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In Hoofd Zaken wordt als een belangrijke taak van het Belasting & Douane Museum
gezien het visualiseren van reizen door de tijd, waarbij museale objecten centraal staan.
Daarbij spelen echter ook de publicaties van Ferdinand Grapperhaus een rol van betekenis als een bron van kennis en inspiratie. In dit verband wordt verwezen naar de
vriendenaktie, opgenomen op het buitenblad van de achteromslag. In de rubriek Museumnieuws is voorts onder meer kennisgeving gedaan van een tentoonstelling
betreffende zoutaccijns, van een cursus inburgering in het museum en is een artikel
opgenomen over enkele vrijwilligers.
Onder de museumschatten wordt wederom aandacht besteed aan zilveren voorwerpen
uit de collectie, terwijl in de rubriek Recente aanwinsten twee schilderijaankopen aan
de orde worden gesteld.
Voor de laatste keer behandelt Clarien van der Beek een stuk Goede Oude Tijd in de
Belastingdienst. De redactie dankt de beer Van der Beek van harte voor zijn zeer
gewaardeerde bijdragen.
In zijn bijdrage doet Professor Ydema verslag van het leven- en vooral de dood van
Ferdinand Lassalle en van diens gedachten omtrent directe tegenover indirecte belastingen, waarbij hij die laatste zag als zijnde ten detrimente van de minima.
Henk Bergman doet verslag van zijn gesprek met Ferdinand Grapperhaus. Daarin geeft
Professor Grapperhaus zelf al aan een kruisvaarder voor belastingen to zijn.
Bij de Varia is onder meer aandacht geschonken aan crimineel recht in Schoonhoven
tussen 1556 en 1806 en aan een belasting op recreatie.
Ten slotte wordt nog opgemerkt dat dit het laatste nummer van Impost is dat onder de
eindredactie van John Vrouwenfelder en ondergetekende is tot stand gekomen. Als
nieuwe eindredacteur zal optreden de beer Henk Duym, oud-antiekdeskundige bij de
FIOD, die zal worden geassisteerd door de oud-belastingambtenaar Andre van Tiggelen. Evenals dat thans het geval is, zal de afdeling Communicatie van het museum
Qurma Schut en Robert Kokje) assistentie blijven verlenen.

Wolfgang Kattenbusch
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Over aanwinsten ge sproken.. 0
Een individueel offer voor het algemeen
belang. Zo omschrijft professor Ferdinand Grapperhaus het begrip belasting
zoals we dat vandaag de dag kennen. In
Gent, ter gelegenheid van de aanvaarding van de Sarton-leerstoel, op 21
november 2002, maakte Grapperhaus
samen met zijn talrijke toehoorders een
reis door de tijd. Als Been ander is hij in
staat de maatschappelijke functie van
belastingen, vroeger en nu, op aansprekende wijze to verwoorden. Op deze
druilerige namiddag verwijlden wij in
het oude Mesopotamia en reisden langs
de Dude handelsroutes naar Europa. In
de Middeleeuwse steden met de introductie van de arbeidsdeling en de
opkomst van het geld signaleert Grapperhaus een toenemende economische

pen decennia heeft verzet op het
terrein van de geschiedenis van
het belastingrecht. Doel van de
leerstoel is aandacht to geven
aan en to vragen voor de
geschiedenis en theorie van de
wetenschap. Het Sarton-comite
streeft er onder meer naar interdisciplinaire contacten en
samenwerking to stimuleren,
in combinatie met een verdieping van de afzonderlijke
wetenschappelijke terreinen.
Een en ander is geheel in de
geest van George Sarton
(1884-1956), grondlegger van
dit vakgebied in Belgie.
Het visualiseren van reizen
door de tijd is een belangrij-

m

van het Uyttenhooven-Doyen Fonds
kochten wij van de Vlaamse kunstenaar
Hans op de Beeck het videokunstwerk
'Border 2001' aan. Het thema 'smokkel' is
met behulp van eigentijdse technische
hulpmiddelen op indringende wijze
vorm gegeven. Twee schilderijen die zijn
uitgevoerd in olieverf op linnen, zijn de
meest recente aanwinsten waar het
museum trots aankondiging van
doet. Het eerste toont voormalig
minister van financian Harte van
Tecklenburg (1901-1905). De schilder, Therese Schwartze (1851 1918) schilderde hem in vol ornaat.
Het is daarmee niet alleen een
schitterend portret, maar tevens
een bron van informatie over het
ambtskostuum van de toenmalige
minister. De tweede aanwinst
behelst een kadescene aan de
Maas met sleperswagen, die klaar
staat voor het vervoeren van vaten
die in de Rotterdamse haven zijn
gelost. Op de achtergrond is de
oude spoorbrug zichtbaar. Dit
fraaie schilderij van Piet Groen
(1886-1964) is voor het Belasting &
Douane Museum vooral van
belang vanwege de man met gleufhoed die in een provisorisch tentje
achter de vaten staat. Hij houdt
pen en papier in de hand en is

r
6

In aansluiting op de in 1994 gefinancierde leestafels heeft de bibliotheek voor fiscale geschiedenis, opnieuw met financiele steun van de Vereniging voor Belastingwetenschap een boekenkast met glazen deuren kunnen aanschaffen. In daze
fraaie kast worden de kwetsbare 18e en 19e eeuwse boeken opgeborgen. Hierdoor worden ze goed beschermd.

en sociale ongelijkheid. Een afspiegeling

ke taak van het Belasting &

hiervan is terug to vinden in de belastingnvetgeving. Terugkerend thema in de

Douane Museum. Wij stellen
hierbij museale objecten cen-

geschiedenis van de belastingen is clan
ook het spanningsveld tussen nut en

traal. Voorwerpen afkomstig
uit de dagelijkse praktijk van

noodzaak voor de verschillende partijen.
Die stonden vaak op gespannen voet
met elkaar. De titel van de inaugurale les
van de emeritus hoogleraar spreekt in dit
verband boekdelen: 'bescherming/beroving/belasting'.

de belastingambtenaar, uiteenlopend van
roeistok tot laptop, maar ook voorwerpen met een kunsthistorische waarde,
vertellen samen hun verhaal van 15 eeuwen geschiedenis van belasting en douane in Nederland. Ter verhoging van de
kwaliteit van ons verhaal hebben wij

De benoeming op de Sarton-leerstoel
betekent een bekroning van het werk
van Grapperhaus zoals hij dat de afgelo-
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recent enkele bijzondere stukken aan de
collectie kunnen toevoegen. Met hulp

ongetwijfeld bezig met het controleren van daze zending die wijn,
port of een andere alcoholische
drank bevat. Aan de hand van
foto's uit de jaren 20 van de twintigste eeuw weten wij dat de douane toen nog geen uniform droeg en
dat de ambtenaren zich vaak tooiden met een hoed. Zij onderscheidden zich hiermee van Jan met de
pet.
Daze jongste aanwinsten in de collectie dragen ertoe bij dat de reis
door de geschiedenis van belasting
en douane visueel steeds completer
wordt. De publicaties van Ferdinand Grapperhaus op dit terrein vormen
een bron van kennis en inspiratie bij de
totstandkoming van die 'reizen' in het
museum. Daarom mogen wij in zijn
geval ook we] spreken van een aanwinst
- maar niet van een recente!

Loes A. Peeperkorn-van Donselaar

?iiicieie overran
6-unstwerk Hans ova

A
Op 24 januari 2003 vond de officiele aanbieding plaats van het
videokunstwerk van de Belgische kunstenaar Hans op de Beeck.
De heer en mevrouw Nelemans, regenten van het Uyttenhooven-Doyen Fonds dat deze aankoop financieel mogelijk
maakte, overhandigde mevrouw Peeperkorn de DVD die het
programma 'Border 2001' bevat. Het eigentijdse kunstwerk
toont een gescande vrachtwagen en heeft als thema een illegaal
transport van vluchtelingen. Het kunstwerk geprojecteerd op
een groot scherm, was to zien in het weekend van 25 en 26 januari. Bij wijze van experiment was het Belasting & Douane Museum die zaterdag tot 10.00 uur's avonds geopend voor publiek.

Het kunstwerk van Hans op de Beeck wordt overhandigd.

Op zaterdag 7 december 2002 vond in het museum de opening plaats van de tentoonstelling'Een Ei met Kerst; symbolen in de kerststal', waarin kerstgroepen uit
verschillende culturen werden getoond. De tentoonstelling was samengesteld uit

Foto's v.l.n.r.: Opening van de kerstgroepententoonstelling. Directeur Loes Peeperkorn-van Donselaar
overhandigt staatssecretaris K.L. Phoa een cadeau.

de prive-collecties van de verzamelaars Jan van Hulst en Theo Roelofs.

Een Surinaams zangkoor trad in traditionele kleding

De opening werd verricht door de heer K.L. Phoa, demissionair staatssecretaris

op met Surinaamse kerstliedjes.

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De gasten werden hierbij verwelkomd
door een Surinaams zangkoor, gekleed in traditionele kleding, dat in de eigen taal

Burgermeester Opstelten bracht op 2 januari een

kerstliederen zong. De foto's geven een impressie van de opening.

zamelaar Jan van Hulst gaf hem uitleg.

privebezoek aan de kerstgroepententoonstelling. Ver-

DEEL EEN UIT EEN DRIELUIK ACCIJNSTENTOONSTELLINGEN IN HET BELASTING & DOUANE MUSEUM
1 maart - 1 oktober 2003
De eerste tentoonstelling over de geschiedenis van diverse accijnzen in
Nederland gaat over het zout, de zoutwinning, de consumptie en de toepassing ervan. Het economisch belang van zout wordt in beeld gebracht door
uiteenlopende voorwerpen, prenten en documenten. Daarnaast is to zien
waarvoor en hoe het zout werd gebruikt en verpakt. Te zien zijn zoutvaten,
tonnen en manden uit het verleden tot de nieuwste ontwerpen voor zoutvaten. Speciale aandacht gaat uit naar de toepassing van zout in de visserij en
binnen het huishouden van vroeger.
Sinds mensenheugenis heeft de mens zout nodig om to kunnen overleven.
Zout is onmisbaar bij verschillende toepassingen. In de Middeleeuwen groeit
de zoutproductie in diverse landen uit tot een staatsmonopolie. Via een belastingheffing worden winning en gebruik van zout een potentiele bron van
geregelde inkomsten voor de overheid. Op de tentoonstelling is deze zoutbe-

41

lasting, die door de tijd been vaak besproken en opnieuw bekeken is, onder
de loep genomen.
In de Middeleeuwen, en later in de Republiek en de Franse tijd, blijft het zout
zorgen voor doorlopende inkomsten in Nederland. De tentoonstelling sluit
met de afschaffing van deze uitzonderlijke vorm van belastingheffing in 1951.
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Onderdeel van de cursus inburgering
in Rotterdam in samenwerking met musea

In januari startte een pilotproject om nieuwkomers in Nederland, die de cursus inburgering volgen aan het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Zadkine in Rotterdam, op
originele wijze kennis to laten maken met de Nederlandse samenleving. Gedurende
hun opleiding, die een jaar duurt, bezoeken zij tijdens de eerste fase van de opleiding
iedere week een ander museum. Dit eerste deel van de opleiding duurt 5 weken en is
bedoeld om vertrouwd to raken met de Nederlandse samenleving. Het onderwijs
wordt gegeven in de talen Arabisch, Turks en Papiamentu. Het grootste deel van de
opleiding is vervolgens bestemd voor het leren van de Nederlandse taal. Afsluitend
vindt een beroepsorientatie plaats.

manier meer to weten komen van hun
nieuwe vaderland. De lesstof die in het
leslokaal is behandeld krijgt er in een
aantrekkelijke omgeving plotseling een
dimensie bij. De musea gaan in op de
historische achtergrond van de verschillende thema's, zodat cursisten beter
begrij pen waarom het Nederland van nu
is zoals het is. Vanuit het perspectief van
de musea en SKVR bekeken draagt het
bezoek van de nieuwkomers ertoe bij dat
zij in de toekomst eerder zelf naar een
museum zullen gaan dan tot nu toe het
geval is.

Gedurende de Middeleeuwen, onder de
feodale heersers, had de man in de straat
geen invloed op de hoogte van de belasting en al helemaal niet op de besteding
ervan. Vervolgens komt de ontwikkeling
naar het census kiesrecht aan bod. Er is
kiesrecht voor een bepaalde bevolkingsgroep die tevens invloed uitoefent op de
besteding van het belastinggeld. De
rondgang door de permanente expositie
eindigt in het heden, met het algemeen
kiesrecht voor mannen en vrouwen; rijk
en arm. Deze drie momenten worden
uitgebeeld door een actrice van de SKVR.
Zij speelt achtereenvolgens de rol van
een feodale heerseres, de minister van
financien in de 19e eeuw en tot besluit is
zij de minister-president van Nederland
in 2003.

Inmiddels heeft iedere instelling de eerste groepen ontvangen. Ondanks een
aantal kinderziektes die vooral in de
praktische sfeer liggen, bleken de bezoeken succesvol. Over en weer bestaat

Andere musea die deelnemen
aan de pilot zijn het Havenmuseum, het

waardering voor de bezoeken. Deelnemers zijn leergierig en ontdooien na de
eerste kennismaking zienderogen. In het
Belasting & Douane Museum wordt uitleg gegeven over de democratic zoals wij
die nu kennen. Vervolgens gaat de groep
terug in de tijd. Centraal staat de positie

Mariniersmuseum en het Nationaal

van de belastingplichtige. In samenwer-

Onderwijsmuseum. ledere deelnemer in

king met de SKVR is een programma
opgesteld dat sterk visueel is gericht.

dit project zoekt aansluiting bij de lesstof
die door ROC Zadkine wordt gegeven.

De cursisten ontvangen een sok met geld
en voor de Middeleeuwse situatie spullen in natura, zoals een kip en een beenham. Ze zijn niet van echt zijn to onderscheiden, maar tech van plastic. Zij dragen bijna alles of wat zij bezitten. Een
feodale Vrouwe vertelt dat zij zelf

Het Belasting & Douane Museum sluit

bepaalt waaraan zij Naar inkomsten uit-

aan bij het thema democratic en sociale
zekerheid, maar ook bij het onderwerp
Nederland-kunde. De Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) is
eveneens deelnemer in dit project met
het doel nieuwkomers in Nederland vertrouwd to maken met de wijze waarop
vrije tijd, hobby en zelfontplooiing worden beleefd.

geeft en dat deze met name gericht zijn
op het handhaven van orde en rust en
zo mogelijk het uitbreiden van haar
macht. In de 19e eeuwse situatie is zichtbaar dat de koning niet meer alleenheerser is, maar dat de rijke belastingplichtigen mogen meebepalen waar het belastinggeld naar toe gaat. 'Arme' cursisten
en natuurlijk de vrouwen staan erbij en
kijken er naar. De cursisten die de rijken
zijn (ieder heeft een envelop uitgereikt
gekregen met daarin uiteenlopende hoe-

Het belang van de samenwerking binnen de inburgeringscursus is dat
de cursisten op een aansprekende
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Maak kennis met vier vrijwi11igers
van het museum
Onlangs verscheen er een artikel over het Belasting & Douane Museum in de
'Wij van Financieri getiteld 'Van uitgehold scheepshandboek tot belasting op je fiets'.
Vooral de vrijwilligers worden in het zonnetje gezet en benadrukt het museum hoe
belangrijk deze vrijwilligers voor het museum zijn.
De heer van Teylingen, werkzaam voor de
fiscaal zegelverzameling: Ik stored benzine
to tanken, toen ik plotseling werd aangesproken door iernand. Hij had mij herkend als jurylid van verschillende tenveelheden bankbiljetten) bepalen de
bestemming van het belastinggeld. Er
ontstaat een levendige discussie. Veel of
weinig geld naar economic of toch maar
naar defensie? In de derde en laatste
scene, waar een ieder mag deelnemen
aan het bestemmen van de belastingopbrengst, komen de cursisten good los.
Veel geld naar de zorg? Ja natuurlijk!
Naar de ouderenzorg? Nou nee, dat is
niet nodig. Gezien de lage gemiddelde
leeftijd van de deelnemers wekt dat
geen verbazing. Misdaadpreventie en
jeugdzorg scoren wel weer hoog bij deze
nieuwe belastingplichtigen.
Het bezoek wordt afgesloten met een
korte evaluatie. Gedurende het studiejaar van de cursisten volgen nog een
tweede en derde bezoek aan de musea
en de SKVR. Dan gaan we respectievelijk dieper in op een bepaald facet van
ons verzamelterrein en vindt voorlichting plaats over werken bij de Belastingdienst. In de toekornst volgen behalve
nieuwkomers ook mensen van buiten-

toonstellingen en vroeg of ik wilde meewerken aan het uitbreiden van de collectie
fiscale zegels van het museum. Zo is het
balletje gaan rollen, nu ben ik alweer acht
jaar bezig orn de collectie to beschrijven, to
rubriceren en uit to breiden. Of ik nog op
zoek ben naar een speciale zegel? Nee,
vier jaar geleden konden we heel veel
aankopen van een verzamelaar. En het
Postmuseum in Den Haag, tegenwoordig
het Communicatiemuseurn, heeft ons een

vator van het museum me of ik wat mensen wilde aanwijzen op een foto. Ik kende
er maar liefst zestig, en daarvan was hij zo
onder de indruk dat hij me vroeg om als
vrijwilliger bij het museum to komen
werken. Ik kende van kinds of aan al alle
Brabantse inspecteurs, omdat mijn vader
hoofd van de Belastingdienst in Eindhoven was. De inspecteurs kwamen vaak bij
ons thuis, of mijn vader nam me mee naar
vergaderingen of feestjes. Mijn moeder
overleed op jonge leeftijd, vandaar dat ik
vaak mee mocht. Ik ben zelfs een keer met
de hele club gaan vliegen, mijn vader
stood twee uur op me to wachten op het
vliegveld, die vond het niet zo leak. Als

aantal jaren geleden een hele grote collectie fiscale zegels gedaan. Daar zaten veel
mooie dingen tussen.'

vrijwilliger houdt ik me bezig met de historische fotocollectie. Rubriceren, categori-

Mevrouw Meijer, onderzoekt de geschiedenis
van de douaneboten: 'Veertig jaar heb ik bij
de belastingdienst gewerkt. Na mijn pensioen, nu vijf jaar geleden, leek het me
leuk betrokken to blijven. Ik ben begonnen met het inventariseren van het archief
van Fiod medewerker Ter Haar, die was

iedereen toegankelijk zijn'.

net overleden en had zijn collectie documentatie aan het museum geschonken. Hij
had heel veel materiaal over onder meer
de botersmokkel tijdens en na de Tweede

landse afkomst die al lang in Nederland
wonen, deze cursus. Die laatste groep
moet alsnog beter integreren.
Het pilot project loopt gedurende het
jaar 2003. Als alle praktische problemen
worden overwonnen, is inburgeren in
Rotterdam een stuk aantrekkelijker en
effectiever geworden. Dat is goed voor
Rotterdam en voor de nnisea.

Wereldoorlog. Via dit archief kwamen we
daar veel nicer over to weten. Nu verdiep
ik me al een aantal jaren in douaneboten.
Vroeger waren dat zeilboten, later stoomboten en natuurlijk zijn het nu boten
voorzien van alle moderne snufjes. Er zijn
echter nog veel schepen die we niet kennen en daar ben ik altijd naar op zoek.'

Loes A. Pecpcrkorn-van Donsclaar

de toenmalige fotocollectie: '27 jaar geleden
vroeg de beer Crasborn, de eerste conser-

seren, inventariseren. En uiteindelijk slaan
we alle foto's digitaal op, zodat ze voor

De heer Rosinga, wetenschappelijk medewerker van de bibliotheek: 'Ik ben eigenlijk een
manusje van alles in de bibliotheek. Ik
selecteer de boeken, zoek op of bepaalde
boeken in de collectie zitten en behandel
vragen van mensen die lets willen weten.
Want dat gebeurt vaak: studenten die een
scriptie schrijven, of mensen die iets willen weten van de dienst. Daarnaast voer ik
de hele collectie tijdschriften in. Hoewel ik
voorheen accountant was, ben ik niet vanuit een belastingachtergrond begonnen.
Ik wilde graag vrijwilligerswerk doen, en
ben via de vacaturebank hier terechtgekomen. Het leukste aan dit work? De onderlinge sfeer is bier geweldig: iedereen gaat
leuk met elkaar om en de diversiteit aan
mensen maakt het zo bijzonder.'

Mevrouw Handels-Versteegden, werkzaam voor

Foto's v.l.n.r.:
Feodale heerseres met haar schatkist
bij de hand.
De heerseres int belasting.
19e eeuw: uitleg censuskiesrecht.
21e eeuw: Minister-president bespreekt
uitgaven met belastingplichtigen.

Bron: Wij van Financier, jaargang 58,
rummer 1, januari 2003

Op zaterdag 1 maart nam het museum deel aan de Rotterdamse
Museumnacht met onder meer optredens van een deejay,
breakdansers en graffitikunstenaars. In het museum zorgden vijf
in historische kleding gestoken rondleiders voor een toelichting.
Voorafgaand aan de start van de museumnacht om 20.00 uur werd
de expositie Zoutarm-Zoutrijk op informele wijze geopend.
Het Algemeen Dagblad besteedde op de frontpagina van de
zaterdag krant met een fraaie foto aandacht aan de hiervoor
vermelde activiteiten.
Een recordaantal van zo'n 750 personen bracht die dag
een bezoek aan het museum.

'13 graden noord' is de naam van de installatie van kunsten:
damse Parklaan ter getegenheid van de tweede Rotterdams

Vier servetklemmen

Integendeel, de oppervlakkige beschouwer zal er een uiterst simpel gebruiksvoorwerp in herkennen die bovendien
alle kenmerken vertoont van een industrieel vervaardigd massaprodukt.
Alle vier servetklemmen bestaan uit een
onversierde eenzijdig gepolijste zilveren
strip van circa 7 cm lang met daarop aangebracht vier keurmerken: het meesterteken, het gehalteteken, het kantoorstempel en de jaarletter.
Op zich niets bijzonders, zult u denken.
Echter, voor een relatief klein voorwerp
zijn de grootst mogelijke stempels
gebruikt die ook nog nadrukkelijk in het

Foto: Rob Tiemann

midden vooraangezicht zijn afgeslagen
Aan het Belasting & Douane Museum
werden in juni 1989 een set van vier zilveren servetklemmen geschonken door
de directeur van de "Waarborg Platina
Goud en Zilver N.V."
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Mr. E.L.Daae, tijdens de opening van de
tentoonstelling "Sprekend Zilver".
Op het eerste gezicht onderscheiden zij
zich niet van een ander willekeurig
geschenkartikel.

op de servetklemmen. Dat is niet gebruikelijk. Maar een leuk relatiegeschenk is
soms ongebruikelijk, toch?
Waar gnat het om? Het gaat duidelijk om
de stempeling en de gebruikte stempels.
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Meesterteken van Niekerk by. to

e
1987(6)

Schoonhoven

U
1988(7)

eadeaubonnen an 50,

Geraadpleegde literatuur:

Twee verschillende jaarletters; voor de eerste
drie Kantoren C-1987 en voor Gouda D-1988

J.B.F. van den Bossche, 1987

Gehalteteken, leeuw 2e gehalte ,

Zilver
835
1953-heden

Drie van de klemmen symboliseren dus
elk een der laatst bestaand hebbende
kantoren van de Rijkswaarborg die op 29
februari 1988 zijn opgeheven. Alle stempels, waaronder kantoorstempels, alsme-

835 duizendsten zilver

de jaarletter C, zjjn overgebracht naar
het nieuwe en enige kantoor die tevens
Zilver
1906 - heden

Z Iver

1906 - heden

Liver
1906 - heden

Zilver
1906 - heden

Een nieuwe zilveraanwinst,

Keurtekens op zak, C. B. van Dongen,
G. Nieman, Stichting B&DM, 1998
Nederlandse verantwoordelijkstekens

de vierde symboliseert, het op 30 mei
1988 officieel geopende centrale kantoor

sinds 1797, Waarborg Platina,

van de geprivatiseerde Waarborg to
Vier verschillende kantoortekens, respectie-

Gouda.

Goud en Zilver N.V. deel 1 en 2,

Gccrt Nieman

1995 - 1997.

velijk Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en
Gouda

9
Nummer 28
maart 2003

Twee aankopen
Het jaar 2003 is ten aanzien van de uitbreiding van de museumcollectie zeer
succesvol begonnen. In januari is de
deelcollectie schilderijen verrijkt met
twee aankopen in de vorm van een
ministersportret gemaakt door Therese
Schwartze en een havengezicht gemaakt

den Bergh eveneens to Oss en met Lever
Brothers Limited in Groot-Brittannie.
Voor zijn ministerschap in het coalitiekabinet-Kuyper was de katholieke Harte
van Tecklenburg lid van de Tweede
Kamer voor het district Grave. Van 1908
tot 1934 was hij lid van de Raad van
State.

door Piet Groen. Beide schilderijen zullen tijdens het Nationaal Museurnweekend op 12 en 13 april a.s. worden gepresenteerd. Na restauratie krijgen ze een
plaats in de vaste opstelling. Het belang
van deze aanwinsten wordt hierna
toegelicht.

De Amsterdamse kunstenares Therese
Schwartze-van Duyl (1851-1918) was
rond 1900 een gevierd portrettiste bij de
personen en families die in hoog aanzien
stonden, waaronder leden van het
Koninklijk Huis.In de Nederlandse
kunstgeschiedenis staat ze niet geboekstaafd als een grote vernieuwer maar ze
was wel een technisch begaafde kunstenares met een groot observatievermogen.
Schilderijen van haar komen in vele
museumcollecties voor Haar vakbekwaamheid komt zeker tot uiting in het
mooie portret van Harte van Tecklenburg. Opvallend is dat ze met een tamelijk losse toets niet alleen het gezicht
maar ook de handen levensecht heeft
weten uit to drukken. Bij dergelijke portretten worstelen de kunstenaars dikwijls
met het afbeelden van handen of ze vinden het niet van belang er veel aandacht
aan to schenken. Zo niet Therese
Schwartze. Alle voor een portret ondergeschikte onderdelen zijn hij haar uit-

Therese Schwartze olieverf / doek - 1913,
mr. J.J.I. Harte van Tecklenburg.
Inv. nr. 31842. Foto: Rob Tiemann

gewerkt, ook het gouddraadborduursel
van het ambtskostuum en de onderscheidingen. Toch blijft het gezicht centraal
staan. Mogelijk speelt de invloed van de
opdrachtgever hierbij een rol. Met deze
aanwinst heeft het museum er een
prachtig tijdsbeeld bij gekregen.

Therese Schwartze
Een nazaat van minister van Financien
mr. J.J.I. Harte van Tecklenburg (19011905) bood het museum, door een verhuizing gedwongen, het door Therese

Piet Groen
Met de aankoop op een veiling van het
Rotterdamse havengezicht geschilderd
door H.P. Groen (1886-1964) is een lang

Schwartze in 1913 geschilderde staatsie-

gekoesterde wens van het museum in

portret van de minister to koop aan.

vervulling gegaan: een schilderij waarop
werkzaamheden van de Douane in een
haven zijn to zien. Talloze kunstenaars

Harte van Tecklenburg (1853-1937) is zittend afgebeeld in het galakostuum behorend bij de minister van financien.
Hij draagt daarop de onderscheidingen:
ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw; de versierselen van de eerste
klasse van de Orde van de Rijzende Zon
van Japan en de versierselen van het
grootkruis in de Orde van Gregorius de
Grote van het Vaticaan. Harte van Tecklenburg trouwde in 1889 met PE Jurgens,
dochter van de Osse margarinefabrikant
H.L. Jurgens, van wiens bedrijf hij later
president-commissaris word. In die hoedanigheid was hij betrokken bij latere
fusies met de margarinefabrikant Van
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hebben een havensfeer tot onderwerp
gekozen. Een douane-element wordt
echter zelden in hun kunstwerken opgenomen. Het olieverfschilderij van de Rotterdamse kunstenaar Piet Groen is gesitueerd langs de Maas aan de Oosterkade
(Maasboulevard) to Rotterdam, met zicht
op het Noordereiland en RotterdamZuid. De spits van de inmiddels afgebroken kerk aan het Stieltjesplein torent nog
boven de bebouwing uit. Rechts in het

geliefd onderwerp van Piet Groen. Links
liggen zojuist geloste vaten en kisten op
de kade. Achter de vaten is de voerman
en een havenarbeider to zien en een provisorisch tentje van zeildoek waarin een
man, voorzien van gleufhoed, in een
register staat to schrijven. Deze man is
waarschijnlijk een douaneambtenaar. In
de tijd waarin dit schilderij is gemaakt
(omstreeks 1925) waren douaneambtenaren niet geuniformeerd. Ze identificeerden zich met een douanepenning waarop hun functie (kommies 4e klasse, verificateur e.d.) stond vermeld. Alleen amb-

beeld zijn de bogen van de spoorbrug to
zien. Op de voorgrond staat een slepers-

tenaren die rechtstreeks met het publiek
hadden to maken, bij voorbeeld in Hoek
van Holland, waren tot 1929 herkenbaar
aan een blauw petje met zwarte klep.

wagen met twee sleperspaarden, een

Hoewel er in 1929 een kompleet uniform

aneambtenaar zijn. In de tent bevonden
zich ongetwijfeld douane-attributen
zoals wijnroeistokken, sondeerijzers,
monsterstekers, cachetten, lakpotten,
verzegelloodjes, - koord en- tangen.
Het controlewerk van de douaneambtenaar gaat gepaard met het opmaken van
douanedocumenten, zodat de eigenaar
van de goederen kan laten zien dat hij
aan zijn fiscale verplichtingen heeft voldaan. Het vervoer van de goederen moet
altijd onder dekking van een douanedocument gebeuren. Om de verklaringen
ter plekke to kunnen opmaken gebruikten de ambtenaren tot de komst van de
balpen een pen en een potje inkt dat met

Piet Groen, olieverf / doek, circa 1925. Douanecontrole van geloste goederen op de Oosterkade
to Rotterdam. Inv. nr. 31838. Foto: Rob Tiemann

een koordje aan een knoop van jas of
vest werd opgehangen of een zakinktpotje. Zoals hiervoor vermeld waren de
losplaatsen voor stukgoederen de werkterreinen van de douaneambtenaar. Het
lossen van schepen kon soms dagenlang
duren. Dat betekende voor de douaneambtenaar dat hij in principe al die tijd
op of nabij het schip werd gestationneerd en eventueel in een tent of wacht-

andere belastingen. Het Maritiem Muse-

hokje bescherming tegen slecht weer
moest zoeken. Voor verdere verzorging
was hij aangewezen op de schipper:
"De wakers zullen genot hebben van het
vuur, het licht en de voeding van het
scheepsvolk". Na het karwei mocht hij
pas naar huis om to rusten. Tot en met
de negentiende eeuw kende men bij de
douane zelfs de aparte functie van
waken De douaneambtenaar had en

en kranen gelicht. Stuksgoederen komen

um to Rotterdam bezit een grote aquarel

heeft to maken met schippers, kooplie-

tegenwoordig in containers de haven
binnen. Nog tot enkele decennia geleden
werden goederen, verpakt in zakken,
vaten en kisten, volgens eeuwenoud
gebruik vanuit de scheepsruimen op de
kaden gelost. Vervolgens werden ze naar
pakhuizen, (douane-)loodsen en opslag-

(nr. P1492) uit 1850 met een soortgelijke

den, scheepsmakelaars, cargadoors, expediteurs, handelsagenten, konvooilopers,
waterklerken en voermannen. De administratieve afhandeling is nu een computerproces geworden. Zaken doen in een
tentje op de kade is verleden tijd. Piet
Groen roept met zijn prachtige schilderij
dat verdwenen havenbeeld weer bij ons

voor de douaneambtenaren werd geintroduceerd bleven de niet met publiekscontrole belaste ambtenaren doorgaans
in burgerkleding hun werk doen. De
kadescene van Piet Groen berust op het
eeuwenoude beeld van uitslag van aan
accijns en/of douanerechten onderhevige
goederen. Schepen met massagoederen
als graan, kolen en ijzererts werden en
worden met behulp van graanelevatoren

terreinen vervoerd. Bij dit proces is de
douane ook al eeuwenlang betrokken.
Lossing van goederen mag alleen onder
douanetoezicht gebeuren. De in- of door
to voeren goederen worden met de aangifte vergeleken, gecontroleerd, geteld,
gewogen en eventueel verzegeld. Daarnaast worden ze getoetst aan een tarieflijst van douanerechten en eventuele

voorstelling als van Piet Groen alleen
met dit verschil dat daarop goederen
worden gewogen met een mobiele driepootbalans en er in een eenvoudige tent
drie mannen aan een tafeltje zitten. Minstens een van die mannen moet een dou-

op.

John Vrouwenfelder

Uitslag van per schip aangevoerd massagoed (zout?) op een kade. Rechts noteert
een douaneambtenaar de benodigde gegevens. In de mand hangend aan de driepootbalans wordt het geed gewogen. Vervolgens
wordt de mand geleegd in de paardenkar
links. In de kist bevinden zich de gewichten.
Fete uit de jaren '30 van de 20e eeuw.
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KOLENKACHELS EN PONSKAARTEN
(slot)
In eerdere bijdragen in dit blad heb ik wat

Engeland
Ergens in de jaren zestig kwam ik in de

herinneringen opgehaald. Ditmaal wat over

vakantie toevallig langs het kantoor van
Her Majesty's Inspector of Taxes in een

huisvesting en andere materiele voorzieningen.

Engelse provinciestad. Ik was een beetje
nieuwsgierig hoe het er daar uit zou

Tot besluit van deze serie nog een kleine
ontboezeming.

zien, en het leek mij het beste gewoon to
vragen om een rondleiding. Nee heb je
en ja kun je krijgen, nietwaar? H.M.'s
Inspector vond het wen grappig eens een
Nederlandse belastinginspecteur te ontmoeten, en ik mocht inderdaad het kantoor bezichtigen. Daarbij viol het me op
hoe zeer het allemaal leek op de situatie
bij ons. Dezelfde sobere en wat rommelige inrichting, dezelfde giechelende meisjes, druk in de weer met ponskaarten
(daar zijn dan eindelijk de ponskaarten
uit de titel van deze serie), dezelfde stapels dossiers in goedkope omslagen.

dienst, had dan een mooi nieuw kantoor
gekregen. Zelf heb ik ook een paar keer
in zo'n afgedankt postkantoor gewerkt,
in de jaren vijftig en zestig onder meer in
een inmiddels at lang afgebroken pand to
Dordrecht.
Natuurlijk moest op dat kantoor ook koffie gezet worden. De enige plaats waar
dat kon was naast een w.c., waar een
fonteintje het nodige water kon leveren.
Daar stond een klein tafeltje waarop ter
inspectie werkzame meisjes (natuurlijk
alleen de meisjes) koffie zetten en de
afwas deden. De plaats waar de koffie
bereid was deed niet of aan de smaak.
Er werkten in dat pand meer ambtenaren dan de ruimte eigenlijk toeliet.
Regels die de overheid voor het bedrijfsleven had vastgesteld golden niet voor
de overheid zelf!

Postkantoren
Nederland, jaren vijftig, een tijd van
hard en lang werken (ook op zaterdag)
en weinig vakantie. Een tijd waarin we
nog met weinig tevreden waren.
Zuinigheid, daar waren we aan gewend.
Op de blanco achterkant van niet meer
bruikbare formulieren schreven we concepten voor brieven, waarna die op de
typekamer werden uitgetikt. Ook voor

De Rozenhof

woonhuis gebouwd voor W.R.A.C. graaf

aantekeningen van gevoerde besprekingen waren zulke formulieren heel

waardoor overal lange, diepe en brokkelige geulen in de wanden ontstonden.

van Rechteren Limpurg.

geschikt.

Natuurlijk was het de bedoeling die geu-

Opvallend is dat verscheidene onderde-

len netjes to dichten en behang en schil-

len van de belastingdienst gevestigd
waren in oude postkantoren.' De PTT,
destijds toch ook gewoon een overheids-

derwerk to herstellen. Maar dat moest
betaald worden uit een ander potje dat
kennelijk leeg was. We hebben dos lang

De Rozenhof is een representatief pand to
Dordrecht, waar de Inspectie der directe
belastingen, eerste afdeling, gevestigd is
geweest. Het is eind negentiende eeuw als

De Visstraat to Dordrecht in 1923 met ter
rechterzijde het oude postkantoor. In de
jaren vijftig en zestig was hier beneden het
hypotheekkantoor en boven de inspectie der
directe belastingen, tweede afdeling.
Nu staan or winkels. De optocht werd
gehouden wegens het afscheid van
burgemeester Mr. Dr. J. Wytema.
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Heel wat beter was het in de Rozenhof
to Dordrecht, waar ik in die tijd ook
gewerkt heb. En daar leerde ik de werking van de toenmalige bureaucratic.
Het was nodig de electrische leidingen to
vernieuwen. Dat gebeurde keurig, met
nieuwe goed bereikbare bedradingen.
Vervolgens werden alle oude leidingen
inclusief de buizen uit de muren gerukt,

Leggerkasten van de inspectie belastingen,
2e afdeling aan de Moesstraat to Groningen
(1954).

hoofd van een kleine of middelgrote eenheid dan in een hogere rang tweede man
op een zeer grote eenheid.
Nu staat er een modern en goed ingericht belastinggebouw, waar honderden
mensen werken onder leiding van een
managementteam. En dat kantoor is

tegen de ravage aan gekeken. Net
gebouw had dubbele ramen, voor die
tijd een luxe! De binnenkant van de buitenrarnen en de buitenkant van de binnenramen werden nooit geschilderd
wegens verschil van mening over de
definities van buiten en binnen.

de aangiften van enige voorgaande jaren
bewaard, en veel andere stukken op
papier van alle denkbare formaten. Als
alle stukken een zelfde formaat hadden
zou een stapel leggers nog enigszins stabiel zijn, maar nu dat niet geval was
stonden veel loggers bol. Er vielen dan
ook regelmatig leggers op de grond.
Omdat zijkleppen ontbraken rolde dan

slechts een van de vestigingen van
de Belastingdienst Rijnmond, die ook
weer een managementteam rijk is.
Veel binnendeuren in nieuwe gebouwen
zijn alleen to openen met een pasje.
Vroeger was dat niet nodig. Maar in de
jaren zeventig werd dat eigenlijk al
anders. In het grote kantoor aan de
Puntegaalstraat to Rotterdam kon toes
nog iedereen vrij rondlopen. Er liep eens
een man met een Spiegel to sjouwen.
Een ambtenaar, die dacht dat het wel
iemand van de technische dienst zou
zijn, opende behulpzaam een tussendeur
voor hem. Later bleek dat de spiegel was
gestolen uit een toiletgroep.

Dependance
Ook de Rozenhof was to klein en daarom werd een dependance gevestigd in
een gehuurd pand dat in gebruik was
geweest bij een onderneming. Len
inspecteur en een aantal medewerkers
streken daar neer, de inspecteur in de
vroegere directiekamer. Daar bleek een
ingebouwde koelkast aanwezig to zijn,
en een toilet dat alleen bereikbaar was
vanuit die kamer via een klein voorportaaltje. We waren het er over eens dat

Toen en nu

dit het soort werkkamer was dat elke
inspecteur zou moeten hebben, maar die

Te Dordrecht bestonden in de jaren vijftig twee inspecties der directe belastin-

droom is nooit werkelijkheid geworden.

gen, een inspectie der invoerrechten en

mand verwachtte zoiets.

Leggers
Voor elke belastingplichtige was er een
zogenaamde legger, een vrij dunne kartonnen map zonder zijkleppen. Daarin
werden de laatst ingediende aangifte en

accijnzen, een inspectie der registratie en
successie, een ontvangkantoor en een
hypotheekkantoor. (Dat ressorteerde
toen ook onder het ministerie van financien.) Dat betekende dus zes hoofden
van dienst. Menige inspecteur was liever

Toch werd de belastingdienst al gauw
voorzichtiger met de bescherming van
gevoelige gegevens. Er kwamen grote
afsluitbare roterende metalen trommels,
de lektrievers, waarin de leggers werden
opgeborgen.

1

alles er uit en dat betekende heel wat
zoek- en sorteerwerk.
Het kwam ook voor dat een erg dunne
logger, bijvoorbeeld van iemand die nog
maar een keer aangifte had gedaan, per
ongeluk in een veel dikkere legger
schoof. De dunne was dan zoek totdat,
soms een jaar later, de dikke weer Bens
uit de kast gehaald werd.

De mens is goed
Of niet altijd? Een halve eeuw geleden
was er wel veel vertrouwen dat het allemaal good zou gaan. De leggers lagen in
open kasten. Schoonmaaksters, die geen
ambtenaren waren, konden wel in die
leggers snuffelen, en zouden hurt
nieuwsgierigheid (misschien zelfs in
opdracht van derden) kunnen
bevredigen.
Maar dat snort dingen gebeurden toen
nooit, voor zover mij bekend, en nie-

Zie ook: Focus op Fiscus. Het reilen en zeilen van de Belastingdienst in de jaren 1940-1985. Deventer, 1990, blz. 152.
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De verdere ontwikkelingen op dit gebied

De nostalgie slaat toe

heb ik niet meer meegemaakt; ik hen al
een kwart eeuw geleden overgestapt
naar de rechterlijke macht. Maar individuele gegevens zijn tegenwoordig zeer
goed beveiligd.

Er is een Duits liedje: "Es geht alles voriiber, es geht alles vorbei".
De inspecteur bestaat nog als wettelijke
functie, maar niet meer als persoonlijke
rang. Iedereen bij de dienst is ambtenaar
schaal zoveel. Het zal efficient zijn, maar
het mist de kleur van voorheen.
De referendaris bestaat niet meer. Het

Rangen
Er bestond een zeer uitgebreid rangensysteem, net vele titulaire rangen, zoals
adjunct-commies-titulair, commies-titulair, hoofdinspecteur-titulair.
In 1952 was het salarisverschil per maand

was zo'n prachtig woord, het straalde
iets uit. Een referendaris is ondenkbaar
in een coltrui en een spijkerbroek.

tussen de rangen
schrijver A, adjunct-

maar redden, en dat deden we. Een klein
voorval: Als waarnemend hoofd van een
ontvangkantoor had ik een winkelier, bij
wie beslag was gelegd wegens belastingachterstand, gedreigd met executoriale
verkoop. De winkelier schreef in een
klachtbrief aan het ministerie dat hij herhaaldelijk om een onderhoud met de
ontvanger had gevraagd en dat hij steeds
werd afgescheept door can jongeman (ik
was toen 23 of 24) die hem de toegang
tot de ontvanger zelf weigerde. Het

(lk heb er eens een

ministerie antwoordde de Mager uiter-

limerick op gemaakt,
zie kader.)

aard dat hij toch echt bij mij moest zijn.

Vingerik

Als surnumerair (dat was je gedurende

De surnumerair
commies-titulair,
bestaat niet meer.
Een referendaris in Rhenen
hoofdschrijver en
In 1913 word de toenheeft negentien vingers en tenen.
adjunct-commies telmalige directeurkens slechts f 20.Een wijsvinger mist ie,
generaal Mr. Dr.
maximaal, en tussen
J.H.R. Sinninghe
die hield hij, sapristie,
commies en commiesDamste in een vergain de pap. Daarin is tie verdwenen.
secretaris het indrukdering van surnumewekkende bedrag
rairs benoemd tot
van f 10.-.' Maar de
surnumerair honoris
ambtenaren (en hun vrouwen!) tilden
causa, een benoeming die hij gaarne aanzeer zwaar aan die rangverschillen.
vaardde. '
In 1963 kwam er voor de middelbare ranSurnumerair van 's Rijks belastingen met
gen als nieuwe carrieremogelijkheid de
vakexamen, dat was toch heel iets anders
rang van referendaris bij, en uit die tijd
dan ambtenaar schaal 10.

drie jaar) trok ik van 1950 tot en met
1952 van hot naar her met een woonschip dat ik de naam "Noorderzon" had
gegeven. Ik heb er mee in Rottterdam en
Amsterdam gelegen, in de Westeinderplas en in de Eem, ik ben ermee over het
IJsselmeer gevaren en ik heb ermee in de
haven van Brielle gelegen toen er nog
een open verbinding was met de zee.
Dat waren tijden, telkens na een paar

dateert het volgende mopje. Een ambtenaarsvrouw zegt: "mijn man is impotent", waarop een tweede ambtenaarsvrouw, zeer geimponeerd, antwoordt:
"goh, is dat hoger of lager dan referendaris?".

Surnumerairs werden bepaald niet aan-

Nu ik dichter bij de tachtig ben dan bij
de zeventig denk ik wel eens: wat waren
wij afgestudeerden van de Rijksbelastingacademie nog jong, en wat werden
ons veel bevoegdheden verleend (met
weinig begeleiding). We moesten ons

maanden of een half jaar een andere
plaats, een ander kantoor, andere mensen, ander werk. Het was afwisselend en
boeiend, en voor mij ook wel romantischer dan voor sommige collega's.
gemoedigd in het huwelijk to treden, en
wie dat wel deed moest zijn huisvestingsproblemen maar zelf oplossen. Een
collega had ook een woonschip, maar er
waren er ook die met een weekeindhuwelijk moesten leren leven.

En dat was het dan
Ik had als surnumerair een goede toekomst voor mij, die ik nu achter mij heb.
Spijt heb ik van mijn beroepskeuze nooit
gehad.
Clarion A. gran der Beek

Interieur van een belastingkantoor
met een lektriever voor de berging
van leggers.

2 A.V.,blz.309.
3

14
Hummer 28
maart 2003

Gedenkboek 5e Lustrum Vereniging van Surnumerairs van 's Rijks Belastingen, 1951, blz. 49.

Ferdinand Lassalle en
indireete belastingen
Ten overstaan van haar weerspannige

aan zijn geprefereerde schoonzoon

moeder beloofde Helene aan Ferdinand
haar hart en toekomst. Alles wilde zij
voor hem doen. Zolang hij Naar maar
niet achterliet bij haar ouders. Ferdinand
maakte de grootste fout van zijn leven
door juist dat offer van haar to vragen, al
was het maar voor korte tijd. Hij heeft
haar nimmer meer gezien. De fiscale his-

Yanko. Helene memoreerde later dat zij
ervan was overtuigd dat Yanko het duel
niet zou overleven; Ferdinand stond

torie zit vol met dramatiek, en de dramatische dood van Ferdinand Lassalle
(1825-1864) is daar een goed voorbeeld
van. Hij was verblind door de uitzonderlijke schoonheid van Helene, die omgekeerd gecharmeerd zal zijn geweest door
de uitstraling van de beroemde activist
voor het socialisme. Haar eerdere verloving met graaf Yanko von Racowitza ten
spijt was ze bereid om zich to laten schaken. Ferdinand koos echter voor de weg
van overleg met haar onwillige ouders.
Haar vader, niet geheel onverstandig,
sloot zijn dochter direct op in haar kamer
en liet haar vrijer weten dat Helene hem
niet meer wilde zien. Een poging van de
liefdesdronken filosoof om een bisschop
to laten bemiddelen strandde; Ferdinand
had zich mogelijk onvoldoende rekenschap gegeven van het gebrek aan auto-

bekend als een uitstekend schutter en
dat kon van haar verloofde bepaald niet
gezegd worden. Yanko's nederlaag leek
Helene zelfs een goede oplossing, waardoor haar weg naar geluk weer begaanbaar zou worden. De uitkomst was
anders. In een bos bij Geneve werd niet
Yanko von Racowitza maar Ferdinand
dodelijk getroffen. Hij stierf drie dagen
later, op 31 augustus 1864.

grote gedrevenheid van de energieke
socialistische voorman.'. "Es war Sturm
in seiner Natur", aldus zijn biograaf
Oncken in 1904.' De Nederlandse liberaal
Pierson rnocht Lassalle niet; van sommige mensen, zo meldt hij in 1896, weet
men nauwelijks of eerzucht, gekrenkte
ijdelheid, zucht tot rumoermaken, of
echte belangstelling voor de publieke
zaak hun drijfveer is. Zo een was Lassalle, aldus Pierson.' Drees zou in 1967 milder zijn. Hij memoreerde onze auteur

testantse ouders uitstraalde. Uiteindelijk

onder meer omdat hij de Algemene
Duitse Arbeidersvereniging had gesticht

liet haar vader toch een bemiddelaar tot

in 1863, de voorloper van de Duitse Soci-

haar toe. Deze mocht de wispulturigheid
ondervinden die iedere vrouw spreekwoordelijk eigen is: Helene toonde geen
enkele emotie en ontkende luchtig dat zij
Ferdinand een serieuze belofte had
gedaan; alle toezeggingen zouden even
vluchtig zijn geweest als het moment
waaronder zij waren gedaan. Voor Ferdinand stortte de wereld in. Hij was verslagen onder het verlies van de liefde van

aaldemocratische Partij. Hij roemt hem

zijn leven en bovendien diep beledigd

opruiing van de massa. In eerste instantie was hij tot vier maanden cel veroor-

riteit dat de paapse voorman bij de pro-

door de wijze waarop hij door Helene's
ouders word behandeld. Als publieke
figuur vreesde hij boven de risee van
Duitsland to worden. Onder dergelijke
omstandigheden past slechts een remedie: een duel. Latere commentatoren
hebben Lassalle zwaar bekritiseerd. Juist
degene die zich had verzet tegen de dictatuur van de bourgeoisie accepteerde
een wijze van geschilbeslechting die
hooguit past in melodramatische bourgeoisliteratuur. Helene's vader liet het
verdedigen van de familie-eer graag over

u

Sommige auteurs zagen Lassalles deelname aan een duel als exponent van de

a

H

vanwege zijn boeiende persoonlijkheid
als weergaloos agitator, die in ijltempo
een massabeweging uit de grond trachtte
to stampen.` Tijdens zijn leven is Ferdinand, inderdaad als agitator, meermaals
strafrechtelijk vervolgd. Onder zijn werken bevindt zich de tekst van een pleidooi waarmee hij zich verweerde in een
strafproces in hoger beroep wegens

*r4

deeld. Het opruiende zou daarin hebben
gelegen, dat Ferdinand het yolk ten
onrechte had voorgehouden dat het
onrechtvaardig werd belast door een
regime dat enkel bourgeoisbelangen verdedigde, en dat hij aldus de openbare
orde had verstoord.

1

2. 1.Cf. S. Na'aman, Lnssnlle, Hannover 1970, p. 782.
3 Lassalle zelf citerend, H. Oncken, Lnssnlle, Stuttgart 1904, p. 432.
4

Met name verweet de aanklager hem de
stelling, dat indirecte belastingen een instrument waren om belastingprivileges to
geven aan de rijken, terwijl de kosten

Bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het belastingrecht vanwege de Stichting Belastingmuseum
Prof. dr van der Poe[,
en advocaat bij Greenberg Traurig, advocaten en
belastingadviseurs to Amsterdam

N.G. Pierson, Grondbeginselen tier Stant uishoudkundc, Haarlem4 1896, p. 85.

5

W Drees, Lnssnlle en Marx, het begin der rnoderne
socialistische beweging,
Assert/Antwerpen/Gent/Leuven/BrusseVKortrij k
1967.
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van de gemeenschappelijke uitgaven
werden afgewenteld voornamelijk op de
armere lagen van de bevolking. De aanklager had zijn betoog kunnen adstrueren met algemene theorieen als het profijtbeginsel, het algemeenheidsbeginsel
en het draagkrachtbeginsel, en bovendien met het feit dat bijdragen ook van

gen worden niet eens gevoeld no zij in
de prijs van het consumptiegoed verscholen ligt." In dezelfde tijd en in diezelfde zin noemde Christian Tenzel de
accijnsheffing "ein heimlicher Dieb""
maar dat citaat zou wellicht niet goed in
het requisitoir van de aanklager hebben
gepast.

lagere inkomensgroepen budgettair niet
kunnen worden gemist. Hij had daarbij

indirecte belastingen in zijn tijd zou juist
het tegendeel bewerken, het was een van
de instrumenten die de loontrekkende
bevolking achterstelde bij de vermogende ondernemers. Lassalle maakte in'zijn
verweer voor het Reichskammergericht
ruim gebruik van theoretici wier werk op
zijn toehoorders ongetwijfeld als onverdacht zal zijn overgekomen, van laat-

Ook had de aanklager kunnen wijzen op

kunnen steunen op uitgebreide literatuur

theoretici die indirecte belastingen zagen

17de/vroeg 18de eeuwse schrijvers als
Boisguillebert en Forbonnais, latere 18de

van de belastingtheorie, zowel uit vroe-

als een goed middel om het consumptiegedrag van de burger to beinvloeden,

gere eeuwen als uit zijn eigen tijd. De
aanklager had bijvoorbeeld kunnen wijzen op de Italiaan Matteo Palmieri (14061475), die had uitgelegd dat indirecte
belastingen in het belang zijn van de
hele gemeenschap: economische voortrekkers moeten niet worden gehinderd
door belastingen, terwijl de gewone
meelopers tevreden dienen to zijn met
het dagelijks brood. Uiteindelijk leidt dit
tot vermogensvorming in de gemeenschap en daar hebben de lagere inko-

zoals jean Bodin (1530-1596) in Frankrijk, Hobbes (1588-1679) in Engeland en,
in de 18de eeuw, Joost Schomaker in ons
land." Maatschappelijk ongewenste consumptie kan via het prijsmechanisme
worden afgeremd. Tenslotte had hij kunnen wijzen op de vrijheid van de burger.
Ervan uitgaande dat de hoogste lasten
op luxe-artikelen drukken, kan de burger

eeuwse auteurs als Adam Smith, en 19de
eeuwse auteurs als Simonde de Simondi,
Eschenmaier, Lotz en Say.'"

tot op zekere hoogte zelf bepalen hoeveel belasting hij betaalt.'s

Volgens de aangehaalde literatuur zou
het morele uitgangspunt moeten zijn dat
het inkomen wordt belast; niet behoeften.
Niemand zou kunnen rechtvaardigen
dat belastingen als effect hebben het
"accroitre la misere du pauvre au profit
des classes ...qui vivent clans le luxe;""
niemand zou kunnen rechtvaardigen
"Une progression de charges qui croft

mensgroeperingen weer baat bij." In

Het accent van de aanklacht lijkt echter

avec la misere" zoals latere auteurs zou-

Duitsland zou Veit Ludwig von Seckend-

gelegen to hebben op de stelling dat de

den opmerken.=' Ofschoon sommige

orff (1626-1692) twee eeuwen later in diezelfde sfeer opmerken dat een verlaging

druk van de indirecte belastingen niet

socialistische ideologen als Friedrich

werd gedragen door de arbeidende klas-

Engels wel aannamen dat de lasten van

van de economisch contraproductieve
directe belastingen de eventuele nadelen
van de verhoging van de indirecte belastingen meer dan compenseert.' In het
verlengde van Palniieri's stelling past
voorts de gedachte van de Franse kardinaal de Richelieu (1585-1642): in een
beroemde passage vergelijkt hij de gewone belastingbetalers met muilezels die
niet vooruit zijn to branden "etant accou-

se, en dat Lassalle de massa bedroog:
indirecte belastingen waren wezenlijk
geen instrument om de rijke ondernemers belastingprivileges to geven, door
de minverdienenden to laten opdraaien
voor de kosten van de overheidsuitgaven. Het tegendeel zou waar zijn: de
druk wordt afgewenteld op de werkgevers door automatische compensatie in
de salarissen." Bovendien betalen welgestelden meer accijnzen op eerste levens-

de arbeiders zouden worden gecompenseerd in hun loonzakjes en dus zouden
worden afgewenteld op de werkgevers,"
achtte Lassalle het effect op de lagere
loontrekkers tech nadelig. Verwijzend
naar Adam Smith meende hij dat luxere
consumptie-artikelen als alcoholhoudende dranken, tabak, suiker etc worden
gebruikt zowel door armen als door rijken maar dat niet was aangetoond dat de
prijs van arbeid een opwaartse druk vertoonde bij een verhoging van accijnzen

tumes a la charge, se gatent par un long
repos plus que le travail."` Het is het
idee "if there be of Food a Plenty, Lazi-

behoeften etc. omdat zij ook hun perso-

ness follows it", zoals John Houghton het

neel moeten voeden, en betalen zij de
relatief hoge tarieven voor luxe-produc-

rond 1681 verwoordde. "Impositions
apon a People make them thrive" meldt
een anonieme auteur in 1690." William
Temple, een Engelse diplomaat die in

ten en voor zegelrechten - een belasting
van rechtsverkeer die de armen natuurlijk niet betalen."De leer van Lassalle is
daarmee een sofisme, aldus de aanklager,

1668 in Holland verkeerde, meldt "Wages
in Holland are low in proportion to the
price of necessaries, everything being
excessively taxed ; the people from hence
are exceedingly industrious.""' Dit effect
wordt ook in de latere tijden verwoord;
een hoger kostenniveau leidt tot positieve belastingcompensatie en daar heeft de

en aldus bedriegt hij de massa.

hele gemeenschap baat bij." Zelfs al zouden indirecte belastingen degressief zijn,
dan zouden zij Uiteindelijk tot het bestwil van de arbeiders strekken.
De aanklager had kunnen wijzen op een
uitspraak van de Engelse Francis Cradock in 1659, dat een rechtvaardiger last
niet eens denkbaar is; indirecte belastin-
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Lassalle verzette zich tegen de heersende
liberale staatsdoctrine, die hij karakteriseerde als de nachtwakersidee: de staat
die zich beperkt tot het voorkomen van
straatroverij en inbraken en dus overbodig zou zijn als er geen dieven en rovers
meer zouden zijn. De staat behoort meer

op deze producten.='De afwentelingsleer,
die tegen het einde van de 18de eeuw
toch een waste plaats had gekregen in de
klassieke economic, kon volgens Lassalle
niet worden volgehouden.
Wat er ook zij van het afwentelingsvraagstuk, het gevoel dat indirecte belastingen onevenredig bezwarend waren
voor minverdieners werd door evenzeer
gezaghebbende auteurs als inspecteurgeneraal van de Franse munt Forbonnais
(1722-1800) in his Recherches et Considerations sur les Finances de France uit

to zijn dan een gemeenschap van egoIsti-

1758 al tot uitdrukking gebracht. Forbonnais koos volgens Lassalle om die reden

sche belangen, en behoort meer to zijn
dan de hoeder van gevestigde belangen.
De staat is er immers voor allen, hij
behoort de individuen bij to staan bij
hun ontwikkeling, zodat elk een niveau
kan bereiken waar hij nooit als eenling
zou kunnen belanden." Het accent op

terecht voor directe belastingen. In
Frankrijk werd kort na de revolutie van
1789 de afschaffing bepleit van de als
onredelijk ervaren oude 'gabelle' en de
'aides', overwegend accijnzen op drank.
Deze oude belastingen, of liever: de
wijze waarop deze waren geimplemen-

teerd en de wijze waarop deze werden
geind, hadden geleid tot grote rechtsongelijkheid en sours tot grove wantoestanden die onvermijdelijk schijnen to zijn
wanneer de inning wordt overgelaten
aan particuliere belastingpachters.2`
Sommige revolutionairen als Gracchus
Babeuf, Rabaut de Saint-Etienne en
Barere bepleitten zelfs de introductie
van een progressieve inkomstenbelasting
our de oude indirecte lasten to vervangen, maar voor dergelijke drastische
maatregelen was de tijd nog niet rijp.2`
Ook in ons land werden dergelijke geluiden gehoord; in de Franse tijd werd de
afschaffing van accijnzen op eerste
levensbehoeften bepleit omwille van de
degressieve effecten." In de academische
doctrine vinden we dit onderbouwd. Say
bijvoorbeeld, uitgebreid door Ferdinand
geciteerd als "Chef der franzosischen
Bourgeois-Okonomie","legt uit dat een
rijk man die honderd maal zoveel verdiend als een arme toch niet honderd
maal zoveel zal consuwneren.'"Belastingen op consumptie-artikelen zouden derhalve omgekeerd progressief zijn:

6

M. Palmieri, Della vita civile, ed. G. Bellori 1982, IV, p. 187-188: "Le richeze particulari prima debbono essere
creche per sobvenire all' use necessario del vivere, poi acresciuto per pigliare con esse coomodita d'honesti
dilecti. Coloro in e quali sara l'animo magiore disiderino le faculty piu abondanti... le quali, quando si cercono in modo the non nuochino ne in privato ne in publico, meritono favore et subsidio infino a debita misura
civile... In nella infima plebe basti soli i victo necessario di per di co' loro excercitii s'aquistano, in nella piu
scelta parte del popolo le molte richeze fano abondante et copiosa la cilta..."
FK. Mann, Stcuerpolitische Ideale, Vergleichende Studien zur Geschichte der iikonornschen and politischen Ideen and
ihres Wirkens in der offentlichen Mcinung 1600-1935, ed. New York 1978, p. 55.
Richelieu (attributed), Testament Politique, 1.4.5.
An., Taxes no charge, London 1690, p. 5.

10 W. Temple, A vindication of commerce... quoted by Seligman, p. 54. See also I.c., p. 48f..
11 Ch. Adams, For Good and Evil, the Impact of Taxes in the Course of Civilization, London/New York/Lanham 1994,
p. 220, p. 255-256.
12 F. Cradock., An expedient for Regulating the Costumes and Excise, London 1659, p. 1, gecit. in E.R.A. Seligman, The
Shifting and Incidence of Taxation, New York 1927, p. 24-25: "the most equitable of Impossitions: no man being
charged with it, but he that sets it the consumable] for profit, to the consumption of the Commodity, who in
truth pays it insensibly without Complaint."
13 "Es ist allerdings besser einen gantz kleinen and unvermerekten Diebstahl Burch die Accise zu leiden, als
gleichsam eine offenbare Gewalt and Raub des Seinigen lurch die execution der contribution." Gecit. in
Mann, p. 51.
14 Cf. J. Bodin, Les Six Livres de Ito Republique, 6.2, ed. Parijs 1583,p. 887-890; Th. Hobbes, Leviathan, ch. 30; J. Schomaker, Rechtskundige Annnnerkingern... Zutphen 1754, p. 31.
15 Bijv. Montesquieu, Esprit odes Lois, 13.14. Cf. J. van der Poel, Dc vooropstellingen can ons belastingrecht, Amsterdam2
1957, p. 45.
16 Lassalle, in Ferdinand Lassalle's politisc/ie Reden and Schriften (E. Blum, ed.), Leipzig 1899, 1, p. 426-427.
17 Id., I.e., p. 395-396.

"Les petite:s fortunes supportent done sous cc
rapport on inrptit zneritableme'nt progressif;
c'est a dire d'autant plus fort proportionncllement que des facultes du contribuable sont
moindres. C'est on des Brands ddfauts des
contributions indirects, et done une progression croissante dons I4nlpfit direct, ne serait
qu'une juste, nrais intparfaite compensation...
on pent affirmer que les irnp9ts sur des corn
somnlations sont It's plus inOc,alemcnt rt'partis de toes, et que dans les nations ou ids
dominent, les families des plus indigentes soot
sacrifices .1121

18 Cf. Th. Ramm, Ferdinand Lassalle als Reel its- and Sozialphilosoph, Wenen 1953, p. 31v; S. Miller, Das Problem der Freilicit inn Sozialisnnns, Berlin/Bonn/Bad Godesberg 1977, p. 35v.

19 Seligman 1927, p. 30.
20 M.E. Fournier de Flaix, L'inipot sur It, pain, la reaction protectiouniste it Ies resdtats des traites de commerce, Parijs 1885,
p. 2-3.
21 Bijv. Stour, R., Systerncs,oeneraux d 'impots, impots sur lc revenu daps des differents pays, impots sur le capital, impot
unique, en nature, capitation -Brands monopoles fiseau.r, impots sur It, luxe, sur les valeurs nmbilierets et foncieres, directs
et indirects, de repartition it de quotite, etc. impots sur Ies objets de premiere necessite, Parijs3 1912, p. 284.
22 H.J. Klein Wassink, De ideologie van het belastingrecht, in: Cijns en Dijns, opstellen aangeboden aan prof.
Mr. H.J. Hofstra, Deventer 1975, p. 99. Mann, p. 298.

23 Lassalle, p. 411.
24 Cf. PH. Engels, De Belastingen en de geldrniddelen van de aanvang der Republiek tot op Ireden, Utrecht 1862, p. 48-49.
25 R.B. Rose, Gracchus Babeuf the first revolutionary communist, p. 49-54; Gabriel Ardant, Histoire de I'impot, Parijs
1972, p. 189-190.
26 Bijv. Dagverhaal der handelingen van tie Nationaale Vergadering ripresenteerende het yolk van Nederland, 111 (1796), nr.
256, p. 692f, advys van den Burger Representant Van de Kasteele.

27 Lassalle, p. 402.

Met zijn laatste opmerking lijkt Say het
oog op Engeland gehad to hebben: "C'est
une des plaies de I'Angleterre"." Voor
zijn verweer dat belastingen op consumptie-artikelen omgekeerd progressief
zijn wijst Lassalle voorts op een coryfee
als Simonde de Simondi (1773-1842);
deze, zo merkt Lassalle smalend op,
"begeht ganz dasselbe 'Sophisma"'."
Een juiste en evenredige verdeling van
de gemeenschapskosten kan niet worden
gevonden bij een belasting van consumptiegoederen, zo citeert Lassalle de
Duitse hoogleraar Professor Eschenmaier

28 , On remarquera que les contibutions indirectes, de meme que les autres, frappent tres inegalement les consommateurs, et par consequent les revenus; car it y a beaucoup d'objets dont la consommation nest point en
proportion avec le revenu des consommateurs: un homme qui a cent mille francs de revenu annuel, ne consomme pas cent fois plus de sel qu'un homme qui gagne mille francs; mais ces contributions pouvant titre assises stir beaucoup d'objets divers, des defauts de ]'Line sent couverts par I'autre. En second lieu, on remarquera
qu'elles frappent des revenus deja atteints par la contribution fonciere et mobiliere: un homme qui a tout son
bien en terres, et qui paie I'impot relatif a son revenu, paie, comae nous I'avons deja remarque, une seconde
fois stir le meme revenu pour sa contribution mobiliere, et une troisieme fois sur le meme revenu, au moment
ou it achete les objets de sa consommation. » J.B. Say, Cours conrplet d'econonnie politique 3.10, p. 191-192.
29 Say 8.4, ook Lc: "Limpbt sur les consummations est necessairement proportionnel a la quantite de la marchandise consommee, et comme la quantite de la chose eonsommee tie pent suivre la proportion de la fortune,
it s'ensuit que ce genre de l'impot, qui joue le principal rile clans les pays fortement imposes, tombe sur les contribuables d'autant plus, quits sont moins riches."
30 Enige decennia eerder merkte Adam Smith overigens op dat de druk op noodzakelijke levensbehoeften in
Engeland relatief meeviel. V.ii.k.14.
31 Simonde de Simondi, Nouveaux Principes d'econonnie politique, Paris 1819, II, p. 207: "que ces droits s'elevent toujours plus clans leer proportion avec Ies revenus a mesure qu'on descend vers les classes plus indigentes..."
Lassalle, p. 409.
32 Gecit. door Lassalle, p. 416.

in zijn verhandeling "fiber die Konsumtionssteuer" uit 1813." Regierungsrat en
econoom Lotz zou in 1822 zelfs hebben
gesteld dat de welvaart in gevaar werd
gebracht door de nadruk op indirecte
belastingen. Niet alleen zou de gelijke
lastenverdeling worden gefrustreerd, de
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druk zou zelfs de werknemers de moed
ontnemen orn hun verdiencapaciteit uit
to bouwen. Dat zou economisch zeker
kortzichtig zijn." Lassalle merkt op dat
hij als agitator wordt beschouwd - overigens door vriend en vijand" - maar dat
hij in zijn verwoording van het desastreuze effect van de belastingen op consumptiegoederen nog niet eons zover
was gegaan als Say:
"...die indirekten Steuern sind sogar eine im
umgekehrten Sinn progressive Stever, die
jeden gerade uin so starker trifft, je driver er
ist. Ich sage, die armen Klassen werden
dadurch dberburdet. Nein, sagt Say, sic werden dadurch sacrifices, ausgeopfert, zum
Opfcr geschlachtet. "

belastingen - waaronder de Grundsteuer
en de Gewerbesteuer die in de wet als
direct waren gequalificeerd ofschoon de
last op de consument werd afgewenteld aan de ene kant worden vergaard in zeer
kleine en aanvaardbare porties, terwiji zij
aan de andere kant enorme opbrengsten
genereren voor de rijkskas. Serieuze
alternatieven zijn dan moeilijk to formuleren." Zijn rechters dienden echter to
beseffen dat zulks niet afdoet aan het
degressieve effect van dergelijke lasten.
De Europese 19de eeuwse wetgevers
kozen overwegend voor het belasten van
forfaitair bepaald inkomen - hetzij door

sieve indirecte belastingen kunnen compenseren. De oppositie was echter good
georganiseerd; de doelgroep van dergelijke directe heffingen bestond uit economisch machtige en politick invloedrijke
personen. Daarnaast zal het ideaal van
politieke vrijheid dat sedert de revolutie
van 1789 over Europa ging mede bepalend zijn geweest; voorondersteld dat
primaire levensbehoeften niet werden
belast koos de consument er immers voor
om zichzelf to belasten. Wie een last niet
wil betalen ziet of van de consumptie
van het betreffende niet-noodzakelijke
artikel. Weliswaar moesten de tegenstanders van directe inkomstenbelastingen

het belasten van consumptiegoederen,

bij gelegenheid het onderspit delven,

hetzij door het belasten van uiterlijk

zoals in Engeland waar Pitt een inkom-

waarneembare tekenen van draagkracht.

stenbelasting kon doorvoeren in 1798,
maar dat was dan onder uitzonderlijke
omstandigheden. De inkomstenbelasting
van Pitt bijvoorbeeld was bedoeld om de
oorlog tegen Frankrijk to financieren.
Juist ook een van de argumenten tegen
de heffing was dat het inkomstenbelas-

Indirecte belastingen zijn ontwikkeld
met grove onkunde en boosaardige arglist, en verdedigd met oppervlakkigheden en sofismen, aldus Ferdinand - een
qualificatie waar de aanklager kennelijk
aansluiting bij had gezocht."'

De grondbelasting legde een last (onder
nicer) op het forfaitair inkomen van
agrarische ondernemingen; het patentrecht belastte het forfaitaire inkomen
van beroepsbeoefenaren, en andere
draagkrachtindicatoren zoals het aantal

Bovendien zouden de bourgeois voorstanders van indirecte belastingen kortzichtig zijn. Boiguillebert had at in 1697

ramen van huizen, het aantal bedienden,
koetsen en dergelijke. Ferdinand Lassalle
zag hierin een bevoordeling van de kleine en middelgrote ondernemers, ten

vraagtekens geplaatst bij de aloude idee
dat de overheid voorzichtig moet zijn

nadele van de loontrekkers die bij gemis
aan stemrecht nauwelijks handvatten

met directe belastingen, om de stimulans

hadden om daarover een discussie aan to

gende decennia werd algemeen aangenomen dat belastingen op consumptie de

tot produceren niet to remmen; ook de

gaan. De voordelen zouden bij de ondernemers terecht komen, terwijl het gemiddelde arbeidsloon bij een vrij spel van

bron zou moeten zijn voor overheidsinkomen in vredestijd.'; Pas in de tweede
helft van de 19de eeuw zien we het kli-

vraag en aanbod beperkt zou blijven tot
de kosten voor de minimum levensnooddruft van de arbeider. Dit is de bekende
"ijzeren loonwet" van Lassalle: minder
loon dan nodig voor een minimum
bestaan is niet mogelijk maar als de
lonen stijgen zouden er meer kinderen
worden geboren en zouden de lonen
weer tot het minimumniveau dalen. Als

maat veranderen en worden directe en
zelfs mild progressieve inkomstenbelastingen ingevoerd in verschillende Europese staten. Vanuit de idee dat indirecte
belastingen degressief zijn zouden de
nieuwe directe heffingen vooral die
inkomsten moeten treffen die niet voldoende werden bereikt met consumptiebelastingen. Het is op zich jammer dat

het at zo zou zijn dat de collectieve welvaart zou toenemen doordat de overheid

Lassalle nauwelijks is ingegaan op de
oorzaak van de Klassensteuer die in zijn

overperformers niet zou belasten en
daarmee optimale incentives hanteert

tijd at in meerdere staten van het Duitse
cultuurgebied waren ingevoerd; de

voor overproductie, dannog zouden de
minima niet kunnen profiteren van de
toegenomen welvaart. Zijn directe belastingen dan to verkiezen?

Fransman Esquirou de Parieu in de
jaren-80 van de 19de eeuw beschouwde
progressie zelfs als een typisch Duits
fenomeen, dat correspondeert met de
"tendences vagues et sentimentales de
1'esprit germanique", terwijl proportionele tarieven "rigoureuse et logique"
zouden zijn "comme I'esprit francais."`
Ferdinand merkt ten aanzien van de

keus voor indirecte belastingen zou economische nadelen hebben. Hogere inkomenstrekkers plegen verhoudingsgewijs
minder to consumeren en meer to sparen
dan degenen die relatief weinig verdienen, en de economische motor zou dus
sneller draaien indien ook de lagere
inkomens meer zouden kunnen consumeren dan nodig voor de eerste levensbehoeften. Uiteindelijk zouden ook de
rijken daarmee gebaat zijn." Productie is
niet afhankelijk van investeringen alleen;
consumptie is een andere stimulator voor
een gezonde economic." Zoals ook Adam
Smith had vastgesteld, " uiteindelijk is
het volgens Lassalle zelfs niet in het
voordeel van de welvarenden dat de
armen zo onevenredig worden belast.
Desalniettemin begreep ook Ferdinand
de voordelen van heffingen op consumptie. Hij wijst bijvoorbeeld op Say's
overwegingen: deze belastingen zouden
minder pijnlijk zijn, de contribuabele zou
de last niet eens voelen die in de prijs
van het consumptiegoed verscholen ligt.
De contribuabele zou de last zelfs ontkomen, door eenvoudigweg de consumptie
van de belaste goederen to vermijden.
Lassalle moet toegeven dat indirecte
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Het alternatief van directe belastingen
werd a] vroeg bepleit, zelfs in de meest
radicale variant met progressieve tarieven. Te denken valt aan auteurs als Lord
Kames (1696-1782)," William Paley (17431805)," Thomas Paine43 (1737-1809) en
Victor Rousseau. Zo dergelijke belastingen at niet als alternatief kunnen gelden,
dan zouden zij als surtax voor meerverdieners Loch het onrecht van de degres-

ting de eigen keuze van de contribuabele
onmogelijk maakte, en dat terwijl'optionality' - zoals bij indirecte belastingen werd beschouwd als de 'very essence of
taxation in a free country'. In de vol-

working van de Klassensteuer overigens
op dat deze slechts weinigen treft, waardoor het correctieve effect van deze
directe belasting beperkt was."
Indirecte belastingen zouden echter

overwegend de kern blijven vormen van
de belastingheffing. Het praktische probleem dat de economie overwegend nog
agrarisch was georienteerd met een groot
aantal kleine ondernemingen met een
primitief salarissysteem zouden ertoe
hebben geleid dat de indirecte belastingen die in Frankrijk kort na de revolutie
van 1789 waren afgeschaft alras een
"rentree" maakten in de keizertijd. In zijn
Histoire de I'impot merkt Gabriel Ardant
op dat het ministerie van Financier veroordeeld zou zijn om to leven van inflatie en roof wanneer de helft van zijn
inkornsten waren weggenomen, terwijl
de continuiteit van de noodzakelijke
overheidsvoorzieningen niet zouden
kunnen worden gegarandeerd." In ons
land overwogen zowel de minister van
Financien Gogel als zijn opvolger Appelius in de eerste decennia van de 19de
eeuw dat iedere burger tenminste een
bijdrage moest leveren, terwijl de kleine
man alleen door accijnsheffingen kan
worden bereikt." Enkele decennia later

Thiers (1797-1877) presenteerde dergelijke belastingen in 1848 als een teken van
beschaving:
"L'impot indirect est l'impot des pays avances
en civilisation tandis que 1'imp6t direct est
celui des pays barbares. La premiere chose
qu'un gouvernement sait faire, c'est de
demander a chaque horn me, a chaque terre,
nude certaine somnle. Les Turcs, le baton n In
main, savent bier percevoir le miri... Mais,
tandis que la Turquie vit du miri, l'Angleterre vit de ('excise et des douanes, apres avoir
aboli l'impot foncier. En tin riot, pays pauvre,
pays esclave et inlpot direct. Pays riche, pays
libre et impot indirect."'
Daarbij refereerde hij aan de oude notie
dat belastingen en de idee van persoonlijke vrijheid mogilijk zijn to verenigen.
Belastingen van consumptie met inbegrip van belastingen op luxe-artikelen
zouden juist rechtvaardig zijn, waarbij
hij wijst op heffingen op deuren en
ramen, op de aanwezigheid van perso-

merkt Van Voorthuijsen het volgende op
in zijn juridisch proefschrift uit 1848:

neel, paarden en koetsen, het een en
ander in combinatie met patentheffingen
en belastingen van rechtsverkeer, die alle

"In een land, betzoelk zulke groote budgets
heeft als het onze, zal men deze Iaccijnsheffingen] ulel nimmer geheel kunnen ontbeeren,

indicaties zijn van draagkracht:

daar zij over het algetneen die belasting is,

"Ie demande qui pent contester qu'une supreme justice ait preside a cette distribution de

welke bet nucste opbrengt, omdat niemand

1'nnpot?'"'

zich daaraan kan onttrekken". '
Bij de 19de eeuwse voorkeur voor consumptiebelastingen speelde de industrialisering een eigen rol, evenals de groei
van de steden en de voortschrijdende
ontwikkeling van de econornie die leidde tot de uitgroei van een professionele
voedselindustrie. Daarmee ontstonden
nieuwe perspectieven voor productieve
en controleerbare consumptiebelastingen. In sommige landen vervaagde de
noodzaak om eerste levensbehoeften to

Anderen echter betoogden dat een dergelijke wijze van belasten was in het
geheel niet rechtvaardig. Misschien hadden 18de eeuwse economen als Adam
Smith" of vroeg-19de eeuwse economen
als Ricardo" wel gelijk dat belastingen op
eerste levensbehoeften uiteindelijk op de
werkgevers worden afgewenteld, maar
de lonen waren veel stabieler dan de
prijzen van consumptiegoederen en het
zou een aanzienlijke tijd kosten voordat
het compenserende effect zou optreden."

belasten zoals die in de middeleeuwen

Bovendien, zoals Lassalle naar voren

en in de vroeg-moderne tijd bestond

bracht, "produits de demi-luxe" van

toen de meerderheid van de bevolking
rond het absoluut minimum bestaansniveau leefde. 19de eeuwse Franse statistieken tonen aan dat de consumptie van
bier per hoofd van de bevolking verdrievoudigde tussen 1831 en 1910, terwijl de
consumptie van wijn zelfs verviervoudigde. De aandacht van de belasting-

gisteren zijn de dagelijkse consumptiegoederen van vandaag en, zoals Adam
Smith al had aangetoond, het belasten
van dergelijke artikelen had nauwelijks
een effect op lonen." In dit verband
breng ik Lassalle's "ijzeren loonwet" bij
de lezer in herinnering: het gemiddelde

heffer ging steeds meer uit naar zogenoemde "produits de demi-luxe", waar-

arbeidsloon zou bij een vrij spel van
vraag en aanbod beperkt blijven tot de
kosten voor de minimum levensnood-

onder producten als tabak en suiker and

druft van de arbeid' r; minder is niet

andere exotische producten als koffie,

mogelijk maar als de lonen stijgen zou-

thee and chocolade." Daarop kon moreel

den er meer kinderen worden geboren
en zouden de lonen weer tot het mini-

minder geladen belasting worden geheven. De latere Franse President Adolphe

mumniveau dalen. Gelet op de statistie-

33 L.c., p. 414-415. Dat de druk zwaar was wordt door
Grapperhaus in zijn Leidse afscheidsrede voor ons
land aangeduid: een doorsnee arbeider die ca. 140
gulden per jaar verdiende zou ongeveer 30 gulden
aan indirecte lasten moeten betalen, waardoor hij
nauwelijks genoeg overhield voor nieuwe kleding,
schoenen, brandstof, medische zorg en anderc levensbehoeften. E Grapperhaus, Fiscaal beleid in Nederland
van 1800 tot na 2000, Deventer 1997, p. 44f.
34 Getuige de titel van het work van zijn opvolger als
voorman van de Algemene Duitse Arbeidersvereniging Bernhard Becker: Geschichte der Arheiter-Agitation
Ferdinand Lassalle's nach authentischen Aktenstiicken,
Brunswijk 1874.

35 Lassalle, p. 407.
36 Id., p. 418.
37 Boisguilbert, Dissertation de la nature des rirhesses, ed.
Sauvy, p. 1006-1007: "Si done les riches entendaient
leurs interets, ils dechargeraient entierement les miserables de leurs imp6ts, ce qui formeret sur-le-champ
autant de gens opulents; et ce qui no se pouvant sans
on grand surcroit de consommation, laquelle se
repandant sur toute la masse d'un Etat, cette demarche dedommagerait au triple les riches de lours premieres avances, etant la memo chose qu'un maitre qui
prete du grain a son fermier pour esemenencer sa
terre, sans quoi it en perdrait la recolte. Et la pratique
du contrarire par le passe coOte, de compte fait, a ces
puissances, six fois ce qu'ils ont pretendu gagner, en
renvoyant les imp6ts sur les miserables."
38 Ook Raynal, gecit.. in Adams, p. 233.
39 Smith, Vii.k.9.
40 Lassalle, p. 397-401.
41 Cf. Sketches of the History of Man (1774), cf. Mann, p.
155-156 en p. 315.

42 Zie over Paley en de Nederlandse vertaling van zijn
Principles of Moral and Political Philosophy nit 1786 W.
Dirksen, Progressieve belastingheffing in discussie in
1795, in: Weekblad 5197, October 1974, p. 927f.
43 Cf. Paine, Rights of Man (1791-1792), in: The Complete
Writings of Thomas Paine, New York 1945, 1, p. 434f.
44 J.W. Gough, John Locke's political philosophy, Oxford

1950, p. 90.
45 B.E.V. Sabine, A Short History of Taxation, London 1980,
p. 121, 126.
46 Esquirou de Parieu, Trafte des Impcits consideres sous le
rapport historique, ec'ononrique et politique en France et d
let ranger, Parijs2 1866, cf. Fr. J. Neumann, Die progressive Einkomnrcnsteuer im Staats- and Gemeinde-Haushalt,
Gutachten fiber Personalbesteuerung auf Veranlassung des
Vereins /fir Socialpolitik, Leipzig 1874, p. 113.
47 Lassalle, p. 447v.
48 Ardant, p. 175, 195; Cf. Klein Wassink, p. 95-96.
49 Van der Poel, p. 71-72.

50 E. van Voorthuijsen, Dc directe belastingen, inzonderheid
die op de inkomsten, Utrecht 1848, p. 30: "In een land,
hetwelk zulke groote budgets heeft als het onze, zal
men deze [indirect taxes[ wel nimmer geheel kunnen
ontbeeren, daar zij over het algemeen die belasting is,
welke het meeste opbrengt, omdat niemand zich
daaraan kan onttrekken".

51 Ardant, p. 296-299.
52 Zo ook Bismarck in 1881, die zichzelf de retorische
vraag stelde of de Duitsers wellicht minder slim
waren dan de Fransen, die zo succesvol waren met
hun belastingen op alcohol, tabak, zegelrechten e.d..
Ardant, p. 352.
53 Gecit. in Ardant, p. 351.
54 Smith, V.ii.k.9.
55 Principles of Political Economy and Taxation, chap.
XVI, in: The Works of David Ricardo, with a notice of the
life and writings of the author by I.R. McCulloch, Londen
1876, p. 129.

56

C. Rau, Lehrbuch der Politischen Oekonomie, 1851,
3.2.421.

57 Cf. Lassalle, p. 417: "... von Gegenstanden, die lurch
die Gewohnheit auch bei der grossen Volksmasse zu
Lebensbedurfnisse in Allgemeinen nach der Kopfzahl
sich richten... and quoting from hofkammerrat Kronke's Abhandlungen ii her staatswirtschaftliche Gegcnstande,
p. 151: "die Kaffee-, Tabaks- and Branntweinaccisen
wirken also ebenfalls wie Kopfsteuern..." Also p. 427.
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ken is het minimumniveau door de tijd
been kennelijk ook geen constante, maar
daar werden wet kanttekeningen bij
geplaatst; de toegenomen consumptie
van alcohol word betreurd. Chanceller of
the Exchequer (minister van Financien)
George Goschen (1831-1907) juichte desalniettemin de toenemende draagkracht
van de minverdieners toe die een duidelijk waarneembare toename van accijnsinkomsten opleverde.'x Fen vergelijkbare
ontwikkeling lijkt in de Verenigde Staten
to hebben plaatsgevonden, waar het
grootste deel van de inkomsten in de
jaren-90 uit indirecte heffingen kwam,
vooral uit belastingen van consumptiegoederen met een inelastische vraag
zoals alcoholhoudende dranken en
tabak.s" Deze belastingen werden algemeen aanvaard omdat zij waren ver-

waarin enerzijds wordt erkend dat directe belastingen een rem zijn op de incentive om to produceren, en waarin anderzijds wordt erkend dat een accent op
indirecte belastingen kan leiden tot een
onevenredige belasting van de minima.
Bij Lassalle valt op dat hij beide aspecten
heeft overwogen, al heeft hij uiteindelijk

gekost. Het was een "Riesenanstrengung" geweest;
"Das Zeitopfer, welches inir ineine Appellationsrechtfertigung and diese Verteidigung
auferlegte, uberwiegt fast zueit die Unbequenzliclzkeit, die nrir eine viermonatliche
Haft auferlegen wurde."

een keuze gemaakt die anders uitviel
dan de heersende klasse voorstond. Zijn
keuze lijkt voor de moderne tijd minder
relevant, nu zijn ijzeren loonwet is achterhaald. Het minimuminkomen is structureel hoger dan strikt nodig om in ]even
to blijven, waardoor luxe-artikelen ook in
het bereik van de minima zijn gekomen zij het niet in relatief royale mate. Wanneer de huidige wetgever een voorzichtige stag maakt naar een forfaitaire benadering van de draagkracht - we zien dat

Wat daar ook van zij, mede door
geschriften als zijn uitgebreide verhandeling over de onevenredige belasting
van de minima heeft heeft de agitator
een blijvende indruk gemaakt in de
geschiedenis van het socialisme en heeft
hij ook een vaste plaats in de politieke en
economische bewegingen die onze huidige samenleving hebben gevormd. Dat
wit overigens niet zeggen dat hij in het
indrukwekkende aantal biografieen Bat

scholen in de prijsstelling van de goede-

niet alleen bij vermogensinkomsten maar

over hem is verschenen en in de overige

ren en deels ook omdat zij werden gehe-

ook in de stijgende tarieven van de indi-

literatuur kritiekloos wordt bewonderd.

ven op producten waarvan overvloedige
consumptie moreel onwenselijk werd
geacht."" Aan de andere kant werd overigens wet erkend, zoals Condorcet (17451794) in de 18de eeuw al had opgemerkt,
" dat verscholen belastingen democratisch niet konden worden gelegitimeerd
omdat zij de burgers niet stimuleren om
to participeren in een discussie over
belastingtarieven en de uitgaven van de
gemeenschappelijke opbrengsten. Als

recte belastingen en de verlaging van de
marginate tarieven van de directe belastingen - dan kan die keuze niet meer
afstuiten op de argumenten van Lassalle.
Sterker nog, het aloude argument dat de
overheid de incentive om to produceren
niet moet beperken, hetgeen uiteindelijk
ook in het belang zou zijn van de minima die meeprofiteren van de stijging van
de algemene welvaart, lijkt opnieuw
opgang to vinden. Daarbij komt dat het

Sommige sociaaldemocratische auteurs

conswnptiebelastingen zouden worden
geheven op goederen waarnaar de vraag

instrumentele aspect van sommige indi-

inelastisch is, dan lijken zij op een hoofdgeld en zouden zij de noodzakelijke relatie met individuele draagkracht missen."'

beeld) in het middelpunt van de belang-

Belastingen op luxe-artikelen tnslotte
zouden rnoreel wellicht to prefereren
zijn, maar zulke belastingen zouden
budgettair niet relevant zijn, mede
omdat de vraag naar zulke artikelen elastisch is hetgeen hoge tarieven onmogelijk maakt terwijl het aantal consumenten relatief gering is."' Wat daar ook van
zij, de bourgeoisbelangen die door de
meeste 19de eeuwse regeringen werden
gediend - in de verwoording door Lassalle - en de doctrines van veel economen brachten mee dat de weg werd vrijgehouden voor overperformers om een
vermogen op to bouwen dat als zodanig
weer zou kunnen functioneren als katalysator voor de economie. De belastingmix zoals door Thiers geprezen bood
ampele mogelijkheden in die richting.
De prijs daarvoor werd volgens Lassalle
echter onevenredig bij de minverdienenden gelegd.
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recte belastingen (eco-taxen bijvoorstelling staat. Tenslotte doet zich de
vraag voor, of het pakket aan indirecte
belastingen nog wet zulk een degressief
karakter heeft; in zijn Leidse afscheidsrede van 1997 stelde Grapperhaus vast dat
de druk van de kostprijverhogende
belastingen in relatie tot het inkomen
thans nagenoeg proportioneel lijkt to
zijn."'Onder de moderne economische
en maatschappelijke omstandigheden zal
Ferdinand Lassalle dan wellicht even
genuanceerd over indirecte belastingen
hebben geoordeeld als zijn hedendaagse
sociaaldemocratische geestverwanten Bat
doen.
In het Berlijnse proces kon Ferdinand die
nuance echter nog niet toegeven. De
aanklager beschuldigde hij van vergaand
dilettantisme, en hij zou er beter aan
doen zich niet bezig to houden met
zaken waar hij niets van afwist."' Over
zijn eigen pleidooi, dat ca. 150 pagina's
in druk beslaat en wellicht in verkorte
vorm zal zijn voorgedragen, was onze

Feitelijk beweegt Ferdinand Lassalle's
beschouwing zich in een spanningsveld,

hebben Ferdinand in ieder geval bekritiseerd omdat juist degene die zich had
beijverd tegen de eenzijde behartiging
van de belangen van de bourgeoisie, was
omgekomen in een duel - en wat is er nu
meer bourgeois dan dat?

auteur meer tevreden. Hij geeft wet toe
dat de voorbereiding hem veel tijd heeft

58 Ardant, p. 300-301. In zijn aan Gladstone opgedragen verhandeling berekent Leone Levi dat de
arbeidersklasse in het Engeland van zijn tijd
(1860) inderdaad cen substantiele bijdrage aan de
schatkist betaalt, rnaar dat het onjuist is dat die
bijdrage uit listen op cerste levcnsbehoeften
bestaat. Van de gemiddclde bijdrage van 21 shilling per gezin werd 11 shilling en 4 dime vergaard middles belasting op alcohol en tabak,
"articles they can well abstain, and which are of
little or no use, either bodily or intellectually..."
L. Levi, On Taxation: How it is raised and how it is
expended, Londen 1860, p. 34-35. Bovendien, belastingen zouden op thee en suiker drukken; brood,
botei; vlees, vis, groenten, huisvesting, brandstof,
kleding en opvoeding zouden onbelast blijven
"and we doubt if they the labouring class] are as
lightly taxed in any other country." L.c.
59 W Elliot Brownlee, Federal Taxation in America, A
Short Story, Cambridge 1996, p. 30.

60 Brownlee, p. 33.
61 Vie de Turgot, Oeuvres, V, 127, Cahen, p. 55.
62 Rau, Lc, Lassalle, p. 430, 466.
63 Lassalle, p. 442-451.
64 Grapperhaus 1997, p. 77.
65 Id., p. 398: "...um Burch detailliertes Eingehen
deco Staatsanwalt peinlich fiihlbar zu machen,
wie wenig der von ihm zum Zweck einer Anklage etwa gernachte dilettantische Ausflug auf ein
ihm fremdes sachwissenschafliches Gebiet ausreicht, urn jernand in den Stand zu setzen, ein
Urteil in demselben zu haben."
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`Ik ben een kruisvaarder
voor belastingen'
In 1999 kreeg Grapperhaus als waardering voor zijn werk de vriendenbundel Liberale
Gifte aangeboden. Een dik boek (434 pagina's!), waarin tout fiscaal Nederland acte de
presence geeft. Een van de bijdragen is zijn bibliografie, die (toen) 96 titels omvatte:
een mengeling van boeken, boekbesprekingen, voordrachten en artikelen in vaktijdschriften en kranten. Het is tekenend voor Grapperhaus gevoel voor publiciteit dat
hij ook aandacht voor zijn publicaties weet to krijgen op plaatsen waar over belastingen gewoonlijk wordt gezwegen omdat het allemaal 'zo saai' is. Zo stond er op 10
januari 2003 in het Stan Huijgen's Journaal in De Telegraaf een groot stuk over zijn
kort geleden verschenen boekje 'bescherming beroving belasting', een uitwerking
van de rede die hij vorig jaar november hield bij de aanvaarding van de Sarton Leerstoel voor de Geschiedenis der Wetenschappen aan de Universiteit van Gent.'

BELASTING
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MI

Een lezing door Prof. Grapperhaus voor de
deelnemers aan de conferentie van de Internationale Organisatie van Douanemusea in
het museum (1996).

Ferdinand Grapperhaus (1927) was van 1993
tot 1997 de eerste hoogleraar in de geschiedenis van het belastingrecht namens de stichting
Belastingmuseum Prof. dr van der Poel.
Daarnaast is hij emeritus hoogleraar in het

Tiende Penning
Een ding wordt duidelijk tijdens een
bezoek aan Grapperhaus in zijn prachtig
gerestaureerde boerderij in Amerongen:
hij woont en leeft tussen zijn boeken.
De enorme woonkamer (de voormalige
deel) wordt gedomineerd door grote,
meer dan manshoge kasten, met daarin
een prachtige verzameling boeken over
vooral belastingen, politieke en economische geschiedenis, literatuur en kunst.
Het gesprek is nog maar nauwelijks op
gang gekomen of Grapperhaus begint
ter ondersteuning van zijn betoog met
het aanslepen van eigen en andermans
publicaties. Hij vertelt uitvoerig over een
van zijn eerste grote historische onderzoeken, dat in 1982 resulteerde in het
bock Alva en de Tiende Penning. 'Ik had
al de nodige boeken en artikelen over

belastingrecht, eveneens aan de Universiteit
Leiden. Maar hij kent ook de politieke praktijk:
in het kabinet De Jong 1 (1967-1971) was hij
namens de KVP als staatssecretaris van
Financien belast met fiscale zaken.

belastingen geschreven, maar in 1978
vond ik dat het tijd werd voor een bock
over de geschiedenis ervan. Aanvankelijk koos ik de Republiek als onderwerp,
maar dan ga je ook kijken wat er
daarv66r gebeurde en zo kwam ik bij de
tiende penning. Tot mijn verbazing

waren daarover niet veel serieuze studies verschenen. In elk geval geen bock
en dat ben ik toen maar gaan schrijven.
Het werd een karwei van vier jaar, dat
elk vrij uurtje opslokte. 'lk heb veel
gehad aan de notulen van de Staten van
Holland uit 1591. Honderden fotokopieen heb ik daarvan laten maken.
Ja, dat Nederlands is voor ons goed to
lezen. Verder zijn alle brieven van Alva
aan Filips II ooit verzameld en uitgegeven, evenals de correspondentie van
Granvelle. Die boeken -en nog veel meer
publicaties uit de zestiende eeuw- heb ik
gekocht bij antiquaren en en op veilingen. En natuurlijk ben ik ook veel in
archieven geweest. In Leuven bijvoorbeeld, daar zat ik op een klein kamertje
bovenin het stadhuis onder de hanenbalken, gesteund door een archivaris die
blij was dat er eindelijk eens iemand
serieuze belangstelling voor zijn materiaal toonde. En in Den Bosch, waar ik een
nauwkeurig verslag vond van de Nederlandse missie naar Spanje in 1572, die bij
Filips II een vurig pleidooi hield om de
tiende penning of to schaffen.

'Zic ook de column van Loes Peeperkorn in dit nummer
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Een gravure over de onderdrukking
der Nederlanden onder Alva. Margaretha van Parma en Alva draaien aan
een schroefpers waaronder de
Nederlandse leeuw ligt. Links de
Paus en koning Filips II. (uit Valerius
"Gedenk- Clanck", 1626). Inv. nr. 99.

Hij ging ook zelf naar Spanje. 'Op een

dat een hertog van Alva Nederland

Misverstanden

kasteel in Simancas heb ik prachtige vijf-

hezocht. Het hot had, zo bleek me, geen
belangstelling voor een ontmoeting met

Over de aard van de tiende penning
bestaan veel misverstanden, legt Grap-

de hertog - die in Spanje in adelsrang
direct na de koning komt. De Spaanse

perhaus, uit. 'Wat Alva wilde was eigenlijk heel modern. Hij probeerde de wildgroei aan stedelijke en plaatselijke accijnzen to vervangen door een belasting,

tiende- en zestiende-eeuwse, perfect
geconserveerde archieven kunnen raadplegen. Goed leesbare handschriften in
het Spaans en Frans. Net als wij bewaren

hertog zag het als zijn taak crop to letten

ze daar de papieren tussen hardkartonnen kaften, bijeengehouden door een
aantal strikjes. Een aardig detail is dat
het archief kopieen bevat van de oorspronkelijke teksten, waarvan de meeste
in Brussel worden bewaard. Door die
twee versies to vergelijken kon je bijvoorbeeld zien dat iemand later bepaalde doorhalingen had aangebracht. Juist

dat Grapperhaus een fair beeld van zijn
voorvader zou geven. 'Hij was een beet-

die waren natuurlijk interessant.
Hoogtepunt in zijn onderzoek was een

Er waren mensen die tegen me zeiden:
"Jij bent toch een katholiek!" en die mij

ontrnoeting met de hertog van Alva in

op grond daarvan kennelijk van Alva-

Madrid. Daarvoor heb ik wel gebruik
gemaakt van de relaties die ik als oudstaatssecretaris had. Via Buitenlandse

sympathieen verdachten. Maar ik heb

hun eigen achterban wendden. Dat
duurde bij elkaar natuurlijk eindeloos en

echt geprobeerd mijn hoofdpersoon zo

vandaar de uitdrukking "op z'n 'elfen-

eerlijk mogelijk to benaderen. Alva was
inderdaad een heerser die met harde
hand regeerde, een echte ijzeren hertog,
voor wie de plichten ten opzichte van
zijn koning to alien tijde voorop stonden. Hij gunde zichzelf geen rust en
geen ontspanning. Zijn eigen wil telde
niet, de bevelen uit Madrid bepaalden

dertigst". Alva zag dat het veel efficienter
kon. Maar, zoals we weten, het is hem
niet gelukt".
In zijn bock stelt Grapperhaus de vraag
of de Nederlandse Opstand ook
geslaagd zou zijn als de tiende penning
wel een succes was geworden. 'Je ziet
een soort golfbeweging. Karel V haalde
geld uit de Nederlanden om zijn oorlogen elders -tegen de Fransen, de Duitse
protestanten en de Turken - to financie-

Zaken en de ambassade lukte het me
een afspraak to maken. De hertog woonde midden in Madrid, in een knots van
een paleis met een grote tuin. Hij bleek
een waanzinnig boeiende bibliotheek to
bezitten, die zijn familie in eeuwen had
opgebouwd. Zo liet hij me het scheepsjournaal van Columbus zien, van wie hij
een verre afstammeling was. Als dank
heb ik hem later in Den Haag uitgenodigd, waar hij ondermeer aanwezig was
bij de presentatie van mijn bock op het
ministerie van Financien.
Natuurlijk heb ik hem toen meegenomen naar Delft om hem het graf van
Willem van Oranje to laten zien. Het
was voor het eerst in vierhonderdjaar
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je bang dat ik gemene dingen zou schrijven, want Alva is hier natuurlijk altijd
heel impopulair geweest. Ik moet er overigens bij zeggen dat ik de bedenking
dat ik mogelijk niet objectief zou zijn
ook in Nederland wel ben tegengekomen, maar dan in omgekeerde zin.

wat hij deed. Daarbij maakte hij gebruik
van geweld, intimidatie en valstrikken.
De manier bijvoorbeeld waarop hij graaf
Egmond, met wie hij notabene samen
een aantal jaren in Parijs gevangen had
gezeten als gijzelaar van de Franse
koning, tijdens een diner in Antwerpen
liet arresteren, was ronduit smerig. Juist
bij een zo erudiete man als Alva past
zoiets niet. Maar het doel heiligde altijd
de middelen.

waardoor Spanje over een gegarandeerde en permanente bron van inkornsten
zou beschikken. Bovendien zou het allemaal veel sneller gaan, want de heffing
was tot dan heel traag georganiseerd.
Eerst was de toestenuning van alle Provinciale Statencolleges nodig en vervolgens moesten bijvoorbeeld in Friesland
de elf steden en de dertig grietenijen
instemmen, die zich op hun beurt tot

ren. Toen Filips hem in 1559 opvolgde
zetten de Nederlanders de hakken in het
zand en hielden de hand op hun portemonnee, met als gevolg dat het Spaanse
geld naar de Nederlanden moest vloeien
om de soldaten to kunnen betalen. Maar
omdat Spanje in het Middellandse-zeegebied ook een dure oorlog uitvocht met

de Turken, droogde die stroom Iangzaam
maar zeker op en konden de Nederlandse provincies, het gewest Holland voorop, zich feitelijk onafhankelijk maken.
Pas na de Unie van Utrecht in 1579 komt
de Spaanse geldstroom weer op gang en
kan veldheer Parma de ene stad na de
andere heroveren- eerst in het zuiden,
later ook in het noorden. Dat duurde tot
1588, toen de Spanjaarden de Armada op
Engeland en de Nederlanden afstuurden. Maar die werd verslagen en verging
en als gevolg daarvan kwam er geen
geld meer en verzandde de bezetting.
Was de tiende penning er wel geweest,
dan had Spanje over een permanente
inkomstenbron in de Nederlanden
beschikt en was de Opstand mogelijk
mislukt. De paradox van het geheel is
dat de Nederlandse gewesten, onder
Karel V een fiscale melkkoe vormden,
maar voor zijn zoon en opvolger Filips II
in financieel opzicht een bodemloze put
waren -en daardoor onafhankelijk
konden worden.

Draagkrachtbeginsel
Na Alva en het mislukken van de tiende
penning gaan we over op een ander
thema uit de belastinggeschiedenis dat
Grapperhaus mateloos boeit: het draag-

draagkrachtbeginsel in Nederland terug
in de personele belasting. Die werd deels
bepaald op basis van het aantal ramen
en vuurhaarden dat iemand had, het
aantal dienstbodes dat voor hem werkte
en het meubilair dat hij bezat. Een
bepaalde welstand betekende dat je een
bepaalde belasting kon betalen, zo was
de gedachte.
De draagkracht werd dus niet gerelateerd aan het inkomen: dat was, vond
men, lang niet altijd een juiste indicatie.
Toch zou het tot het einde van de 19e
eeuw duren voordat het draagkrachtbeginsel daadwerkelijk in de Nederlandse

opgenomen.
Dat gebeurde
bij de grote
belastinghervorming van Pierson in 1893.
Uit een oogpunt
van draagkracht
vindt Grapperhaus het boxenstelsel, zoals dat
is geintroduceerd met de
Wet uit 2001,

een grote vooruitgang.

oratie als hoogleraar in de geschiedenis
van het belastingrecht aan, met als intri-

Toen hij dan
ook gevraagd
werd om een
brief to ondertekenen die zes
hoogleraren
belastingrecht
in januari 2000
aan de leden
van de Tweede
Kamer stuurden
en waarin ze
hun afkeuring
uitspraken over de

ongelijk is. De oudste concrete verwijzing naar het beginsel die Grapperhaus
ooit vond, dateert uit 1070. En in de eeuwen daarna, als zich de eerste ontwikkelingen naar een systeem van directe
belastingen beginnen of to tekenen,
komen er steeds meer aanwijzingen die
erop duiden dat draagkracht het leiden-

sluitend kan worden vastgesteld in termen van inkomsten, winsten en
opbrengsten. Volgens hem kan ook het
vermogen zelf de maatstaf vormen -en
dat is wat feitelijk gebeurt bij de vermogensrendementsheffing. Dat daarmee de
gemeenschappelijke meetlat van het
inkomen verdwijnt is volgens hem
slechts in schijn een verlies. Die meetlat
bestaat niet echt. Denk maar aan de
afwijkende manier waarop de winst uit
onderneming wordt vastgesteld, de speciale behandeling van de aanmerkelijkbelanghouder en het
onvermogen van de
fiscale wetgever om
grote vermogens daadwerkelijk onder het

fiscale wetgeving werd

krachtbeginsel. Hij wijdde er in 1993 zijn

gerende titel 'De pelgrimstocht naar het
draagkrachtbeginsel'. Uit dat verhaal
wordt duidelijk dat het draagkrachtbeginsel al oud is. Heffing naar draagkracht berust op het gelijkheidsaxioma
en dat werd al door de Romeinen geformuleerd. De kern is dat het ongelijke
wordt behandeld in de mate dat het

perhaus er niet vanuit dat de draagkracht die inherent is aan vermogen uit-

Tienduizend jaar

In 'bescherming beroving belasting' presenteert

regime van de inkomstenbelasting to brengen.

Grapperhaus aan de hand van hypothetische
modellen drie scenario's over het ontstaan van
embryonale belastingen in de prehistorie. Daarna volgt hij die embryonale belastingvormen
over een periode van tienduizend jaar, tot ze
voldragen en volwassen zijn geworden. Tot slot
stelt hij zich de vraag of aan de Brie trefwoorden 'bescherming beroving belasting' nog een
vierde kan worden toegevoegd: beschaving.

Uitgave Kluwer ISBN 9020025740 NUR
826/601

vermogensrende-

mentsheffing, weigerde hij resoluut.
'Ik vind die vermogensrendements-

Kruisvaarder
In de meer dan vijftig
jaar die Grapperhaus
zich inmiddels met
belastingen bezighoudt, verwondert hij
zich er elke keer weer
over dat het woord
vrijwel uitsluitend
negatieve gevoelens
oproept. Je ziet altijd
een schrikreactie, iets
in de trant van "er
wordt me toch niets
afgenomen?"
De gedachte dat je
door belasting to betalen niet "iets afstaat"
maar "iets bijdraagt",
spreekt weinig mensen
aan. Ook de overheid

zelf laat zich eigenlijk nooit in die zin uit.
Maar onder fiscalisten vind je wel steun

gissing die Nederland in 1914 beging
door van het analytische naar het synthetische stelsel over to gaan is ermee
ongedaan gemaakt. Van de poging van
toen om de drie belangrijkste bronnen
van draagkracht, winst uit onderneming,

voor de "ik-draag-iets-bij-gedachte". Hofstra bijvoorbeeld was er een fervent aanhanger van en vond zelfs dat het deel
van je inkomen of vermogen dat je aan
belasting moest betalen eigenlijk nooit
van jou was geweest, maar altijd al de
overheid had toebehoord. In mijn boekje
'bescherming beroving belasting' ga ik
niet zo ver, maar typeer ik belasting als
"een individueel offer voor een collectief

schappelijke positie. Een hertog kon
meer betalen dan een graaf en die weer

inkomsten uit arbeid en inkomsten uit

doel". Ja, ik ben altijd een kruisvaarder

vermogen, in het keurslijf van een inko-

voor belastingen geweest.

meer dan een baron, zo werd veronder-

mensbegrip to persen, is immers niets

steld.
Veel later, in de 19e eeuw, vinden we het

terecht gekomen.
Anders dan de briefschrijvers gaat Grap-

de beginsel bij de belastingheffing
wordt. In primitieve en ruwe vorm nog maar toch. In het middeleeuwse Engeland bijvoorbeeld, een standenmaatschappij bij uitstek, werden zogenoemde
'getrapte hoofdgelden' geheven, die
gerelateerd waren aan iemands maat-

heffing juist een uitstekende oplossing
om de draagkracht to belasten die voortvloeit nit vermogen. De historische ver-

Henk Bergman
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Crimineel recht
in S cho onhove n
De heer H. van der Molen heeft in de uitgaven van de Historische Encyclopedie
Krimpernerwaard (H.E.K) een studie gepubliceerd over crimineel recht in Schoonhoven tussen 1556 en 1806. Deze periode is gekozen, omdat 1556 het jaar is waarin voor
het eerst een rechtszaak in de dossiers is to vinden, terwijl 1806 het jaar is dat de
schepenrechtbank to Schoonhoven wordt vervangen door een professioneel college.
In deze studie komen enkele onderwerpen voor die, naar de verwachting van de trouwe lezer mr. Th.J.E Zeegers en de redactie, voor de lezers van Impost interessant zijn.
Nadat daartoe door de schrijver en de redactie van H.E.K. toestemming is verkregen,
is hieronder een gedeelte van bedoelde studie weergegeven.

Smokkel
Het ontstclen dezer Stede ende Gerneene
lasts middelen - het ontduiken van de
belasting - niet door het frauduleus
opgeven van de inkomsten, nee; Pieter
Lambertsz, alias Natseyl, had er in 1614
veel spierkracht voor nodig om enkele
stuivers aan deze misdaad to verdienen!
Hij gaf toe - na driemaal to zijn verhoord
- dat hij de vierde juni op verzoek van
Adriaan Huybertsz, de waard van de
herberg 'De Pauw', vlak voor het pootsluiten en het sluiten van de boom', met
zijn schuitje naar Jan Verstael, de Brouwer in de brouwerij 'Het Hoefijzer' was
gevaren. Daar had hij met behulp van de
brouwer en zijn knecht een half vat bier
geladen. Dat bier was niet verirnpost2.
Daarmee was hij naar'buiten' gevaren
en een tijd na het sluiten van de boom
weer teruggegaan onder de stede vesten
after aen het erf van Adriaan Huybertsz'.
Met behulp van Huybertsz en diens
vrouw had hij de ton in 'De Pauw'
gebracht.
De baljuw eiste dat hij in het openbaar
zou worden gegeseld, met een touw
boven het hoofd, en tien jaar verbannen
uit Schoonhoven en de landen van Blois,
plus confiscatie van zijn goederen.

l

2

De schepenen op alles wel ende rijpelijck
gelet hebbende regardt nemende op des
gedaegdes langduyrige gevancknisse
(drie weken) ende op desselffs arme
bedroefde huysvrouw ende cleyne
kynderkens, condemneren de gevange
staende vierschare to bidden Godt ende
Justitie om vergiffenisse, en daer noch
to blijven in hechtenisse acht dagen to
water ende to broot, condemneren de
gevange nyettemin in de costen van de
gevancknisse.
Broodsmokkel
Vooral in de achttiende eeuw, toen alles
en iedereen zwaar werd belast, was een
veel voorkomende 'misdaad' het smokkelen van brood uit het naast Schoonhoven liggende Willige Langerak; dat lag in
Utrecht waar de accijns op koren minder
hoog was clan in Holland.

4

fJ.

Vrijdagmorgen negentien juni 1744 werd
de 18-jarige Jacoba van Duyn bij de Lopikerpoort aangehouden door de bediende
van de impostmeester. Ze had vier broden bij zich, die ze van plan was uit to
venten. Hij had de broden afgenomen en
haar gewaarschuwd dat niet meer to
doen. Desondanks was ze 's avonds met

De boom: een drijvende balk waarmee de toegang tot de grachten en havens der stad bij 'poortsluiten'
werd afgesloten.
Het ontduiken van deze belasting werd hoog opgenomen; in het midden van de zeventiende eeuw ontleende de
stad ruim een kwart van haar totale inkomsten uit de accijns op bier. De belasting op een half vat bier (een ton
met een inhoud van 88 liter) bedroeg in 1650 de forse som l6 y stuiver (het dagloon van een vakman); ± 3510
van de kostprijs! Geen wonder dat een herbergier als 'grootverbruiker' middelen beraamde om dat to omzeilen.
Hij bedacht dat bier dat geexporteerd werd onbelast was en liet Natseyl het vuile werk opknappen. Hij zal hem
op de een of andere manier beloond moeten hebben; ergo ook voor de herbergier ging het om enkele stuivers,
mogelijk meende hij dat deze methode voor herhaling vatbaar zou blijken. De herbergier wordt echter - voor
zover bekend - niet aangeklaagd, terwijl duidelijk is dat hij het brein achter deze zaak is.

IIIustratie:
Een reclamebord van een herberg
waarop het befaamde Delftse bier
wordt aanbevolen (18e eeuw).
Inv. nr.121O

3

Herberg'Dc vergulde l'auw' lag aan de Nieuwe Haven bij de Veerpoort.
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haar zusje Trijntje weer naar Willige Langerak gegaan waar ze acht tarwebroden
van elk ongeveer drie pond had gekocht
die ze in haar schort had gedaan. Ook
Trijntje had haar schort vol; die was wat
vooruit gegaan en was door de bediende
tussen de buiten - en de binnenpoort
aangehouden. Trijntje had de broden
laten vallen en wist to ontkomen. Jacoba
was omgekeerd maar was vastgepakt
door de oppasser' Hendrik Civiel. Ze was
toen door een diender naar de Doelen
gebracht.

De schepenen veroordeelden haar om
door de stad to gaan met 'de houten bollen' om haar hats, verbanning van tien
jaar uit Holland, West-Friesland en
Utrecht, een boete van 2000 gulden
en de kosten.
Bij de motivatie door de baljuw verklaarde hij dat'vervolgens het plakkaat d.d.
drie augustus 1680' op dit soort misdaden een boete van tweeduizend gulden
stond. Het is mijn inziens dit ridicule
bedrag dat hem tot die uitleg dwong:

De eiser stelde dat zij er haar gewoonte
en werk had gemaakt van het fraudeeren
van de Gemeene - landsmiddelen...

tweeduizend gulden betekende in die
tijd ongeveer vijf(!) jaar werk voor een

waardoor niet alleen de Gemeenelands

irrieeel waren - ook in de opinie van de

imposten maar ook binnen deze stad en

schepenen - blijkt als zij twee broers,

ambachtsman. Dat dergelijke sommen

veele nering doende luyden in het

respectievelijk zestien en negentien jaar,

byzonder zeer merkelijk werden benadeeld. Hij eiste dat ze in het openbaar
met roeden zou worden gegeseld, in een
tuchthuis moest worden geplaatst en de
door het Hof van Holland vastgestelde
boete groot tweeduizend gulden zou
moeten betalen.

voor broodsmokkel veroordelen tot boetes van driehonderd en vijfhonderd gulden, maar omdat ze dat niet kunnen
betalen de jongens voor zes jaar verbannen.

4

Oppasser: bediende van de belastinggaarders. Voor dit work werden mensen
'van buiten Schoonhoven' in dienst genornen.

Be lasting

op re ere at ie
Een belasting uit 1674 werd een lachertje. Men vaardigde een ordonnantie
uit over het recreatie - ofte divertissementsgeld, pleijzier - en morgendrank,
waarbij de horecabedrijven van die tijd het kind van de rekening werden.
Het merkwaardigste van deze belasting was artikel 1, waarbij de klanten in
de kroegen voor 12 uur's-middags een halve stuiver extra belasting moesten betalen, die hun 'morgendranck' tot ghesontheyt ofter ontnuchteringh'
lieten tappen zoals o.a. bier, wijn en brandewijn.
De herberghouder moest een krijtingsbord bijhouden, waarop de consumpties werden aangestreept. Het resultaat is duidelijk: de klant werd de belasting doorberekend en de herbergier stak ze in de zak. De belasting ging binnen twee jaar aan fraude ten onder.
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Prof. Mr H. Schuttevaer
'Mijn kostelijke werk over de succesiebelasting, alleen de band is al kostelijk, en
clan de ruime druk; het is hier nauwelijks aanbevolen, geloof ik'.
Uit: Almanak 1959 van het
Corps van Studenten aan
de Rijksbelastingacademie

}JiE
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Spotprent op de lege schatkist van 1795. De lege zak illustreert de vlucht van zilveren en
gouden munten naar het buitenland. De twee leden van het commite van financien worden
verpletterd door waardeloze Franse assignaten en recepissen (een soort bankbiljetten).
Ets uit: 'Hollandia Regenerata', uitgegeven door de Zwitser Hess, ca 1796.
Collectie Belasting & Douane Museum, inv. nr. 18238
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BESCHERMING, BEROVING
EN BELASTING
1E DRUK, DOOR F.H.M. GRAPPERHAUS

Zoals David Livingstone anderhalve ecuw
gcledcn op zock naar de bronnen van dc Nij1
in do Afrikaanse wildcrnis vcrzcild raakte, zo
'<•a'rliuapd 11,51. t.1-:n,

kwam Ferdinand H.M.Grapperhaus bij zijn
poging de oorsprong van de belastinghcffing to
achtcrhalen, tcrccht in de prehistoric van her
Nahije Oosten, waar hij nment ernhryonalc

bcschertniltg
I)croVing
belasting

bclastingcn van primiticve samenlevingen to
hcbbcn gcvondcn in do vorm van oogstdcling
en dicnstvcrlcning.
Van zijn ontdekkingsrcis heeft hij ccn vcrslag
gemaakt. waarin do wcg in omgckcerde
richting wordt afgclopcn, en waarin hij aan dc
hand van cen drietal scenario's, door hem
aangcduid als hcroving, hescherming en roof
of help, het ontstaan en de evolutie van de
bclastingheffing laat zien, alsmcdc hoc in ecn
millennia large worsteling her rechtskarakter
hij do belastingen gcstadig is tocgenomen,
hoc de oogstdcling zich hccft ontwikkcld tot
de huidigc inkomstcnbelasting cn hoc het
afstaan van goederen door reizigers in ruil voor
veilighcid, aan de basis staat van de huidigc
indirecte belastingen.
Dcze uitgave is ecn most voor iedere fiscalist
die nicer wil weten over do historische en
culturclc achtergrond van zijn vak, en gccft

LEZERSKORTING 2 5 %

voor wic in geschicdenis is geInteresseerd ccn
nieuwe en frisse kijk, omdat het in kort bestek

Normale prijs € 26,49, uw prijs € 20,-

laat zien hoczecr de fiscaliteit de loop der
algemene geschicdenis hceft beinvlued.

Omvang 96 pagina's, ISBN 9020025740
Geldig t/m vrijdag 11 april 2003

BESTELCOUPON
Ja,
tend mij het bock
Bescherming,
Bcroving en Belasting"
voor de speciale prijs
van € 20,-.
(renmalig aan hod gcldig

Organisatie:
De heer/mevrouw*
Titulatuur:
Voorletters en naam:
Postadres (zakelijldprive*):

t/m 11-4-2003.)

Telefoon zakelijk:
Datum:
U kunt de bestelcoupon
kopieren en faxen naar:
0570 - 69 15 55
Of portvrij sturen naar
Klantenservice Kluwer,
antwoordnummer 52,
7400 VB Deventer.

KLUWER

Handtekening:

BELASTING
as.v.p. dourhalen wat net van toepassing is.

I 'rij,wij,igingcn voorl,chondcn. 0A ...krijgbaar via do i,ocl.h:uuicl, uirauimnd txgcn inicvcring
van (topic) van vie irestclbr,n irinnen do geldende -,,ij,,. I'rij-con tiln intl. B1 W en cxci.
ve ,endkostcn, rcn,ij andcr, vcrnreld. t)p ..I onze aanbicdingcn en ovcrcenko,nsren zijn van rocpassing de Algcnunc \'oorwaanlen van W i/icr. Klowcr Ncvlcrland R.\'. cn Groepsinaarschappijcn, gcdeponcerd rcr grit/ic van do Arrondisse,ncnrzechd,ank tc An»tcrdarn op 4 jansiari
2000 under dgxxnunrnrer 5/2000. Een excniplaar van stoic voorwaarden ccl np cersre voaoek
gr:»is word- roegeronden.
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