaronder de geloofsvervolging van de Protestanten en de belastingplannen. Het kan ook een relatie
hebben met de edelen die Willem van

penning heeft betrekking op
zo'n 200 edelen die in 1566 bijeen waren to Brussel om bij landvoogdes Margaretha van Parma to protesteren tegen de strenge plakkaten. De
edelen werden minachtend "gueux" of
bedelaars genoemd. "Gueux " werd verbasterd tot "geuzen". De benaming "geuzen" word hierbij tot partijnaam uitgeroepen. Sindsdien droegen de betrokken
edelen een geuzenpenning aan hun riem
of om de hals als partijsymbool.

Oranje hielpen een vloot bijeen to brengen bemand door de zogenoemde
Watergeuzen.
De keerzijde van de penning toont diverse symbolen: een zwaard met een munt
op de punt en negen munten op een rijtje ernaast als verwijzing naar de weige-

10
Nummer 26
juli 2002

De nieuwe geuzenpenning zal binnenkort samen met het andere exemplaar
op een in het oog springende wijze in de
vitrine met het Tiende penning-verhaal
worden geetaleerd.

Foto boven: Voorzijde

John Vrouzuru fclder

Foto onder: Keerzijde

Kolenkache is en
ponskaarten (4)
e

een kassa, die telkens rinkelde en klapte
als de geldlade open en dicht moest, en
een ook niet geluidloos machientje dat
belastingzegelstempels produceerde.
Om het gedoe met plakzegels (die ook
nog elk apart gedateerd en geparafeerd

Belastingdienst

dienden to worden) op kwitanties to
voorkomen kon men ook boekjes rnet
blanco kwitanties laten voorzien van
zegelstempels. Die werden dan blad voor
blad met de hand gestempeld door ambtenaren in de rang van stempelaar van
het zegel, die dat urenlang met onvermijdelijk lawaai deden. Je zag ze soms
ook met het stempel op en neer gaan als
er geen kwitantie meer order lag, zoals
een kapper die nog knipbewegingen
maakt als er even geen haartje tussen de
schaar zit.
Het was at met al een rumoerig kantoor,
waar een aparte kamer voor het hoofd
van dienst ontbrak. Ik zat dus midden in
dat kantoor en ik heb daar geleerd
geconcentreerd to werken temidden van
de herrie.

uoma. INDICtc. ORIENT PROMPTUARIUM;II.XrL OO.crl vjjL^CX _7fur,.-s:^de Su_y^d lr

In de media is dit jaar veel aandacht
besteed aan de Verenigde Oostindische
Compagnie (V.O.C), die vierhonderd jaar geleden is opgericht. Het hoofdkantoor van de
V.O.C. was gevestigd to Amsterdam in een zeer
groot panel aan de Hoogstraat, hoek Kloveniersburgwal. Dat panel, het 'Oostindisch Huis', is
thans in gebruik bij de universiteit. Veel oudgedienden van de rijksbelastingdienst bewaren er
goede herinneringen aan omdat daar lange tijd
enkele dienstonderdelen gevestigd waren,
zoals de Inspectie der Omzetbelasting, het

vau

Zegelkantoor
De Zegelwet is met ingang van 1 januari
1972 ingetrokken; niernand hoeft meer
zegeltjes to plakken op (onder meer) kwitanties, facturen of huurcontracten. Vroeger waren die zegels to koop op de ontvangkantoren; alleen in Amsterdam en
Rotterdam bestonden speciale ontvangkantoren van het zegel. Het Amsterdamse kantoor was gevestigd in het'Oostindisch Huis', en van dat kantoor ben ik
van 1952 tot medio 1954 (waarnemend)
hoofd geweest. Het zag er uit als een
middelgroot ouderwets postkantoor, met
vier loketten en een publieksruimte waar
vaak loopjongens van banken en effectenkantoren wachtten tot hum stukken
van zegelstempels waren voorzien. Niet
voor niets was het kantoor in het hartje
van Amsterdam gesitueerd, vlak bij de
Beurs, want destijds bestond er ook een
zegelrecht op effecten. Een van die jongens was een kunstfluiter,die veel soor-

Laboratorium van het Ministerie van Financier

ten vogels nadeed. Anderen voerden op
gedempte toon een beschaafde conversa-

en de Rijksaccountantsdienst.

tie, zoals bij jongens thans, en ook toen,
gebruikelijk. Elk van de vier kassiers had

Werkomgeving
Amsterdam was gezellig en druk. Er
woonden in de stad meer mensen dan
nu, en dat op een oppervlakte die minder dan een derde was van het tegenwoordige stadsgebied. Ringwegen,
IJbruggen, tunnels en een metro waren
er niet; at het doorgaande verkeer moest
dwars door de stad. Het verkeer was in
de binnenstad dan ook veel drukker dan
nu, al Iijkt dat ongeloofwaardig voor
lezers die in de jaren zestig of nog later
geboren zijn! Ook's avonds waren er
altijd veel niensen op de been; men
zocht vertier op straat, mede wegens de
benauwde woonomstandigheden.
De lokatie van het zegelkantoor was heel
plezierig. Je kon in de middagpauze even
de stad in, en ik was dan vaak to vinden
in de Oudemanhuispoort, waar ik heel
wat nude boeken voor zachte prijsjes heb
kunnen kopen.
De dag begun in de winter met het
opstoken van enorme potkachels, die
voordat ze prettig doorbrandden altijd
eerst eons funk ploeften onder zware
rookon twi kkeling.
Ook overigens was de inrichting van het
kantoor met het woord sober nog gunstig gekenschetst, maar het was nog
maar kort na de tweede wereldoorlog en
we waren met weinig tevreden.

De wonderen der techniek
Terug naar het zegelrecht. Het effectenzegel heb ik hierboven al even genoemd.
Er waren vaak grote partijen effecten to
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zegelen. Een obligatielening van een miljoen in stukken van f 1.000.- bijvoorbeeld
vormde een stapeltje van duizend obligaties. Daarvoor waren er zegelmachines, die fraaie oranje stempels konden
plaatsen, vergelijkbaar met de formaatzegels waarop notariele akten vroeger
geschreven werden. Die machines maakten nog meer lawaai dan er toch at in het
kantoor ontstond, en mede daarom ston-

post van rond anderhalf maandsalaris.
ledereen kroop vergeefs over de vloer
om to zien of dat zegeltje ergens onder of
achter lag.

den ze in een aparte ruirnte achter een
glaswand. Ze gingen vaak kapot, en ze

joenen nominate waarde was opgebor-

werden dan ook bediend door stempelaars van het zegel die ervaring hadden
als machinebankwerker of monteur. Ze
hadden geen autornatische invoer en
geen telwerk. Elk stuk moest met de
hand onder het stempel gelegd worden
in hetzelfde tempo als dat van de slagen
van de machine. Daar was heel wat handigheid voor nodig, en het ontbreken
van een telwerk was uiteraard niet
bevorderlijk voor de controle. leder
stempel was immers geld waard.

Gelukkig werd de zegel de volgende dag
gevonden. De rug van het stokoude
stockboek was losgeraakt en de zegel
was tussen die rug en het binnenwerk
gegleden.
De grote zegelvoorraad van ettelijke milgen in gewone houten wandkasten
waarvan ik de sleutels had. Er was wel
een brandkast, maar die werd vooral
voor geld gebruikt.
Premie-obligaties
In 1954 trokken diverse gemeenten grote
bedragen aan door uitgifte van premieobligaties. De rente daarvan was 2,5 %
bij een rentestand van rond 3,5 %. Er
was veel belangstelling voor, want het

Het kwam mij wenselijk voor die machines to vervangen, en ter onderbouwing

renteverschil werd aan de obligatiehouders uitgekeerd in de vorm van bij uitloting to winnen prijzen van f 100.000.-.
Zolang niet alle prijzen waren uitgeloot

van een voorstel daartoe look ik in de
archieven om na to gaan hoe oud ze

noteerden die obligaties op de beurs ver
boven nominaal.

waren. Ze bleken in het laatste decennium van de negentiende eeuw tweedehands to zijn gekocht.

van f 100.- werden door de banken ter
zegeling aangeboden. Bij een lening van

De stukken met een nominate waarde

Omdat ik no 1954 elders werkte heb ik
van dat voorstel nooit meer iets vernomen, en het deed mij dan ook genoegen
to lezen in het gedenkboek'Focus op Fiscus' 1) dat inderdaad nieuwe machines
zijn aangeschaft. Die hebben maar kort
dienst gedaan! De afschaffing van het
zegelrecht rnaakte ze overbodig.

tien miljoen zijn dat honderdduizend
obligaties die allemaal op de boven
omschreven omslachtige wijze door de
machines geschoven en daarbij ook nog
geteld moesten worden. Dat is echt wel
een flinke stapel. Op de uitgiftedatum
moesten de stukken natuurlijk klaarliggen, en als de drukker dan wat laat was
met de aflevering kwam het zegelkan-

Paniekje

toor in tijdnood.

Er ging veel om in dat kantoor. Elke kassier had een werkvoorraadje zegels ter

Ik beloofde dan de stempelaars een of

waarde van enige tienduizenden guldens, in alle waarden van f 0,10 tot en
met f 500.- per stuk. Ze waren gestoken

klaarkwam, en dat lukte ook steeds.
Natuurlijk was ik helemaal niet bevoegd
om vrije dagen toe to kennen, maar als

in dikke banken die, de lezer zal het at
vermoeden, ook niet bepaald nieuw
meer waren. Zegels van f 500.werden vooral gebruikt voor
verzekeringspolissen. Het
zegelrecht op polissen is wel
afgeschaft, maar de belasting
niet. Die heel nu assurantiebelasting.

dat langs de ambtelijke weg zou worden
gevraagd zou de al dan niet gunstige
vbeslissing veel to laat komenl- clan
hoefde het niet meer.
In bovengenoemd gedenkboek
lees ik dat 'do dienst zich altijd
I lleeft gekemnerkt door een grote
ma t e van re d zann h e ld' , en ' men
dopte zijrl eigen boontjes'. 2)

LE

twee extra vrije dagen als het spul op tijd

H

De kassier was persoonlijk aansprakelijk voor zijn voorraad, en dat leidde
tot een schrikreactie toen er zo'n zegel
van f 500.- zoek was. Dat was voor de
kassier, althans in beginsel, een schade-

(Wordt vervolgd)

Clarion,4.vaii der Beck

1) Focus op Fiscus. Het reilen en zeilen van de belastingdienst in de jaren 1940-1985. Deventer, 1990. Blz. 285.
2) A. W. Blz. 78.

12
Nummer 26
full 2002

*r4

as

rota ex hat loge

Een van de mijlpalen van de Nederlandse rechtsgeschiedenis is de publicatie van een
staatsrechtelijk tractaat in 1516. In dat jaar wordt in de stad Leiden het werk "De cura
reipublicae et sorte principantis" gedrukt, geschreven door 'Philippus de Leyden'.
Het werk is veel ouder dan deze publicatiedatum doet vermoeden; het is gebaseerd
op een manuscript dat gedurende anderhalve eeuw slechts voor weinigen toegankeIijk zal zijn geweest. Het oorspronkelijke manuscript is verloren gegaan, en ook contemporaine kopieen zijn onbekend. De publicatie van 1516 is daarmee de bron bij uitstek. De tekst zelf geeft geen indicatie over de datum waarin het is afgerond. Voor de
precieze datering zijn wij dan ook afhankelijk van verwijzingen in het werk naar feitelijke gebeurtenissen in de tijd dat het ontstond, en van data omtrent de auteur. Ik
begin met het laatste.

Philips is geboren in een patriciersfamilie
in de stad Leiden, indertijd een van de

verre van de beleving van de lagere edelen en de steden van Holland.

belangrijkste steden van het gewest Hol-

(Gravure door C.J. Visser, ca 1650)

het tractaat to stammen. 4

Nadat graaf Willem IV was gesneuveld
in de slag bij Warns tegen de Friezen in
1345, beleende keizer Lodewijk de Beier
zijn echtgenote Margaretha met het
gewest. Zij wees haar tweede zoon Willem - toen 13 jaar oud - aan als bestuurder van Holland, "verbeidende de grafelijkheid", als voorbereiding op zijn toekomstige functie van graaf. Kort daarop
deed zij formeel afstand van Naar rechten, order oplegging van een bedrag van
15.000 gulden ineens en een jaargeld van
6.000 gulden. En dit, terwijl het gewest
financieel ernstig was verzwakt door vele
gewapende conflicten. In deze beginfase
van de hoekse en kabeljouwse twisten
werd Willem door een aantal edelen en
steden ingezet tegen Margaretha. In
december 1354 kwam de jonge graaf als
winnaar uit het conflict en zette het

Formeel maakte het gewest deel uit van
het Heilige Roomse rijk, maar in feite

bestuur voort als Willem V. Daarbij moest
hij vaststellen dat beide partijen indertijd
kwistig hadden gestrooid met privileges

land. In een register van de universiteit
van Orleans, gedateerd 23 mei 1349, staat
hij opgenomen als licentiatus in decretis,
een graad in het civiele recht2 waarvoor
hij tenminste acht jaren studie nodig
moet hebben gehad. Dit geeft een indicatie van zijn geboortedatum. Wanneer we
van 1349 aftrekken de tijd die hij nodig
zal hebben gehad voor een algemene
vooropleiding, zal zijn geboortedatum
tussen 1320 en 1328 hebben gelegen. In
die tijd was het niet ongebruikelijk voor
jongens vanaf 13 of 14 jaar orn to gaan
studeren en het is mogelijk dat Philips
op relatief jonge leeftijd zijn eerste reis
naar Orleans heeft gemaakt.3 In 1352
komen we hem tegen als ambtenaar in
de dienst van de graaf van Holland en
uit deze tijd lijkt (de eerste versie van)

was het onafhankelijk. Van een echte
staatkundige structuur was nauwelijks
sprake; de graaf werd voornamelijk
gezien als de feodale superieur. Het
beeld uit de Romeinse tijd dat Seneca
aan keizer Nero had voorgehouden, het
beeld van de vorst als de ziel van de
staat, en de staat als het lichaam van de
vorst, zoals dat door Philips' beroemde
Napolitaanse tijdgenoot Lucas de Perna
werd gememoreerd,5 dat beeld stond

Willem V, graaf van Holland, 1351-1357

om de steun van de verschillende
machtsconcentraties in Holland to verkrijgen. Het behoeft nauwelijks toelichting dat deze privileges, dus ook die
welke Willem V zelf had gegeven, de
bevoegdheden van het grafelijk bestuur
ernstig hadden beknot. "Ordo reruns turbatus est", de wereld staat op zijn kop,
valt bij Philips van Leiden to lezen.6 In
de laatste fase van het conflict zal het
staatsrechtelijk tractaat, althans de eerste

versie ervan, zijn ontstaan; het tractaat
behandelt voornamelijk de verhouding
tussen de lagere overheden en de grafelijke overheid en de vraag, of het de
graaf vrijstaat om terug to komen op privileges die hij eerder zelf heeft gegeven.
Nadat Willem V zijn macht ten opzichte
van de steden en de lagere adel had
geconsolideerd herriep hij in 1355 tal van
zodanige buitensporige privileges, evenals privileges gegeven door zijn moeder.
Dergelijke maatregelen riepen vanzelfsprekend de nodige weerstand op van
degenen die hun rechten hadden verworven tegen zware kosten in een onzekere politieke situatie. Kennelijk is de
eerste versie van het tractaat bedoeld om
die maatregelen, die rond 1352 kennelijk
al werden voorgekookt, in een theoretisch kader to plaatsen en daarmee aanvaardbaar to maken.7
Philips verkeerde in de directe omgeving
van de graaf. Niet alleen feitelijk, zoals to
verwachten in de kleinschaligheid van
het 14de eeuwse gewestelijke bestuur,
maar alras ook qua formele positie. Dit
blijkt onder andere uit het feit dat hij de
graaf vertegenwoordigde in een procedure voor de kerkelijke rechtbank to
Utrecht in 1353/1354 en bij schikkingsonderhandelingen in het gewapende conflict tussen de graaf en de Utrechtse bisschop Jan van Arkel in 1355. Het blijkt

De auteur is bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het belastingrecht aan de Universiteit Leiden vanwege de Stichting Belastingmuseurn Prof. dr. van der Poel, advocaat bij Van Oosten Urlus Stuivinga advocaten en belastingadviseurs to 's-Gravenhage.

Philips van Leiden zou dezelfde graad ook in het canonieke (kerkelijke) recht behalen, waardoor hij inderdaad in ware An kon zeggen dat hij rechten (meervoud) heeft
gestudeerd: beide rechten.
P Leupen, Philips of Leyden: A Fourteenth Century Jurist, A study of his life and treatise "De turn reipublicne it sorte principantis", Den Haag/Zwolle 1981, p. 4.
Id., p. 4-5, citerend Ed. p. 368.
Lucas de Penna, commentaar bij CJ 11.58.7, nr 8.
Zie J.Th. de Smidt, De rechtsbronnen in het Noorden tot de 14de eeuw, in: AGN p. 139.
Leupen, p. 101.
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ook uit het feit dat Philips als ambassadeur van de graaf naar het hof van de
paus in Avignon werd gestuurd, in 1357,
en tenslotte blijkt het uit de accounts van
de graaf die aangeven dat hij ben van de
hoogst betaalde ambtenaren van Holland
moet zijn geweest. 8 De idee om het tractaat op to stellen zal in onderling overleg
zijn ontstaan, Philips noemde de graaf
zelfs "motor huius opuscoli", de drijvende
kracht achter dit werkstukje. Lang heeft
de samenwerking niet mogen duren
door de krankzinnigheid van Willem, die
zich in 1357 openbaarde. De vorst, die
zich in de korte periode tevoren had ontpopt als een krachtig bestuurder, werd
uiteindelijk naar Le Quesnoy in Hene-

1371 Arnoud van Hoorn hebben ontmoet, die in dat jaar werd benoemd als
bisschop van Utrecht. Het een en ander
leidde tot de benoeming van Philips tot

voor het geval de betreffende band verloren zou gaan. De tweede groep boeken
in zijn huis bestond uit wat hij noemde

vicaris-generaal, eind 1372 of begin 1373,
vermoedelijk een adviserende positie.

de doctores, commentatoren op het civiele
en kerkelijke recht. Voor het lenen van
deze werken golden zwaardere regels,

Voor Philips maakte deze functie het

waarschijnlijk omdat deze werken zeld-

mogelijk om verschillende juridische opinies to geven waar in De cura naar wordt

zamer waren en het voor het volgen van
een juridische opleiding niet strikt nodig
was om deze to bezitten. Het was de
bedoeling dat de boeken naar de St. Pancras zouden worden gebracht of naar
een andere plaats waar deze veilig kon-

gouwen gebracht waar hij tot 1389 nog

verwezen. In 1378 - hij was teen over de
vijftig en gold daarmee als een oud man
- kwam daar waarschijnlijk een einde
aan. Vanaf deze tijd lijkt hij afwisselend
to hebben vertoefd in zijn huis in Den
Haag, bij de St. Salvator in Utrecht of in
zijn huis in Leiden, naast de parochiale
Pieterskerk. Het huis staat sinds mensenheugenis bekend als de Teinplutn Salomo-

heeft geleefd, "doorgaans aan handen en

nis (de tempel van Salomon) en huisvest

genoemd als zou deze ooit door iemand
wederrechtelijk zijn toegeeigend. Slechts

voeten gebonden".9 De positie van Phi-

tegenwoordig de bekende boekhandel

een van de 73 originele bander is gei-

lips is mogelijk wat verbleekt gedurende

c.q. boekenveiling Burgersdijk & Nier-

het regentschap van Willems broer
Albert, die als 21-jarige het bestuur overnam,10 maar in deze tijd lijkt onze
auteur als ambassadeur van de graaf in
Frankrijk to hebben verkeerd, tot 1563. 11
Deze tijd in Frankrijk, waar hij als jongeling zijn opleiding had genoten, zal hem
goed zijn bevallen want Philips lijkt
daarna zijn academische carriere weer to
hebben opgepakt: in 1365 komen we

mans. Lang heeft Philips niet van zijn
oude dag genoten; op 9 juni 1382 overleed hij en in de Pieterskerk to Leiden
werd hij neergelegd in het graf van zijn
ouders voor de trappen van het priesterkoor.12

dentificeerd. Het bevindt zich thans in
de Leidse universiteitsbibliotheek.

hem tegen in de universiteit van Parijs
als docent.

den worden bewaard, maar zover is het
niet gekomen. Mogelijk is de collectie tot
in de 16de eeuw in Philips' huis bewaard
gebleven, in 1614 wordt de bibliotheek

Het tractaat bestaat nit een voorbeschouwing en 85 casusposities. Opvallend is
dat deze een vast framework hebben.
ledere casus vangt aan met een (al dan
niet imaginaire) casuspositie, en eindigt

Bij zijn overlijden heeft Philips in zijn
huis naast de Pieterskerk een respectabeIe bibliotheek achtergelaten van niet
minder dan 73 juridische werken, alle -

met een questio, een probleemstelling.
Deze wordt doorgaans kort geformuleerd: "Quid iuris?", wat heeft rechtens to
gelden?, of: "Quaeritur, an possit", de

vanzelfsprekend in die tijd - manuscripten. De eerste groep bestond uit de libri

vraag rijst of dat kan. Het voorgestelde

De contacten met het thuisland moeten

legates en de libri iuris Canonici tezamen.

aan een rechtsregel, zoals to vinden in de

echter niet worden onderschat. Philips
heeft op enig moment de priesterwijding
ontvangen en in de registers van de universiteit in Parijs wordt hij omschreven
als curatus, zielzorger, to Zierikzee. Een
jaar later komen we hem tegen in Leidse
geschriften vanwege zijn werkzaamheden voor het kapittel van de St. Pancras
kerk - tegenwoordig vooral bekend als
de Hogelandse kerk - waar hij de functie

Dit zijn de banden met het Corpus iuris
Civilis - het civiele recht als overgeleverd
uit de laat-Romeinse tijd en de boeken
met het canonieke oftewel kerkelijk

overgeleverde Romeinse wetboeken: "Et

van thesaurier vervulde. De juridische
belangstelling bleef bij dit alles toch een
boventoon voeren. Weer teruggekeerd in

recht. Zoals ook tegenwoordig diende
eenieder die in de middeleeuwen rechten wilde studeren to beschikken over de
wetsteksten die tezamen het gemene
recht bepalen, en natuurlijk ook over de
meest gerede commentaren op die wetten. Philips stelt in zijn Disposicio librorum
vast dat veel capabele mensen niet kun-

Parijs krijgt onze geestelijke het doctoraat
in het civiele recht, in 1369. Bij die gelegenheid presenteerde hij een verhande-

nen studeren, omdat zij het noodzakelijke studiernateriaal niet kunnen kopen,
hetgeen schadelijk is voor de staat als
geheel. Hij bepaalde daarom dat deze

ling over het huwelijksgoederenrecht,
waarvan een korte samenvatting in De
cura reipublicae et sorte principantis is
opgenomen. Philips zou bij gelegenheid
van zijn tweede missie naar Avignon in

groep banden ter beschikking moest
staan voor diegenen onder zijn verwanten die rechten wilden studeren. Zij
hoefden enkel een voor iedere band
afzonderlijk bepaalde borg to stellen,

8

Zie hierover uitgebreid Leupen, p. 44-45.

9

H.P.H. Jansen, Holland, Zeeland en het Sticht 1100-1433, AGN p. 309-371.

probleem word t vervolgens gespiegeld

respondet Intperator...". Daarna komt de
auteur met zijn eigen commentaar, waarin hij aansluiting zoekt bij de gepresenteerde Romeinse tekst en deze in een
breed kader zet. Dat brede kader kan
bestaan uit andere wetten in het Corpus
Juris Civilis, of uit commentaren van
gezaghebbende middeleeuwse glossatoren zoals vanzelfsprekend Accursius, of
de latere commentatoren. Het kader kan
ook bestaan uit kerkrechtelijke citaten, of
zelfs uit kerkelijke geschriften, waarin
aansluiting wordt gezocht bij algemeen
in die tijd ervaren rechtsnormen. De
commentaren bij de casusposities zijn
niet alle even lang; sommige zijn relatief
kort, terwiji andere meerdere pagina's in
druk beslaan. Vermoedelijk zijn deze verschillen in lengte deels to verklaren vanuit de latere toevoegingen van Philips op

10 In casus 49 noenit Philips de nieuwe regent Albert een iui'enis, een jonge man, terwijl jonge mannen volgens hem beter niet tot leiders kunnen worden gekozen. Leupen
noemt dit een teken van arrogantie jegens Philips' nieuwe superieur. Leupen, p. 5.
11 Id., p. 45.
12 Document Appendix IV bij Leupen: "lacetque in ecclesia Sancti Petri in sepulcro parentum ante gradus chori."
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de eerste versie van rond 1355. Opvallend is dat het commentaar wordt voorgehouden alsof men zich in een collegezaal bevindt: Nota ex hac le'>e, zo beginnen vele paragrafen: Noteer dat op
grond van deze wet.... en daarmee
wordt de suggestie gewekt alsof een universitair docent aan het woord is, die
zich rechtstreeks tot de lezer wendt. Dat
volgt ook uit de citaten, waarnaar verwezen wordt in spreektaal: bane legent
babes... Deze wet vindt u.... en dan volgt
de verwijzing, bijvoorbeeld naar een
bepaalde passage in een bepaald bock in
de Codex van Justinianus. Feenstra veronderstelt dat deze suggestie meer dan
toeval is; het lijkt er op dat Philips zijn
college-aantekeningen heeft bewerkt en
dat we al lezende dus min of meer luisteren naar een college aan de universiteit
van Orleans. Dat zou volgens Leupen
dan ook kunnen verklaren waarom Philips niet zichzelf afficheert als auteur van
het tractaat. Met enige dichterlijke vrijheid suggereert hij in het voorwoord dat
het door de universiteit van Orleans
wordt aangeboden. De ware auteurs van
(de eerste versie van) het tractaat zijn, als
het ware, Philips' voormalige docenten
aan die universiteit.13

De auteur houdt zich vast aan de geciteerde passages, en grijpt de kans niet
aan om een coherent en gesloten staatkundig concept to ontwikkelen. De rol
van een groot politick denker kan hem
dan ook nauwelijks worden toegedicht.14 Ook de commentaren van Philips zelf blinken niet uit in helderheid en
geslotenheid. Zo of en toe ontstaat de
indruk dat hij vrij associeert en dat komt
de kracht van de argurnenten niet altijd
ten goede. Wellicht wreekt zich hier ten
dele dat het werk over meerdere decennia is bewerkt.15 De versie zoals uitgegeven in 1516 lijkt een uitbreiding to zijn
van de eerste versie die tussen 1352 en
1355 zou stammen. We vinden toevoegingen uit verschillende perioden van na
1355, terwijl de laatste uit 1378 lijkt to
dateren. Kennclijk werkte de auteur
meer dan twintig jaar aan het tractaat.

Het tractaat lijkt slechts in beperkte mate
to zijn verspreid in de middeleeuwen; in
de handelseditie van zijn dissertatie over
Philips van Leiden merkt Leupen enkel
op dat het werk, of delen ervan, aanwezig was in "some mediaeval libraries°.16
De druk van 1516 lijkt dan ook niet to
zijn ingegeven door de wens om een
veelgevraagd werk voor een groter
publiek beschikbaar to maken. Fruin veronderstelde in 1865 dat de magisterrinantiarmn van Holland en Zeeland, Vincent
Cornelisz van Mierop (gest. 1550), de
publicatie had gestimuleerd uit pieteit,
wellicht omdat hij in 1514 de rechten had
overgenomen op fondsen gesticht door
Philips van Leiden en anderen.17 De
publicatie uit 1516 zelf lijkt ook slechts
een beperkt aantal exemplaren to hebben
gekend, gelet op het feit dat er voor
zover bekend slechts 12 bewaard zijn
gebleven.18 Via deze publicatie heeft het
tractaat desalniettemin zijn weg gevonden in de juridische literatuur; niemand
minder dan Hugo de Groot heeft het
geciteerd ter ondersteuning van de stelling dat de graaf in zijn eigen gewest
Holland publiekrechtelijk de positie kan
worden toegeschat van de keizer in de
Romeinse wettenJ9 Leupen merkt
voorts op, dat de bewaard gebleven
exemplaren tal van notities en onderstrepingen van lezers bevatten, waaruit wel
blijkt dat zij uitgebreid zijn geraadpleegd.20
Robert Feenstra, oud-hoogleraar Rechtsgeschiedenis in Leiden, heeft de citaten
van Philips van Leiden geordend en kon
daardoor vaststellen dat een patroon valt
aan to wijzen in de 85 casusposities.21 De
citaten in casus 1 tot en met 39 bijvoorbeeld komen alle uit de laatste drie boeken van de Codex van Justinianus, de
zogenoemde Tres Libri. De casus volgen
min of nicer de titels van deze codex.
Voor de geschiedenis van het fiscale
recht zijn vooral deze drie boeken van de
codex en de commentaren daarop van
groot belang; deze boeken behandelen
het staatsrecht en zijn daarom voor een
belangrijk deel gewijd aan het belasting-

13 R.Feenstra, Philip of Leyden and his treatise Dr cura reipublicne et sort,' priniipantis,
being the hnenty-ninth Lecture on the Dnnid Murray Foundation in the Uniz'ersih/ of
Glnstou', delivered on 9th May, 1967, Glasgow 1970; Leupen, p. 97-98.
14 Leupen, p. xvii en p. 79.
15 Id., p. 143.

16 Id., o.c., p. 95.
17 R. Fruin, Over Philips van Leiden en zijn work De cura reipublicae et sorte princi p antis , in: Versln <tien en rnrdedelirr^en der Koninklijke Academic r'an Wetcnschappen,
a (d. Lettcrkundc, 8 (1865), p. 220-286, gecit. door Feenstra, p. 29, met kritische kant-

tekening.

recht. Een andere groep casus beweegt
zich rond citaten uit het Authenticum,
een middeleeuwse verzameling van
Novellen (=nieuwe wetten) van Justinianus, aangevuld met de middeleeuwse
Libri Feodorum (die het leenrecht behandelen) en een aantal constituties van
middeleeuwse keizers. Het Authenticum
bevat meer publiekrecht dan de citaten
uit de overige groepen citaten in het tractaat, hetgeen de suggestie oproept dat de
eerste versie van het tractaat wellicht
alleen de Tres Libri en het Authenticum
behandelde.22 Wellicht omschrijft het
voorwoord het daarom als modictts, wellicht het best to vertalen als "bescheiden",
hetgeen wel zou kunnen passen bij de
eerste versie maar niet bij de omvangrijke eindversie zoals thans bekend.23

Zoals to verwachten in een bock dat ontstaat aan het hof in een periode van politieke consolidatie, wordt de cruciale positie van de vorst - de princeps - in het
staatsbestel benadrukt. Daarmee zoekt
de auteur aansluiting bij de hiervoor
genoemde juridische geschriften met
regelgeving uit de Romeinse keizertijd.
In die geschriften wordt de positie van
de keizer - de princeps - vanzelfsprekend
zwaar aangezet. Zoals Hugo de Groot
drie eeuwen later zou lezen, de graaf is
volgens Philips princeps in zijn eigen
gebied, en met deze gedachte past hij in
de lijn van belangrijke tijdgenoten als
Bartolus van Saxoferrato, die voor de Italiaanse steden het adagium civitas sibi
princeps propageerde: de stad(sstaat) is
haar eigen princeps. Weliswaar kan de
graaf niet gezien worden als vorst in de
zin van de keizer van het Heilige Roomse Rijk of in de zin van de koningen van
Engeland en Frankrijk, maar in zoverre
als de graaf de hoogste draper van
publiek gezag was kan hij voor de toepassing van de Romeinse juridische
rechtsregels als princeps worden
beschouwd. Deze link is belangrijk, niet
alleen voor mogelijke staatkundige pretenties van de graaf, maar ook voor de
juridische structuren in het gewest. In de
loop van de 14de eeuw introduceerden

19 Zie zijn Liber de Antiquitate Reipublicae Batavicae 5.7, ed. Arnhem 1995, in de
aldaar gepresenteerde vertaling : "Ook Philips van Leiden - die eon bock heett
geschreven over de staatsinrichting in de dagen dat Willem jde vijfdel, de eerste
van het huis Beieren, Holland regeerde en het aan Ain vorst heeft opgedragen,
toen hijzelf in Frankrijk burgerlijk recht onderwees - herhaalt in dat bock dikwijls
dat een Graaf van Holland 'Keizer was in zijn eigen graafschap"'.
211 Cf. Leupen, p. 95-96.
21 Feenstra, p. 41-42.
22 Id., l.c., p. 43-44.
23 Leupen, p. 97.

Is Leupen, p. 94.
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juristen als Philips van Leiden die aan de
Europese universiteiten het Romeinse
recht hadden bestudeerd, dat recht in de
Noordelijke gewesten waar het uiteindelijk zou vigeren als het subsidiaire positieve recht. De keizer is daarin meer dan
de middeleeuwse feodale vorst: de keizer

Als voorbeeld geef ik hieronder Casus 1
in een vrije vertaling. Deze is gemaakt als
aanzet voor een integrate vertaling van
het hele tractaat, waarbij de tekst toegankelijk wordt gemaakt voor niet-latinisten.
De Latijnse tekst is genomen nit de editie
van P.C. Molhuysen uit 1915.25 Deze zal

regalia strekken er immers toe om de
vorst duurzaam middelen to geven ter
bekostiging van zijn uitgaven. Als een

in de Romeinse geschriften is vertolker
van het algemeen belang.

natuurlijk nog kritisch worden onder-

blijkt dat de fiscus een vordering heeft

zocht aan de hand van de druk uit 1516,
die door de fototypische heruitgave van
Feenstra in 197126 eenvoudig toegankelijk is geworden, en wellicht zal de uiteindelijke vertaling dichter aansluiten bij
de oorspronkelijke tekst. Voorts zullen de
casus worden voorzien van annotaties,
waarin kort wordt ingegaan op de literatuur die Philips citeert en waarin inzicht
wordt gegeven in feitelijke en politieke
omstandigheden die de contemporaine

ongeacht een eventueel verleend privile-

lezer van het tractaat zou hebben herkend maar die voor de moderne lezer
verborgen blijven.

dien zou de gemeenschap zich uiteinde-

Ook het begrip salus reipublicae of sales
patriae wordt door Philips benadrukt,
waarmee de staat als abstractie wordt
gepresenteerd. Dit stond natuurlijk in
schril contrast tot de ervaringen van zijn
tijdgenoten; ten tijde van de eerste versie
van De cura werd het conflict tussen
Margaretha en Willem nog in voile
omvang gevoerd en daarbij stond niet
noodzakelijkerwijs het staatsbelang voorop. De abstractie van de staat als huger
belang dan het belang van deelgemeen-

privilege inbreuk maakt op een regale, is
dat privilege kennelijk nietig of in ieder
geval vernietigbaar; Philips citeert een
passage uit het Romeinse recht waaruit

ge. Privileges zoals sommige steden of
andere gemeenschappen in de strijd om
Holland kennelijk aan de graaf of aan
zijn moeder hebben weten to ontfutselen
zijn volgens Philips tenminste herroepbaar. Hij wijst de lezer ook op het algemeen belang: als de vorst zijn rechten
niet bewaart, wordt hij vleugellam, terwijl de gemeenschap juist zou zijn
gebaat bij een krachtig bestuur. Bovenlijk tegen de vorst kunnen keren. De contemporaine lezer zal daarmee hebben

schappen was natuurlijk cruciaal in de

beseft dat een vorst zonder duurzame

opzet van het boek. Te bewijzen was
immers "...dat een vorst bepaalde rech-

eigen inkomsten belastingen moot heffen
en dat kon natuurlijk niet de bedoeling
zijn.

ten kan hebben waar hij geen afstand
van kan doen, en dit om de staat to
bewaren, wiens heil bestaat uit de macht
van de vorst". Hiermee vinden we in de
eerste casus at direct dat de positie van
de vorst, in casu de graaf, niet los kan
worden gezien van het collectieve
belang.

De lezer kan evenzo opmerken ("Nota et
hic sinnliter...." zou men haast zeggen)
dat de schatkist van de staat en de schatkist van de Kerk worden vergeleken. Op
het eerste gezicht lijkt de priester hiermee een partijdig standpunt to kiezen.
Met die vergelijking echter wordt de

De casusposities zelf vormen geen
samenhangend geheel van argumenten,
die, in onderling verband bezien, tot doe]
hebben om de lezer uiteindelijk tot een
logische eindconclusie to leiden. In
tegendeel zelfs, de casus lijken to worden
gepresenteerd met het oogmerk om geisoleerd gelezen to worden; de min of
meer structurele behandeling van opeen-

staat - de fiscus als ware hij orgaan van

Vincent Cornelisz van Mierop,
thesaurier van Karel V (olleverf, 1950, kopie
naar het 16e eeuwse origineel)

volgende titels in de geciteerde rechtsbronnen doet daar niet aan af. Wellicht
komt dit mede doordat Philips college-

de staat - wederom gepositioneerd als
zelfstandig rechtsidee ter vervulling van
het algemeen belang. De fiscus van de
Kerk was evident onpersoonlijk en strekte herkenbaar tot nut van de gemeenschap. Het was voor tijdgenoten herkenbaar dat de daarin aanwezige bronnen
van duurzame inkomsten niet mochten
worden vervreemd. Waar grote delen
van de gemeenschap genoodzaakt waren
om structureel een beroep to doen op de

aantekeningen heeft gebruikt; deze zullen reeds om didactische redenen een
per college zoveel mogelijk afgerond ver-

De eerste casus is met name interessant,
omdat de kern van het betoog reeds hier
wordt blootgelegd. De casus betreft een

sociale zorg van de plaatselijke kerkelijke
instellingen gebruikten middeleeuwse
juristen herhaaldelijk de vergelijking tus-

haal hebben gehad. Dat is ook een werkbare opzet voor de doelgroep: het tractaat, althans de eerste versie dat nog niet
zo verstikt zal zijn geweest met citaten en
kruisverwijzingen, is geschreven "ad utilitatem sinipliciuin et rudiuin animoruin", en
niet voor de "subtilibus" die beschikken
over de wetsteksten en de rechtsgeleerde
commentaren.24 ledere casus is dan een
overzienbare verhandeling op zich.

privilege dat de vorst aan een lagere
overheid heeft gegeven. In beginsel, zo is
de strekking van het betoog, stond het
de vorst niet vrij om het betreffende privilege to geven. In de juridische literatuur van de latere middeleeuwen wordt
telkens benadrukt dat de rechten van de
vorst, regalia, onvervreemdbaar zijn,
evenals de vorstelijke domeinen. De
inkomsten uit doze domeinen en de

sen de fiscus van de Kerk en de fiscus
van de vorst: die moest evenzeer onaangetast worden bewaard. De conclusie is
daarmee dat de belangen van de plaatselijke gemeenschap ondergeschikt zijn
aan de belangen van het hele gewest. Dit
is tevens de conclusie van het hele tractaat.

24 Feenstra, l.c., p. 47.
25 De Curs reipublicae et sort' principnrtis, opnicuco nit,^'leaen met de inteidin5 van R. Fruin door PC. Molhunlsen, 's-Gravenhage 1915.
26 De Curs reipublicae et sorte principantis. Reprint of the editio priuceps of 1516 with an introduction brt R. Feenstra, Amsterdam 1971 (reeks Fontes luris Batavi Rariores nr. 4).
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INCIPIT CASUS PRIMUS.

HIER 13EGINT DE EERSTE CASUS.

Princeps quidam concessit civitati suae, seu loco, oppido sive villae, quod res et bona illorum, qui intestati decederent sine legitimo herede, haberent et sibi vindicarent. Titius mortuus est intestatus et sine testamento, nullo relicto herede. Instat syndicus et
actor civitatis et vindicare nititur ilia bona: et thesaurarius princi-

Een zekere vorst heeft toegestaan aan zijn stad, of aan vlek,
sterkte of dorp, dat men de taken en goederen van degenen die
zonder testament sterven en die geen wettelijke erfgenaam hebben, zou molten hebben en voor zich mag opeisen. Welnu, Titius

pis contradicit seu receptor.

Quaeritur, an possit? Respondet Imperator scribens comiti
rerum privatarum thesaurario suo ut sequitur:

Scire debet gravitas tua, intestatorurn res qui sine legitimo herede decesserint, fisci nostri rationibus vindicandas, nec audiendas
civitates, quae sibi earum vindicandarum ius veluti ex promisso
vindicare nituntur. Et deinceps quaecumque intestatorum bona
civitatibus obtentu privilegiorum suorum occupata esse compe-

is overladen zonder testament en zonder een erfgenaarn achter
to laten. De stadsadvocaat treedt op en probeert de bewuste
goederen to verkrijgen: de thesaurier van de vorst of diens ontvanger verzet zich.
De vraag rijst, of hij dat kan. De keizer antwoordt in een rescript
aan de Conies reruns privntnrunr (de minister van het keizerlijk
vermogen), zijn thesaurier, als volgt:
Uwe Gestrenglieid dient to wet en (lilt het vermogen van hen die zonder
testament en zonder wettelijke erfgenaam zijn overladen voor Onze
schntkist moat worden opti*eeist. Ann de stcden moet this geen gehoor
worden ge "even als zij zich beroepen op het reclit orn die goederen op to
eisen, nls zijnde hen toegezegd. En zodrn U to weten komt c oederen
van personen zonder testament door de steden in bezit zijn genonren

habes]27 1. 1 C. X 10.

onder voorwendsel van hun privileges, aarzel dan met die goedcren
voor Onze dienst op to risen. [Deze wet vindt U in] I. 1 C. X 10.

Nota ex hac lege, quod mortuis ab intestato sine herede succedit
fiscus. Et sibi imputent, quare uti neglexerunt libertate testandi,

Onthoudt op grond van deze wet dat de fiscus van rechtswege
opvolger is van degenen die intestaat en zonder erfgenaam

cum dormientibus iura non subveniant; et quia sibi ipsis non
subvenerunt, frustra ab aliis hoc exspectant.

overlijden. Wanneer men heeft nagelaten gebruik to maken van
de vrijheid om een testament op to stellen, kan men alleen zichzelf daarvan een verwijt maken; het recht komt slapenden
immers niet to hulp.28 En wie zichzelf niet heeft geholpen kan
die hulp niet van anderen verwachten. Wat moet echter rechtens gelden voor vreemdelingen? Zie daarvoor hierna, casus 69.

ris, ad officium nostrum ea revocare non dubites. [hanc legem

Quid vero iuris de peregrinis, ut infra casu LXIX.

Et facit quod sibi ipsis non cooperantibus subventio deneganda
sit 1. un. C. XI 26. Et ad istud est dictum Augustini: "Qui to creavit sine te, to non salvabit sine to"; licet tamen homo per se non
resurgat nisi gratia praeveniente; sicut Augustinus super illud
Psalmi. "Caro spiritus est vadens et non rediens, etc ". Argue
hinc contra principes negligentes, qui cum positi sint aliis et
super alios ut signum ad sagittam, eorum desidia officiatis est
occasio negligendi, et desidiosus cachinnum patitur. "Ut praesidens, etc." supra est in Metaphora 41. "Ibi vero timor et reverentia, etc." ut infra est in casu XI 6.

Dat aan degenen die hun zaken niet regelen geen hulp moet
worden geboden, wordt behandeld in I. 1 C XI 26. In dit verband geldt ook de uitspraak van Augustinus: "zonder U heeft
Hij U geschapen, rnaar zonder U zal Hij U niet redden". Daaraan doet niet af, dat de mens niet uit zichzelf zal verrijzen zonder de tussenkomst van de genade, zoals Augustinus opmerkt
hij de psalmtekst: "het vices is een ademtocht die gaat en niet
terugkeert...... 29 U moot er maar argumenten aan ontlenen tegen
nalatige vorsten; vorsten zijn aangesteld voor en boven anderen
zoals een doelwit er is voor een pijl. Maar wanneer zij lui zijn
geven zij hun ambtenaren gelegenheid tot nalatigheid. En wie
lui is zal worden bespot. [Zie de passage] "Zoals de landvoogd

Et princeps summe notet, "qualis enim sit patria, etc." ut infra est
in casu IX 22. "Et vita ipsius quid prohibentis maxime operatur,
etc." Lit infra est in casu XL 4.

Nota hic similiter, quod res applicata certo usui, alii applicari
non debet. Et hoc ne rerum turbentur officia. "Res namque certo
usui dedicata, etc." Lit infra est in casu XXV 2.
Nota insuper, quod principes aliqua iura habent, quae a se abdicare non possunt, et hoc ut salvetur respublica, cuius salus consistit in potentia principis. "Cum tuta solum tune est, etc." ut
supra in Prooemio 3.

enz.", hiervoor in Metafoor 41;30 "Daar echter worden vrees en
ontzag enz." zoals hierna, in casus 6. De vorst moet bovenal nota
nemen van [de passages]: "Zoals immers het land is enz." zoals
hierna in casus 9.22; "En de levenswandel van hemzelf die verbiedt, wijde zich ten zeerste aan enz.", zoals hierna in casus 40.4.
Noteer hier op evenzo, dat een zaak die is bestemd voor een
bepaald gebruik niet voor een ander doel dient to worden ingezet. En dit geldt om chaos to voorkomen. [Zie verder de tekst]
"Want de zaak aan een zeker gebruik gewijd enz.", zoals hierna
in casus 25.2. Noteer bovendien dat vorsten bepaalde rechten
hebben waar zij geen afstand van kunnen doen. Dit is om de
staat to bewaren, wiens hell afhankelijk is van de macht van de
vorst. [Zie daarover] "Omdat hij alleen dan veilig is enz.", zoals
hietvoor in het Prooemium onder 3.

27 Deze toevoeging ontleen ik aan de editio princeps; is niet overgenomen door Molhuysen.
28 Cf. Dig. 42.8.24,'ius chile nicilantibus scriptum es f', het burgerlijk recht is geschreven voor waakzamen.
29 Psalm 78:39.
30 In het proemium.
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Nota etiam contra clamorem communem, quod privilegia civitatibus et villis concessa non semper firma et rata manent, sed
quandoque claudicant. Et adde quod dicitur infra in casu VI.

Noteer ook het argument tegen de veelgehoorde klacht, dat privileges van steden en dorpen niet altijd van kracht blijven; deze
worden ook wel eons ter discussie gesteld. Voeg daaraan toe wat
hierna gezegd wordt in casus 6.

Nota ex fine huius legis, quod quae praetextu privilegiorum illicitorurn civitatibus sive villis data stmt et per eas occupata,
debent revocari. Magnae namque sapientiae est ea revocare
quae illicitis ausibus extorta sunt, et quasi bona patrimonialia
Christi et Fisci comparantur. Ut administratores rerum Christi
pauperum cibos ad libitum non disponant, bene meritis tamen

Noteer op grond van het slot van de [hiervoor weergegeven]
wet [van de keizerl dat hetgeen steden of dorpen hebben verkregen onder het voorwendsel van onterechte privileges, moet
worden herroepen. Het getuigt van grote wijsheid wanneer datgene wat met een ontoelaatbare vermetelheid is afgeperst wordt
herroepen. De goederen van Christus en van de Fiscus zijn
immers als het ware to vergelijken. Zoals de beheerders van het
vermogen van Christus niet naar believen mogen beschikken
over de spijs van de armen, maar het niettemin mogelijk is om
mensen die verdienstelijk zijn daaruit goed to ondersteunen, zo
dienen goederen van de Fiscus bewaard to worden tot bescher-

competens fieri poterit subventio, sic bona fisci in protectionem
et conservationem reipublicae servanda stmt, licet bene meritis
proprio motu exinde subventio fiat. Ubique enim publico prospicitur.

ming en het behoud van de staat, maar desalniettemin kan uit
Et si princeps contra facit, caveat, ne lamentationes et captivitates populi sibi crediti excitent ad iram oninitun rerum principem.

die goederen steun worden verleend aan verdienstelijke burgers
op eigen initiatief van de Fiscus. Overal immers zijn er mensen

"Diu etenim durare, etc." ut videbis in casu XXI 2. Tura tamen
publica civitatibus conservanda sunt, ut infra eodem in casu XX

'Want lang kan het niet duren enz.', zoals U zult zien in casus
21.2. Het algemenn belang moet bewaard worden door de steden, zoals hetzelfde hierna in casus 20.9 [zal worden uitgelegd].
'En de vorst moet zich bezinnen op hetgeen hij zal moeten verantwoorden enz.' zoals hierna in casus 23.21.

9. "Et princeps excogitet, quid responsurus sit, etc." Lit infra
eodem in casu XXIII 21.
Lex ista facit ad quaestionem: Comes Hollandiae concessit cuidam universitati sive collegio compendium naufragii, videlicet
quod illud ius, quod sibi competebat in bonis huiusmodi, post
annum naufragii contingentis iuxta ordinationem 1. 2 C. XI 6
volebat spectare ad huiusmodi collegium. Numquid valet concessio?

die het algemene belang dienen. En als de vorst anders handelt,
dan wake hij ervoor, dat de weeklachten en de rampspoed van
het aan hem toevertrouwde yolk de Vorst alley dingen vertoornen.

De Kier behandelde wet is van belang voor de volgende vraag.
[Stel,] de graaf van Holland heeft aan een of andere instelling of
college het recht van strandvondst gegeven, met andere woorden, hij wilde dat het recht dat hem volgens de regeling van 1. 2
C. XI 6 toekwam, om een jaar nadat er een schipbreuk is
geweest de goederen in bezit to nemen, zou toekomen aan een
dergelijk college. Is zo'n concessie geldig? Sommigen maker een
onderscheid tussen een geestelijk, en een wereldlijk college. In

Et a quibusdam distinguitur, an collegium sit spirituale et sic
valeat privilegium, an temporale et non valeat. Et sit ratio ius
publicum, quod consistit in sacris et sacerdotibus c. 11 Dist. 1, et
favor religionis, cuius summa est ratio 1. 43 D. XI 7.

het eerste geval zou het privilege rechtsgeldig verleend zijn, in
het laatste geval niet. En de reden ligt in het publieke recht, dat
immers betrekking heeft op de eredienst en de priestess, volgens het Decreturn van Gratianus, c. 11, Dist. 1;31 en in de
begunstiging van de godsdienst, waarvan de belangrijkste
reden to vinden is in Dig. 11.7.43. Bovendien is het voor schipbreukelingen makkelijker om hetgeen hun toebehoort to vervol-

Et levior prosecutio est passis naufragiurn corarn ecclesiastico
collegio, cuius personae, quia divino adscriptae officio, litigiosis

gen bij een geestelijk college, waarvan de leden zich niet inlaten
met litigieuze zaken omdat ze zich aan de dienst van God heb-

se non implicant. C. un. X 1, 39. Nec obstat, quod opponitur,

ben gewijd.32 Daar kan tegenin gebracht worden dat de vorst

quod idem praeiudicium exoritur principi et reipublicae ex colla-

en de staat evenzeer benadeeld worden wanneer een privilege

tione facta collegio ecclesiastico et seculari; nam in utroque casu
caret.

aan een kerkelijk, dan wel aan een wereldlijk college wordt

Augmentatur nainque respublica in sustentando viros ecclesiasticos, quorum precibus regna iuvantur. c. 28 C. 1 q. I , et prosperantur yes temporales c. 65 C. 16 q. 1. Et antiqui sciverunt
magis religionibus quam officiis et laboribus corporis vel sudore
rempublicam contineri et ex ipsorum ecclesiasticorum studiis
saluteni hominibus dari. Gratian. ad c. 22 C. 23 q. 8; c. 29 C. 11
q. 1.

31 Gratianus (itrert daar vrijwel Ietterlijk Dig. I.1.12.
32 Libor Extra 1.39.
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gegeven. De vorst en de staat schieten er in beide gevallen
immers bij in. Maar die tegenwerping gaat niet op. De staat
wordt namelijk versterkt wanneer hij geestelijken steunt. Want
hun gebeden strekken tot nut van alle naties, [zoals u vindt in]
c. 28 C. 1 q. 1 en alle aangelegenheden hies op aarde, [zie] c. 65
C. 16 q. 1. Ook de oude schrijvers wisten dat de staat nicer
bewaard wordt door godsdienstoefeningen dan door overheidsdiensten of lichamelijke inspanning, en dat juist vanwege de
ijver van kerkelijke bedienaren welzijn aan de mensen wordt
gegeven. [Zie daartoe] Gratianus bij c. 22 C. 23 q.8; c. 29 C.11 q.1.

Gloria, divitiis ac honore sublevata utique regna decursus tradit
beatorum, quorum principes memores sacrificii in humilitate
Domini sacerdotibus capita submiserunt. Nec frustra et perperam laborantes vitam discutiannts, illorumque non haec sed
sacer Dei famulatus de impensis eisdem devotis respondebit. "Si
enim forefecerint, etc." ut in casu VIII 23. Similiter ex aequo compensationis, cum fiscus multotiens tollit Christo applicandum c.
8 C. 16 q. 7. Nec istos secularis iudicat, Lit infra case XLVII 11.

Et ex praernissa distinctione deciditur una quaestio facti. Quodsi
princeps aliquis habens ex fundatione collegii collationem canonicatuum et praebendarum, concedat alicui civitati suae vel
oppido ius nominationis vel praesentationis ad beneficia vel
canonicatus sibi faciendae, et quod huic nominationi haheat consentire necessario, non valet huiusmodi privilegium sive concessio, quia laicus laico tale ius cedere non possit, c. 14 X 3, 38, intelligendo dictum caput iuxta intellectum Archidiaconi in c. un.'in
VI 3, 19. Nec talem servitutem potest imponere impediens rempublicam, ne princeps benemeritis et reipublicae assistentibus
valeat providere. Et ista via subditi et membra capiti praeferuntur, et honor principis diminuitur. Et scinditur imperium, iuxta
notata per Accursium in Repet. Codic. XI 19.
"Praesentationes namque etc." Lit infra eodem in casu XVI 10.

Sed quid erit iuxta praemissa? Princeps bona intestatorum per
privilegium concessit alicui collegio spirituali. Numquid valebit?
Videtur quod sic, ex praemissa distinctione.

Dic contra. Et sit ratio, quod compendium naufragii ex re luctuosa procedit et certatur de Iucro captando, et ideo facilius evellitur a principe quam illud ius successionis, obi nulli causatur
praeiudicium et damnu mm vitatur (...).

De geschiedenis vertelt ons van glorieuze koninkrijken die werden verheven in welvaart en eer, wier vorsten het offer [van
Christus] indachtig het hoofd in deemoed Bogen voor de priesters van de Heer. En laten wij ons leven niet vergeefs en vruchteloos zwoegend voorbijgaan; de gewijde inspanningen van de
priesters zullen de aan hen bestede uitgaven wel verantwoorden. [Zie daartoe de passage] 'Want als zij misdaan hebben,
enz.', zoals in casus 8.23. Bovendien is het billijk dat de priesters
gecompenseerd worden voor het feit dat de Fiscus dikwijls heft
wat aan Christus had moeten toekomen: c. 8 C. 16. q. 7. En daarover heeft een wereldlijke autoriteit niet to oordelen, zoals bierna in cases 47.11 wordt besproken.33
Met behulp van het voormelde onderscheid wordt een praktijkvraag beslist. Stel dat een vorst door het stichten van een college
het recht van collatie van canonicaten en prebenden heeft. Hij
vergunt daarop aan een stad of dorp het recht om daarvoor personen voor to dragen. Maar omdat hij met die voordracht noodzakelijkerwijs moet instemmen, is zo'n vergunning niet geldig.
Want een leek mag een dergelijk recht niet aan een andere leek
afstaan; zie c. 14 X 3, 38, welke canon begrepen moet worden
conform de uitleg van Archidiaconus bij Liber Sexto 3, 19.34 Net
zo min kan ten nadele van de staat aan de vorst worden opgelegd dat hij aan zeer verdienstelijke ingezetenen en steunpilaren
van de staat geen uitkeringen mag verstrekken. Want door zo'n
bepaling worden de ledematen, dat zijn de onderdanen, hoger
geplaatst dan het hoofd en wordt de hoogheid van de vorst
geschaad.35 En het rijk wordt dan gescheurd, volgens de aantekeningen van Accursius bij de rubriek van de Codex [van Justinianus] 11.18. Zie ook [de passage] Voordrachten immers enz.',
zoals hierna in casus 16 (16.10).36
Maar wat brengt het voorafgaande voor onze vraagstelling met
zich niee? Stel dat de vorst de goederen van overledenen [die
geen testament hebben nagelaten en ook geen erfgenamen hadden] aan een geestelijk college heeft toebedeeld bij privilege. Is
dat privilege dan rechtsgeldig? Op grond van het eerder gernelde onderscheid zou hierop bevestigend kunnen worden geantwoord. Het tegenovergestelde is echter joist. De redenering
moet zijn dat het profijt van strandvondst het gevolg is van een
jammerljjke gebeurtenis en het [alleen] gaat om winstbejag en
daarom kan de vorst dat recht beter missen, dan het recht van
erfopvolging, waar niemand nadeel wordt toegebracht en waar
schade wordt vermeden. (....)

Onno Ydcmn

33 Philips haalt een canon aan, waarin het volgende staat weergegeven: 'Onze vorsten hezitten daarom con overvloed aan alles, omdat zij tienden aan God teruggeven. Het
komt echter voor dat de Fiscus met een aanslag komt, wanneer Lie godsvrucht wijkt. Wij willen geen atstand doen van de tienden die God toekomen, maar het komt voor
dat alles wordt wegbelast. De Fiscus neemt dan, on dan ontvangt Christus niet meet-.'
34 Fol. IOOv-101 r. Archidiaconus zegt daar dat het patronaatsrecht - het recht om to voorzien in en to waken over de belangen van een plaatselijke kerkgemeenschap - strekt
tot nut van de kirk waaraan het verbonden is. Vervne.mding van dit recht mag des de positie van die kerk niet verzwakken; vandaar dat de instemming van de bisschop
nodig is; hij kan het beste waken over die positie.
35 Philips maakt bier gebruik van John of Salisbury's zoomorphe beeld van de staat, zoals verwoord in diens'Policratus' (geschreven tussen 1155 - 1159), dat in de middel-

eeuwen frequent word aangehaald. De gedachte is, dat zoals de bisschop het beste kan waken over het bisdom, de vorst het beste kan waken over de staat. Daarom mag
men de hoogheid van geen van beide functionarissen aantasten.
36 Accursius geeft op de gemeld passage aan, dat het Romeinse keizerrijk nog steeds con juridisch begrip is., maar dat het met meer een staatkundige eenheid is. 'hodie Imperium est scissum...'
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'Ik ben niets tekortgekomen'

Zwerftocht
Na het eindexamen volgde een zwerf-

Ter gelegenheid van zijn 25-jarig huwelijksfeest

overzichtelijk,
kort, fielder,
krachtig, duidelijk. Rhetoriek is
in den regel uit

tocht door Nederland als adjunct-inspecteur en inspecteur. Later, toen de Acade-

voren laten kornen, het zeer specifiek

mie was opgeheven en onderdeel van de
academische opleiding in Leiden was
geworden, begon hij aan de universitaire
studie fiscaal recht. 'Ik wilde niet langer,
zoals Wim Kan het noemde, elke ochtend
"beklemd titelloos wakker worden".' In
1966 studeerde hij of en werd gevraagd
to blijven als docent. Veel geschikte boeken waren er niet in die tijd, zodat hij

onder de aandacht van den geadresseer-

zelf begon met het vervaardigen van stu-

vooral het in fiscalibus gebezigde jargon hem

de brengen, dan kan een even-uitspringen uit den gewonen ambtelijken stijl

diemateriaal ('Ik schreef op wat ik er zelf
van begrepen had'). Dat groeide later uit

regelmatig in homerisch gelach doet uitbarsten.

wel eens een zeer nuttig effect hebben.'
Mobach is niet zozeer verbaasd over de

tot de co-productie Cursus BcInstingrecht,
in fiscaal Nederland bekend als 'De
Mobach'. De elf banden nemen inmiddels meer dan een strekkende meter boekenplank in beslag. Bijna twintig jaar was
hij in Leiden actief als wetenschappelijk
hoofdmedewerker (later omgedoopt in
'universitair hoofddocent'). In de eerste
jaren trof hij smaakmakende studenten
als Flip de Kam, Kees van Raad en Dirk
Witteveen in de collegebanken. Naast

organiseerde hij voor familie en vrienden een
uitstapje naar het Belastingmuseum, alwaar het
gezelschap vakkundig werd rondgeleid door de
welbekende heer Crasborn. Het leven van Harm
Mobach is getekend door belastingen. Als hij
erover praat is hij nauwelijks to stuiten, waarbij

Want het moet allemaal niet to serieus worden
genomen. `Elke noot van Johann Sebastian
Bach en Charlie Parker is belangrijker dan de
hele belastingwetgeving.'

den booze. Wil
men echter een
belangrijk punt
extra accentueren, wil men het naar

inhoud van de brief, als wel over het tijdstip van verzending. 'Maart 1945: de
hongerwinter is op z'n ergst. Heel nog
niet bevrijd Nederland is maar met een
ding bezig: overleven. En dan zo'n brief.'
Surnumerair
Belastingen waren wel het laatste waaraan Harm Mobach dacht toen hij van de

Hij is al enige tijd zijn uitgebreide fiscale

HBS kwam. Tot zijn vader bezoek kreeg

bibliotheek aan het opruimen, als gevolg

van een ouderling, wiens zoon op de

waarvan grote hoeveelheden papier het
huis verlaten. Een moeilijk afscheid

Rijksbelastingacademie zat. Dat leek ook
wel wat voor Harm: hij moest maar toe-

soms, want je hebt het tenslotte allernaal
niet voor niets zo lang bewaard. Maar
zijn schroom verminderde aanzienlijk
toen hij kort geleden in NRC Handelshlad
een stelling las van een promovendus die
erover had nagedacht. OngedocurnL'nteerd
bewares is ecn ingezoikkelde nranier vain zveg>gooien. Sindsdien is het afvoertempo
opgevoerd. Trouwens, dat heeft ook

latingsexamen doen. 'Veel zin had ik er
niet in en ik was volkomen gerustgesteld
toen mij vooraf verteld word dat er van
de zeshonderd kandidaten maar dertig
zouden worden toegelaten.' Maar
Mobach-junior had buiten zichzelf gerekend: hij slaagde en daarop volgde een
aanstelling als 'candidaat surnumerair in
tijdelijke dienst voor onbepaalde tijd

voordelen, waarvan het minste niet is

zonder vakexamen'.
De RBA was in de jaren vijftig nog een

dat er zo weer meer ruimte beschikbaar
komt voor zijn - eveneens uitgebreide jazzbibliotheek.
En natuurlijk gaat niet alles de deur uit.
Neern bijvoorbeeld die brief van prof.
Van der Poel, de legendarische hoogleraar-directeur van de Rijksbelastingacademie, gedateerd 20 maart 1945. Anderhalf kantje over de nranier waarop er
zijns inziens gezondigd wordt tegen de
geschreven en ongeschreven voorschriften over het voeren van correspondentie.
Citaat: 'Een ambtelijk bericht is geen liefdesbrief en geen lyrisch gedicht, geen
leuterpraatje en geen reisverhaal. Will het
het best tot het doel dienen dan zij het

20
Nu-me, 26
juli 2002

maatschappelijk eiland, voornamelijk
bevolkt door zoons van onderwijzers,
ambtenaren en politieagenten, herinnert
Mobach zich. 'In alles wat op de Academie mocht, moest en niet mocht, werd
de hoogleraar-directeur gekend. Toen het
pas opgerichte kunstlievend genootschap
Parnassus de schrijfster Anna Blaman
had uitgenodigd to komen spreken,
dwong hij ons als bestuur die afspraak to
annuleren. Er gingen verhalen dat ze
"lesbisch" was - een woord dat wij niet
eons kenden. Hoe dan ook, het optreden
van zo iemand zou als "aanstootgevend"
kunnen worden ervaren.'

zijn docentschap was hij actief in de
PvdA, kroonlid van het College Algemene Bijstandswet, lid van de Commissie
Oort en schreef hij vijf jaar een fiscale
column voor de Volkskrant. In 1985 nam
Mobach vrijwillig ontslag bij de Leidse
universiteit - formeel wegens 'overtolligheid'- om zich aan andere bezigheden to
wijden. Hij werd raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Den Bosch (waarmee hij in
1999 stopte), verhevigde zijn publicatieactiviteiten (ook op niet-fiscaalgebied) en
besteedde de nodige tijd aan zijn cursus
(waarvoor hij nu nog redactionele werkzaamheden verricht).
Relativeren
Wat is hij altijd intensief bezig geweest
met die belastingen! En wat heeft hij zich
vele jaren druk gemaakt over van alles
en nog wat! Op tweeenzeventigjarige
leeftijd verbaast Mobach zich erover - en
ook weer niet. 'Je deed het omdat je
vond dat het moest. Je dacht dat het zin
had. Daar ga ik nu geen afstand van
nemen, ook al zie ik om me been dat er
in de kern eigenlijk niets veranderd is.
Het fiscale doolhof is nog even ontoegankelijk als het altijd al was.'

Maar zijn gevoel voor relativiteit gnat
niet zover dat hij geen tastbare resultaten
durft to noemen die al zijn geploeter
heeft opgeleverd. Als kroonlid van het
College Algemene Bijstandswet heb ik

hij vanaf 1985 actief was in de Leidse
rechtswinkel. Gek? Het valt hem sours at
zwaar. 'Bij mijn aangifte over 2001 had ik,
een gepensioneerd ambtenaar die nog
wat kleine werkzaamheden omhanden

ris Wouter Bos weloverwogen aangepakt.
Zo is in de amateurssector de ergste kou
nu uit de lucht, hoewel de grens tussen
belastingvrije kostenvergoeding en beslst
honorarium een probleem blijft. Een gul-

eraan bijgedragen dat een onredelijke
regel over de fiscale gevolgen van echtscheidingen is afgeschaft. Het ging om

heeft, al drie soorten autokosten die ik
moest opvoeren - allemaal tegen een
ander tarief. Vind je het vreemd dat een

den - ja, ik denk nog in guldens - kan
daarbij een draconisch verschil maken.'

het eigen huis dat tot de huwelijksgemeenschap behoorde. Een gescheiden
vrouw kon daar niet in blijven wonen;
tenminste, dat was heel onvoordelig. Ze
moest dan voor de helft het huurwaardeforfait aangeven en voor de andere helft
de veel hogere economische huurwaar-

niet-ingewijde er dan niet uit komt?'
Maar ook Kier de relativering. 'Een van
de beste fiscale grappen die ik ken heeft
ooit in Dc Lach gestaan. Je ziet een man
aan een tafel, bezig zijn aangiftebiljet in
to vullen. Het valt kennelijk niet mee
want hij zegt tegen zijn vrouw: "lk

de. Vaak was dat financieel onhaalbaar.
Via een amendement-Kombrink is dat
mede op mijn voorstel toen zo opgelost
dat de vrouw alleen het volledige huurwaardeforfait nog hoefde aan to geven.'

begreep alles, tot ik de toelichting had
gelezen".' Over de Commissie Oort wil
hij weinig nicer zeggen. 'We zijn het er
allemaal over Bens dat de fiscale wetgeving drie jaar later nog ingewikkelder
was dan daarvoor. Een droevig resultant.'
Maar of en toe zijn er ook lichtpunten. Zo
heeft hij onlangs met genoegen gelezen
over het wetsvoorstel administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging sociaIe zekerheidswetgeving, kortweg Walvis.
Eindelijk wordt er een begin gemaakt
met een uniform loonbegrip voor de
sociale zekerheid. Dat het loon waarover
voor werknemers premies Ziektewet,
WW en WAO wordt geheven afwijkt van
het loonbedrag waarover de loonheffing
wordt berekend, is voor Mobach weer
een mooi voorbeeld van vermijdbare
rimram. 'Zoals er zoveel zijn. lk hen niets

Antillen
Zijn we geinteresseerd in nog een mooi
verhaal? Goed, een van de gekste dingen
die hij heeft meegemaakt was zijn eerste
reisje Haar de Antillen in 1980, samen met
under andere Willem Vermeend en Flip
de Kam. Doel was de Antilliaanse regering to adviseren over hervormingen in
het binnenlands belastingstelsel. 'Er was
veel to doen, want het Antilliaanse stelsel
was op z'n zachtst gezegd nogal gedateerd. Materieel werkte men nog net het
besluit IB 1941, zij het dat het opschrift:
"De Rijkscommissaris voor het bezette
Nederlandse gebied maakt bekend..."
uiteraard ontbrak. De formele bepalingen
van de belastingwetten waren zelfs nog
ouder: die kwamen uit de Wet IB 1914.
Dat betekende onder meet- dat er voor
geen enkele faciliteit ergens een termijn
werd genoemd. Op de Iaatste dag van
ons bezoek moesten we bij de kabinetsvergadering komen. Don Martina was de
premier. Wat onze eerste indruk was,
wilde hij weten. We keken elkaar aan. Als
oudste kreeg ik het woord. "Excellentie,
onze indruk is dat het door het ontbreken van termijnen in de wet hij u mogeIijk is our zelfs op de Ark van Noach nog
vervroegd of to schrijven". Juist op dat
moment kreeg de minister van Onder-

Nog een voorbeeld. In Leiden brandde
het huis van een man met een klein inkomen af. De gerneente bood hem een tijdelijk onderkomen aan in een hotel. Dat
verliep formeel via de bijstand. Mooi
gebaar, maar de man kreeg we] zestigduizend gulden hij zijn inkomen geteld.
Mobach hoorde van de zaak. 'Waanzin
natuurlijk, die nog erger word toen de
man een dwangbevel ontving. Toen hen
ik er in gesprongen. De betreffende
inspecteur kende ik nog van de Rijksbelastingacadernie. lk heb tegen hem
gezegd dat hij beslist zo moest doorgaan,
maar dat er dan wel de volgende dag een
groot stuk in De Telegraaf zou staan. Dat
was pure bluf, want met die krant wilde
ik helemaal niets to maken hebben. Maar
het werkte wel.'

Gewone man
Als sociaal-democraat zette Mobach zich
in voor de fiscale belangen van de 'gewone man'. Vier jaar geleden, bij het begin
van Paars 11, ondervroeg Vrij Nederland
hem nog over zijn inspanningen voor
een correcte fiscale behandeling van bijstandsgerechtigden die parttime een
klein bedragje bijverdienen. Die moet je
niet met aanslagen confronteren, was
zijn stellige mening, want dan verdwijnen ze a la minute in het zwarte circuit.
En passant leverde hij forse kritiek op

tekort gekomen.'
Kunstenaars
Speciale interesse had Mobach altijd voor
de fiscale regelingen road uitvoerende
kunstenaars. Zijn laatste activiteit op dit
punt was het lidmaatschap van de Commissie Habbema, dat in 2001 eindigde
met het uitbrengen van het rapport Hoog
aanslaan, laag helasten. 'Fiscus en cultuur dat is altijd een wat moeizame relatie
geweest. Maar door de belastingherziening 2001, toen voor mensen in loondienst de mogelijkheid verviel our zelfbe-

wijs een bord soep geserveerd. De
bewindsman bleek op onze bevindingen
niet berekend en schaterend wierp hij
het hole bord over zijn brook. Algemene
conunotie. De Antilliaanse regering
maakte even een ontredderde indruk.'
Hofstra-penning
In 1999 kreeg Harm Mobach de Hofstra-

van die nevenbezigheden mag hij aftrek-

penning uitgereikt. Juryvoorzitter prof.
Jaap Zwemmer noemde het Mobachs
'onvolprezen verdienste dat hij het heeft
opgenomen voor de eenvoudige belastingplichtige, overspoeld door administratieve verplichtingen, die dreigt to worden vermalen door een overheidsapparaat dat voor de belastingheffing zo langzamerhand slechts is ingesteld op de

teem zouden mensen met een gewoon

ken, rnaar de kosten voor zijn hoofd-

omgang met fiscale schriftgeleerden'.

inkomen en een Bering vermogen toch in
staat moeten zijn hun eigen belastingbil-

werkzaamheid niet, omdat hij die in
Ioondienst verricht. Deze door de wetgever bedoelde rechtsongelijkheid is blijven
bestaan. Andere fiscale kwesties rond uitvoerende kunstenaars heeft staatssecreta-

Het is een van de weinige gebeurtenissen

zijn partijgenoot Willem Vermeend, die
volgens hem de Tweede Kamer op dit
punt'halve waarheden' verkocht.
In een adequaat werkend belastingsys-

jet in to vullen, vindt Mobach. Helaas:
dat konden ze niet en dat kunnen ze
niet. Hij merkte het ontelbare malen toen

taalde beroepskosten of to trekken, werd
het echt een onrnogelijke verhouding.
Juist uitvoerende kunstenaars komen traditioneel voor dit soort kosten to staan.
De paukenist van het Concertgebouworkest bijvoorbeeld speelt misschien incidenteel in andere ensembles. De kosten

in zijn leven die Harm Mobach niet
wenst to relativeren.
Henk Bergman
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Bijgaand artikel is toegezonden door de heer dr.
M.R. Reuvers met het verzoek dit in Impost op

Een waardevast
ruilmiddel

to nemen. Het is de redactie een buitengewoon
genoegen aan dit verzoek to voldoen.

Bij het handeldrijven is van oudsher
gebruik gemaakt van een ruilmiddel.
Landbouwprodukten deden daarvoor
we] dienst. Van lieverlee zijn daarvoor
munten gebruikt. Die munten werden

De munten werden ook verhandeld door
bankiers. Dat betrof vooral vreemde
munten, munten afkomstig uit een ander
souverein territoir. Deze bankiers zijn

uitgegeven door machthebbers, zoals

soms begonnen met geldontwaarding,
namelijk door met een mesje wat van de

koningen, of edelen die souvereiniteit

zijkant van de munt of to schrapen, een

hadden in hun territoir en die enig vertrouwen genoten.

oortje to snoepen. Als tegenmaatregel

De oudste munten waren van edele
metalen gemaakt, zoals van goud of zilver. De waarde van de count zat vooral
in het muntmateriaal. Men spreekt dan
van een gouden of zilveren standaard.
Doordat het gehalte van de munten kon
verschillen was de omvang of het
gewicht niet de enige norm voor de
waarde van een munt.

hebben veel waardevolle munten nu een
randschrift.
Naast de munten uit edele metalen vervaardigd, ontstonden er ook munten uit
koper en nikkel en zelfs uit zink. Hun
waarde was vooral gebaseerd op het vertrouwen dat men stelde in de emitterende overheid. Dit vertrouwenselement is
heel belangrijk, zoals hieronder nader
blijkt.

r
Muntgewichtdoosie uit 1749 gebruikt om het
gewicht aan zilver of goud van een munt to
controleren. Dit in verband met het snoeien
van de munten waardoor de waarde daalde.
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Men gebruikte deze munten uit onedel
metaal naast de gouden of zilveren zoals
bij pasmunt, die nit gedeelten van de
hoofdmunt bestaat. Maar weer later liet
men de gouden of zilveren standaard los
en werd papiergeld samen met pasmunt
gebruikelijk. Tegenwoordig is het chartale
geld nog steeds in de vorm van papiergeld naast pasmunt gebruikelijk, maar
worden zeer veel transacties giraal en/of
electronisch voldaan. De vertrouwensfunctie geldt nog steeds volop, hij staat

ten worden voldaan. Dit vinden de crediteuren onredelijk. Als verdediging zullen
crediteuren die inflatie vrezen een hoger
rentepercentage gaan eisen bij het afsluiten van het contract. Met andere woorden de verwachte inflatie wordt door die
crediteuren afgewenteld.

thans centraal voor de waardevastheid.
De nationale overheid en de circulatie-

inflatie die door de Centrale bank in
Frankfort zo veel mogelijk moet worden
ingetoomd kan alleen optreden als de
meerderheid van de 12 Staten meewerken. De onafhankelijkheid van de centrale bank voor het eurogebied in Frankfort
is door het verdrag van Maastricht
gewaarborgd.

bank worden hierop aangesproken.
De waardevastheid van het ruilmiddel is
voor de burgers van uitermate groot
belang, vooral indien het om vorderingen gaat die op termijn moeten warden
voldaan. Pensioenuitkeringen zijn hierbij
een goed voorbeeld. Zo lang het tijdsverloop tussen het ontstaan van de vordering en de betaling gering is, is verandering in de waarde van het ruilmiddel
meestal niet interessant. Plotselinge
waardeveranderingen, zoals door
een devaluatie van de nationale
munt of een belangrijke koerswijziging op de valutamarkt, zijn
bier de uitzonderingen. Speciaal
van belting zijn deze waardeveranderingen indien in een vreemde
must moet worden voldaan.
Inflatie, die waardedaling van de eigen
munt tot gevolg heeft, ontstaat als gevolg
van overheidsoptreden, b.v. omdat het
staatsbudget onevenwichtig is opgesteld
en goedgekeurd, Vooral indien de overheid het ook voor het zeggen heeft bij de
nationale circulatiebank is het bewust infleren van de count mogelijk. Hoe groter
de onafhankelijkheid van de circulatiebank des to kleiner is de inflatiemogelijkheid. De circulatiebank heeft de hoogte
van de rente als wapen tegen inflatie.
Inflatie is een vorm van gedeeltelijke onteigening door de overheid van het bezit
aan spaargelden van de burger. Het komt
dichtbij een vorm van diefstal van een
gedeelte van die spaargelden. Met hun in
waarde verminderde munten kunnen de
burgers minder kopen. Inflatie schaadt
het vertrouwen in een overheid.
Anderzijds kan de overheid door dat
inflatoire handelen haar schulden voldoen met in waarde gedaalde munten.
Wel moet worden opgemerkt dat de burgers die geldschulden hebben ook profiteren van inflatie. Ook hun schulden
kunnen met minder waard zijnde mun-

Het ontstaan van de euro heeft mede tot
gevolg dat de nationale overheid van
ieder van de 12 eurostaten de mate van
inflatie niet meer zelf in handen heeft. De

Waardevast geld is voor de burger een
heel belangrijk item om in een land zijn
onderneming to vestigen of zijn woonplaats to keizen.
Philipsdaalder met Stempel Hollandse
leeuw. In 1573 moesten alle in
omloop zijnde munten van Holland en Zeeland worden
gestempeld. De nominate waarde werd met stempel weliswaar
15% hoger, maar het verschil
moest als gedwongen lening aan de
Staten worden afgedragen. Van terugbetaling
kwam niets terecht! Het bleek per saldo een
eenmalige belastingheffing.

Doordat veel staten een count hebben die
regelmatig in waarde daalt -men neemt
daarvoor als norm 2% per jaar -is het
inflatiespook moeilijk to ontgaan. Belegging in waardevaste activa is lang niet
altijd mogelijk, omdat hetzij de markt om
dergelijke bezittingen to gelde to maken
erg smal is, dan wel dat die waardevastheid ook vrij enge grenzen pleegt te heb-

ren, door de invoering van de 'pic'-gulden. Deze count is contractueel waardevast. Als er dan inflatie optreedt heeft de
crediteur van de pic-guldens er geen last
van. De pic-gulden zal net als vreemde
valuta op de markt een bepaalde koers
hebben. De waardevastheid van een
'pic'-euro is vrij eenvoudig to omlijnen,
door reeds bekende indexcijfers, zoals
van de kleinhandelsprijzen bij leningen
van particulieren of groothandelsprijzen
bij bedrijven, toe to passen.
Een andere mogelijkheid zien we in de
staten waar de muntwaarde regelmatig
sterk in waarde daalt. Daar gaat men
over tot nationale geldleningen etc. uitgedrukt in een vreemde count, die men
meer waardevast oordeelt.
Nog een stapje verder is het drijven van
de locale handel in een vreemde munt.
In Bosnie en Afghanistan was dat by. de
D-mark en in Argentinie de US-dollar.
Bijna de gehele markt - en straathandel en dat is daar een groot deel van alle
handel - wordt dan in die vreemde valuta in chartaal geld afgewikkeld.
In Argentinie, waar een vliegende inflatie
heerst, is een variant op mijn 'pic, de
Argentino, als derde valuta in dat land
naast de peso en de dollar ingevoerd.
Daarbij dient die Argentino om voor binnenlands gebruik enige waardevastheid
to laten ontstaan, omdat de peso sterk in
waarde daalt en de dollar onbetaalbaar is
geworden voor de voldoening van binnenlandse leningen van de Argentijnen.
Bij wet worden binnenlandse dollarleningen omgezet in Argentino-leningen.
Het verschil met de pic-gulden is dat de
argentino maar beperkt waardevast is.
Deze nieuwe munt moot vooral het aankopen van levensmiddelen in een door
enorme inflatie geteisterde Argentijnse

ben.
Belegging in aandelen is min of meer
waardevast, maar in het jaar 2001 daalde
de gemiddelde beurskoers van aandelen

samenleving beter mogelijk maken. Maar

met meer dan 20`x,. Belegging in vast
goed geldt ook als waardevast, maar of
dat ook geldt voor woningen die gekocht
zijn op de top van de huidige sterk gestegen prijzen waag ik to betwijfelen.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de invoering van de euro het
inflatiegevaar en dos de vrees voor
beschadiging van de waardevastheid van
de munteenheid wat heeft verkleind
maar dat, wil men echt zeker zijn dat
men een gelijke hoeveelheid koopkracht
terugkrijgt als bij het uitlenen van de

Geldleningen op termijn kunnen ook in
zelfbedachte munten luiden. Deze mun-

de Argentijnse staat bezit nog maar heel
weining vertrouwen bij zijn burgers.

ten zijn dan slechts rekeneenheid, geen
betaahniddel. Lang geleden, ter zake van

euro's aan de debiteur ter beschikking is

een vorige grote beurskrach, heb ik al
gewezen op de mogelijkheid een waar-

pies zal moeten uitlenen.

devast beleggingsinstrument to forme-

Marius Rcuvers.

gesteld, men dan niet in euro's maar in
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Ike ge s chie de ni s van de
`gemengde ' post Maassluis

Douanekantoor op 't Schanshoofd, Govert van Wijnkade to Maassluis; op de gevel een rijkswapenschild. Foto ca 1910

Onlangs schonk de heer M.E. Kannegieter aan

Maassluis is een zelfstandige gemeente sinds 1614 en ontwikkelde zich in de 17e en

het museum een gietijzeren lakpot, gebruikt

18e eeuw tot een belangrijke plaats dankzij de visserij en de scheepvaart. Na 1800
ging de plaats in betekenis achteruit, hoewel zij van Napoleon in 1811 stadsrechten

door de Douane Maassluis in de eerste helft

verkreeg. Na de opening van de Nieuwe Waterweg in 1866 kende de stad een opbloei
van korte dour door de visserij. Daarna volgde een periode van stilstand tot na de 2e
wereldoorlog.

van de 20e eeuw om de zegellak in to smelten.
Bij de overhandiging van de lakpot vertelde de
heer Kannegieter een en antler over het bijzondere douanekantoor Maassluis, dat jarenlang
zijn standplaats was geweest. Het markante

Het kreeg toen een belangrijke functie
als exporthaven van groenten en fruit en
als doorvoerhaven van levend slachtvee
uit Engeland, bestemd voor Italie (per
spoor).
Na lossing van de koeien en schapen,
werden de schepen schoongemaakt en

Door de opkomst van de containers (in
eerste instantie kleinere laadkisten) en de
expanderende export van groenten en
fruit, werd de verladingsmogelijkheid
ontoereikend en week deze bedrijvigheid rond de jaren 70 uit naar Rotterdam.

ontsmet, waarna groenten en fruit uit

gebouwtje is nu atelier van kunstschilder
G. Sonneveld. De redactie vroeg de heer
Kannegieter voor Impost een artikel to schrijven
over zijn voormalige standplaats.
Zijn bijdrage is hiernaast opgenomen.
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het Westland werden ingeladen met een
frequentie van 2 a 3 schepen per dag.
Het gebeurde we] eens dat een koe ontsnapte en de benen nam. Grote hilariteit
bij de omstanders.

Tussen Maassluis en Hoek van Holland
waren depots gevestigd, waar zeeschepen met bestemming Rotterdam hun
explosieven dienden to lossen, om deze
bij terugkeer weer in to laden.

Ook was de Maassluise haven de thuisbasis van de zeesleepboten van Smits
Internationale sleepdienst, alsmede van
Bergingsbedrijf Smit/Tak.

Tevens werden zeeschepen ingeklaard
die voor de sloop waren bestemd.
Bestemming Alblasserdam e.o. Dus zelfobject van invoer. Het inklaren gold ook

Het voormalige douanekantoortje to Maassluis is thans als atelier in gebruik bij de kunstschilder Gerard Sonneveld. Foto februari 2(

voor coasters die naar de Zuid-Hollandse
eilanden voeren, om uien en dergelijke
massaoogsten naar Engeland to exporteren.

blijven. Dit hield voor de Maassluise
ambtenaren een aanzienlijke verbetering
van de arbeidsomstandigheden in.

Ook niet havengebonden werkzaamheden vroegen de aandacht: entrepot, ver-

Aanvankelijk ressorteerde deze post
onder de Inspecteur van de Directe
Belastingen to Vlaardingen. De Inspec-

gunningen plaatselijke industrie en in-en
exportzendingen lokale industrie.

teur der lnvoerrechten en Accijnzen to
Rotterdam stond zijn collega bij, voor

Tot het midden van de zestiger jaren was
in Maassluis een Ontvanger van s' Rijks
belastingen gevestigd. De post 'Maassluis' was een gemengde post, wat
inhield, dat 5 van de 7 ambtenaren van
de directe belastingen, dus ook niet geiiniformeerd, waren.
De post was eerste wacht, d.w.z. op elk
tijdstip van een etmaal en 7 dagen per
week, konden schepen de haven aandoen om in- c.q. uit to klaren of voor het
doen van grensbewakingsformaliteiten.
De 2 geuniformeerde ambtenaren voerden als regel deze werkzaamheden uit.
Toen de 5-daagse werkweek ook in
Maassluis werd ingevoerd, kon bijstandverlening van de nabuurposten niet uit-

worden gehuisvest. Als men het
gebouwtje van buiten bekeek, leek het
net of er binnen weining ruimte was.
Toch was er een behoorlijke kantoorruimte ontstaan waar meer clan dertig
personen gemakkelijk een plaatsje konden vinden.
Intussen is ook die laatste functie aan het

wat betreft douaneaangelegenheden.

gebouw komen to ontvallen en is het
thans in gebruik als atelier en expositie-

Wegens inkrimping c.q. verplaatsing van

ruimte voor de kunstschilder Gerard
Sonneveld.

de havenwerkzaainlied en, werd het
Douanekantoor to Maassluis gesloten en
opgenomen in de schaalvergrotende
reorganisatie van de jaren 70.
Met Hoek van Holland en Vlaardingen
ging het als sectie 11 op in het Rotterdamse douanegebeuren.

Meindc'rt Kati negicter

Net gebouwtje op het'Schanshoofd', bij
vele Maassluizers bekend als het douanekantoortje, werd niet
nicer gebruikt en raakte in verval. Bijna
was het gesloopt, maar word het door de
gemeente Maassluis gekocht en gerestaureerd. Tevens werd het zo ingericht dat
de havenmeester van Maassluis er kon
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Uit mijn
3onge
(Ambtelijke)
3aren

0. '1

- Toen die lui van de belasting mij een laatste aanmaning stuurden, dacht ik
dat ze bedoelden dat ze me
daarna niet meer lastig
zouden vallen, Edelachthare!
Ik werd verplaatst naar Amsterdam-'daar was meer variatie!'op de inspectie der D.B. ('goed voor mijn educatie!').
'k Had dan ook met 'De grote stad' at gauw een confrontatie.
Ik zal't geval U noemen in een korte explicatie.
Ik kreeg dan to behandelen een zeek're 'rectamatie'.
Belastingschuldige verscheen - een jonge vrouw vol gratie.
Zij heette Truus Barmhartigheid, maar volgens informatie
leefde zij van de opbrengst van der mannen adoratie.
Haar aanslag vond ik niet to hoog, maar bij de conversatie
vroeg zij begrip voor hare financiete situatie.
Zij prees'haar kamer' als voorzien van veel accommodatie,
maar had geen sou en stelde voor:'belastingcompensatie'.
'Zeg inspecteurtje, dus vanavond? 'k Wen m'n invitatie!
'k Betaal dan met gesloten beurs aan jouw administratie
m 'n hele schuld in eenmaal at! Wordt dat Been pracht-praestatie?
En jouw Ontvanger houdt dan op met telkens zo'n sommatie!'

Bovenstaand gedicht is overgenomen uit het 'Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het
5e lustrum der Vereniging van Surnumerairs van 's Rijks belastingen'.
Het is de redactie niet duidelijk, wie onder 'P' moet worden verstaan. Zij doet daarom een
beroep op de lezers om haar- zo mogelijk- daarvan op de hoogte to stellen.
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Uit: Nieuwe Limburger 12 april 1958

Liechtenstein: Vrijstaat tussen Zwitserland en Oostenrijk. Inwoners: 65.000,
waarvan 25.000 natuurlijke personen en 40.000 rechtspersonen;
de natuurlijke personen wonen in huizen, de rechtspersonen woven in brievenbussen.
Uit: Kluwer- Fiscalianus

M inister K o 1 k to a n : ..Karel, brul diet zoo. Jo krijgt or als Jo do zeventig haalt,
tech wet van terug."

Hahn- 13 mei 1911,
De Notenkraker
Collectie
Belasting & Douane Museum
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