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Adieu Wolf,

En bedankt, namens het museum, de medewerkers en de lezers. En ook bedank ik je

dat ik over je schouder nice mocht kijken toen je het vorige nummer redigeerde. Meer

dank wil ik je zeggen voor de vele jaren waarin je Impost leven inblies. Nog nicer dank

geldt de ontvangst die je mij thuis bereidde voor het interview dat verderop in dit blad

is opgenomen.

Hclaas,

Moet dit blad ook een droef afscheid nielden. Het overlijden van collega Daan de

Bruin. Loes Peeperkorn zal hem hierin herdenken in een In Memoriam.

Hoewel de inhoud van dit blad hierboven helder is weergegeven, wil ik toch nog even

wijzen op de bijzondere nieuwe aanwinst, de Grote Placcaatbrief van 1587 in verband

met Convooyen en Licenten, Zierikzee, 14 april 1587 die onlangs op een veiling werd

verworven. Bijzonder is ook weer de bijdrage van professor Onno Ydema. Hij schreef

een artikel onder de titel Belastingbeginselen bij Joost Schomaker

En dan wil ik mijzelf even kort bij u introduceren. Ik heet Henk Duym en geniet sinds

kort van mijn FPU (Flexibele pensioenuitkering v/h de VUT). 1k ben 59 jaar, werkte

vanaf 1 september 1961 tot en met 31 december 2002 bij de Belastingdienst, waarvan de

laatste bijna 30 jaar bij de FIOD, nu FIOD-ECD, als medewerker kunst en antiek (In

opvolging van wijlen PA. v.d. Kamp, tot 1974 tevens aan dit museum verbonden als

conservator). In mijn werk bij de FIOD-ECD heb ik meer geleerd dan ooit tijdens een

opleiding of studie; een feit waarvoor ik de Belastingdienst dankbaar ben. Daarnaast

heb ik ruim 12,5 jaar als redacteur meegewerkt aan wat nu heet: FIOD-ECD Magazine.

De vaardigheden die ik daarbij heb opgedaan, wil ik nu ten nutte brengen van dit blad.

Ik wil dat doen in goed overleg met Andre van Tiggelen die zich in hoofdzaak als illus-

tratieredacteur zal inzetten. Dat alley in goede harmonic met de overige redacteuren de

afdeling communicatie van het museum en de vele medewerkers van dit blad.

Hruk I)u yn!
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Als de tij d even stilstaat

In het dagelijks leven hebben we het

allemaal even druk. Dat vinden we in

ieder geval zelf. Of we het drukker heb-

ben dan de generaties voor ons weet ik

niet. Wei zeker is dat je in onze tijd beter

voor de dag komt als je kunt zeggen dat

je geen tijd hebt dat je kijkt, in plants van

dat je opmerkt dat je tijd over hebt. Het

Belasting & Douane Museum vormt hier-

op geen uitzondering. leder van ons is

op zijn of haar manier druk bezig met

het bedenken en uitvoeren van uiteenlo-

pende activiteiten en bezigheden. Voort-

durend is er een strijd om wat voorrang

krijgt boven iets anders. Prioriteiten stel-

len, dat is het parool! Momenten van

het werk. Ook voor degenen die

bier nog maar kort werken, of

die niet direct met de overledene

sarnenwerkten, geldt dat de tijd

op zo'n moment even stilstaat.

Een ieder realiseert zich dat het

leven eindig is. Niet alleen voor

die collega die is gestorven, maar

ook voor ieder van ons. Dat

is confronterend, ook als je

in een erfgoed-instelling

werkt.

Als je zoals wij in

een museum werkt, ben je je

regelmatig bewust van de

grenzen die er zijn aan het

Frans Wijnvoord & Daan de Bruin tijdens restauratiewerkzaamheden

bezinning zijn schaars. Totdat er zich

onverwacht een ernstig voorval voor-

doet. Dat overkwam ons eind april. Col-

lega Daan de Bruin bleek plotseling

gestorven! Over zijn dood leest u elders

in dit nummer van Impost. Op doze

plaats wil ik stilstaan bij het effect van

zo'n onverwachte gebeurtenis op het

museum en de mensen die er werken.

In zo'n situatie blijkt dat je,

zeker binnen een kleine organisatie zoals

de onze, sterk met elkaar bent verbon-

den. Dagelijks tref je elkaar, aan de kof-

fie, bij de boterham en natuurlijk tijdens
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menselijke bestaan. Juist het

beheren van een museale

collectie confronteert dege-

nen die daarvoor zorgdra-

gen, met de tijdelijkheid. De

geschiedenis die verbonden is, met in

ties en publicaties vertellen wij aan de

huidige generatie hoe zaken zich in het

verleden ontwikkelden. Het menselijk

handelen wordt verbeeld aan de hand

van objecten. Je zou kunnen zeggen dat

je beelden uit het verleden 'bevriest' en

aldus presenteert aan het publiek. Met

de huidige technische hulpmiddelen is

het zelfs mogelijk die bevroren

beelden tot op zekere hoogte tot

leven to brengen. De huidige trend,

ook in de museumwereld, is niet

voor niets het aanbieden van een

'experience'. De toeschouwer moet

zich als het ware deelnemer wanen

aan situaties en gebeurtenissen uit

het verleden. Maar bevroren of

niet, de tijd waarin jezelf leeft, staat

even stil wanneer je als bezoeker

getuige bent van een historische

tentoonstelling.

Als museum-medewerker zijn

we ons dus good bewust van het

feit dat ieder mens maar een

beperkt deel van de tijd deelnemer

is aan het maken van onze geschie-

denis. Desondanks is het een schok

wanneer een collega (onverwacht)

uit het leven verdwijnt. Het

bewustzijn dat hij voor kortere of

langere tijd een bijdrage heeft gele-

verd aan de totstandkoming van

een stukje van onze eigentijdse

geschiedenis, groeit slechts geleide-

lijk. Eerst moeten het gemis van het

individu en de emoties die dat

oproept, worden verwerkt. Daarna

groeit het bewustzijn dat dit de

nonnale gang van zaken is die voor

een ieder van ons op een dag een

felt zal zijn. De geschiedenis gaat

voort zich to vormen. Naar mijn

mening is dit een van de belang-

rijkste rechtvaardigingen van het

bestaan van historische musea. Wij

bewaren het verleden en houden

daarmee de herinnering aan dege-

nen die er niet meer zijn, levendig.

ons geval, belasting en douane onstaat Loris A. Pecperkorn-van Donselaar

als gevolg van menselijk handelen. Hun

materiels erfenis leeft voort. Het instand-

houden daarvan is een belangrijke

opdracht voor musea. De collectie omvat

de sporen die het verleden achterliet.

Door het doen van onderzoek en het

maken van tentoonstellingen, presenta-
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In memoriam Daan de Bru in
1 januari 1945 - 26 april 2003

In het weekend van 26 en 27 april overleed

onverwacht onze collega Daan de Bruin,

sedert 1987 werkzaam bij het Belasting &

Douane Museum als restaurator rijkswa-

penborden en medewerker technische

dienst. Deze gebeurtenis is extra tragisch

omdat Daan door zelfdoding een einde aan

zijn leven maakte. Bijgaand drukken wij de

toespraak of die directeur Loes Peeperkorn

uitsprak tijdens de crematieplechtigheid.

Met dank aan Ronald de Bruin, Wirn van Es,

Geert Nieman en John Vrouwentelder voor

hun meetezen, bijdragen en commentaar.

TOESPRAAK BIJ HET AFSCHEID VAN DAAN DE BRUIN
OVERLEDEN OP ZATERDAG 26 APRIL 2003
Uit to spreken op donderdag 1 mei crematorium 'Rotterdam'
Loes A. Peeperkorn-van Donselaar'

Bij dit afscheid van Daan wil ik stilstaan

bij zijn Ioopbaan bij het Belasting & Dou-

ane Museum en bij het work dat hij daar

deed. Maar ook over zijn gezondheid en

degenen die achterblijven zal ik spreken.

Daan zijn Ioopbaan bij het museum
In 1987 maakte hij de overstap van de

postkamer bij de belastingdienst op de

Parklaan naar de werkplaats van het

Belasting & Douane Museum, gevestigd

in het koetshuis op nummer 15.

In postkamer,waar hij sinds 1983 werkte

omdat hij was afgekeurd als schipper bij

Volker Stevin, voelde Daan zich

'gekooid'.

Bij het museum werkte Daan als restau-

rator, voornamelijk van rijkswapenbor-

den. Tevens verzorgde hij samen met

Goof Nieterau de technische dienst.

Samen werkten zij op zo ongeveer de

rnooiste lokatie van Rotterdam: het voor-

malige koetshuis van de familie Jamin,

gelegen in een Iommerrijke tuin. Samen

verbouwden zij het hole museum en ook

daarbuiten lieten zij zich niet onbetuigd.

De grootste klus was de verbouwing van

het museum in 1994. Het kantoorgebouw

werd onder leiding van Daan en Goof

grondig gerenoveerd.

De restauratie van de rijkswapenborden

vormde een belangrijk onderdeel van de

werkzaamheden. Dit belang nam alleen

maar toe nadat Daan aan slokdarmkan-

ker was geopereerd en hij niet langer

zwaar lichamelijk work mocht en kon

doen. De 50%, die hij nog mocht werken,

moest hij het rustig aan doen. Nog maar

enkele woken geleden heeft hij de res-

tauratie van drie momumentale kronen

afgerond. Zij prijken verguld en wel

weer op het rijkswapen dat boven op de

poort tussen de twee museumgebouwen

staat. Toen ik hem vlak na Pasen aan de

telefoon had merkte hij op dat dit wel de

kroon op zijn werk was.

Hoe was Daan in zijn werk?
Hij keek vooruit en werkte graag plan-

matig en hield vooral van opschieten.

Meedenken deed hij graag. Zoals bij het

maken van de plannen voor de ark van

Noach. Dit was een presentatie tijdens

de kerstperiode die nogal wat ruimte

vergde. Daan kwam met een slimme

oplossing waardoor het plan alsnog kon

worden uitgevoerd.

Als een discussie vastliep tijdens het

werkoverleg, was hij vaak degene die

hens weer op gang hielp. Zijn grote
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gevoel voor humor speelde hierbij een

belangrijke rol.

Trots was Daan als een klus geklaard

was: een tentoonstelling gereed of een

rijkswapen gerestaureerd. In het bijzon-

der wil ik stilstaan bij twee hoogtepun-

ten uit de jaren die Daan heeft besteed

aan de restauratie van rijkswapenbor-

den. In 1989 leverde hij zijn bijdrage aan

een grote manifestatie in de Sint Jacobs-

kerk in Den Haag. De Zuid-Hollandse

musea presenteerden zich bij die gele-

genheid. Het Belasting & Douane Muse-

um toonde een aantal fraaie rijkswapen-

borden. Bijna 10 jaar later, in 1997, heb-

ben wij in ons eigen museum de ten-

toonstelling 'Van wapenschild tot mas-

cotte. Het rijkswapen als symbool'

gewijd aan het rijkswapen. Met hart en

ziel werkte Daan hieraan mee. Trots was

hij op het resultaat en de foto's die er

hingen. Hierdoor kon het publiek zien

hoe de restauratie in zijn work ging.

Vroeger vertelde Daan niet graag waar

hij werkte. Niets kon immers tippen aan

de functie van Schipper van een bagger-

schip?! Maar na de grote verbouwing

van het museum, was hij de eerste om

gebruik to willen maken van de nieuwe

facilitaire ruimte voor het houden van

ontvangsten. Op I januari 1995 vierde

Daan zijn 50ste verjaardag in het Belas-

ting & Douane Museum.

Door de jaren heen bleef Daan een zee-

man die was veroordeeld tot een bestaan

als landrot. Graag had hij gezien dat we

een oude douaneboot aan de museale

collectie hadden kunnen toevoegen.

Hoewel het er een paar jaar geleden

even naar uitzag dat deze droom werke-

lijkheid word, is het niet zover gekomen.

Daan zag zich al als schipper in de Veer-

haven zijn werkdagen doorbrengen...

We hebben er veel over gelachen, rnaar

tegelijkertijd was er sprake van een echt

verlangen.

Ondertussen bleef de werkplaats de

eigen pick van Daan. Eerst samen met

Goof, en inmiddels al weer twee jaar

samen met Frans Wijnvoord. Het voor-

malige koetshuis was als een veilige

haven. Vooral vergeleken bij de veelvul-

dige verhuizingen van de familie De

Bruin.

De gezondheid van Daan
Jarenlang is hij geteisterd door gezond-

heidsproblemen. In de familiekring,

maar ook zelf.

Na constatering van slokdarmkanker

wenste Daan afscheid to nemen van al

zijn collega's. In kleine groepjes zochten

we hem op, op de camping. Meegeleefd
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hebben we met zijn strijd tegen de dood.

Met al zijn kracht wist hij to overleven.

Onder andere om weer aan het werk to

kunnen!

Steeds meer concentreerde hij zich op de

rijkswapenborden.

Net toen alles weer wat beter ging met

hem, was er opnieuw tegenslag. Zoon

Danny bleek na een wekenlange vermis-

sing to zijn verdronken. Groot was het

verdriet. Daan leek als altijd sterk en in

staat de last to dragen. Inmiddels weten

we dat dit niet waar was. Daan raakte in

grote geestelijke nood, vooral omdat hij

niet in staat was voor zichzelf hulp to

zoeken bij anderen. Hij was immers

altijd gewend geweest zijn eigen boon-

tjes to doppen. Zorgen voor anderen, ja

dat kon hij als geen ander. Maar zelf

ondersteuning ontvangen - dat kwam in

zijn woordenboek niet voor. Deels heeft

dat to maken met zijn karakter en deels

zeker ook door zijn achtergrond. Als

jonge jongen in een groot gezin ontwik-

kelde hij een sterk gevoel van verant-

woordelijkheid. Niet alleen tegenover

zijn rnoeder, maar ook tegenover ande-

ren.

Daans onvermogen om hulp te aanvaar-

den voor zichzelf leidde tot de wan-

hoopsdaad waarmee hij zijn leven beein-

digde. Daarbij was hij niet meer in staat

to voorzien welk Iced hij hiermee de

nabestaanden berokkende. Hij fixeerde

zich op zijn eigen verlossing uit zijn lij-

den.

Zijn veilige haven aan de Parklaan was

daarvoor in zijn ogen de aangewezen

plaats. Op zaterdag 26 april is daar een

zeeman in hart en nieren gestrand.

Achterblijvers

De achterblijvers zitten met de erfenis

die Daan achterlaat. Nu staat deze in het

teken van het verdriet om het einde.

Later, als de tijd zijn werk gedaan heeft,

dan zal er weer oog zijn voor het overige

dat Daan heeft nagelaten.

Voor het Belasting & Douane Museum

zijn dat niet alleen de prachtig gerestau-

reerde rijkswapenborden, met onder

andere de recent vergulde kronen bij de

ingang van het museum. Bovenal hou-

den we zijn positieve karakter in herin-

nering. Dat en zijn werklust, humor en

enthousiasme zullen ons blijvend inspi-

reren om verder to werken aan het

instandhouden en presenteren van de

collectie van het B&DM.

Smokkelpractijken

De Req. van tappersgilde clagende over

de smockelherberge hebben B+S+R

goedgevonden ende geresolveert het

smockelbier to doen beletten ende daer

toe jegens de naeste vergaderingh een

publicatie gereet to maecken/ Ordonne-

rende Deken ende beleeders vant tap-

persgilde soe se eenighe burghers ofte

soldatenweten die tselve doen henl. aen

to bringhen ende den Officier to kennen

to gheven/ Die henl. assisteren ende

daerinne voorsien sal volgende de oude

ordonnancie ofte de ghene die no noch

gemaect sal worden/

B+S+R ordonneren mits Bess opt ver-

souck code clachte vant tappersgilde dat

Leijn Leunisz. om bier to moghen steken

sal moeten volgende de oude ordonnan-

cie een kelder daer toe apart ende buijten

s huijsse to houden/

Alsoe Ba+Bu+S+R int sekere onderrecht

syn dat verscheyden burgers inwoonders

code soldaten groot bier ende andere

swaere dranck op burghersexcys ende

Impost opdoen code daernaer tselve

nyet alleene aen alle de welck gelyck tap-

pers mette canne venten ende vuyttap-

pen maer oock hen nyet en ontsien al

offse tappers waeren ende tappers lasten

droughen volck in buys to nemen ende

drinckgelagen to setten code het bier

beter coop to geven als andere tappers

connen doen dat int gerneene smockelen

geheeten wort/ Streckende alles nyet

alleene tot groot achterdeel van de

gemeene gildebroeders van tappersgilde/

maer tot merckelyck code onmetelycke

schade vant gemeene lant ende oock

stadtmiddelen cede viguerende de

goede wetten edicten statuyten daerop

verscheyde mael gemaect ende gepubli-

ceert/ Soe hebben Ba+Bu+S+R voorss

omme tot tot conservatie van slants

stadts code alle andere bun gerechti-

cheyt daer inne behoorl. to versien alle

burgers inwoonders soldaten code alle

andere gemeenen tappers wesende ende

swaeren dranck sonder tappersexcys

ende Impost betaelt to hebben opdoende

verboden code geinterdiceert enz. mits

Bess de voorss swaeren dranck mette

canne to pennewaerden ende vuyttap-

pen ofte eenighe smockelgelagen te set-
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et betrekking tot "swaere" bieren en goede wijnen.

Ae

Binnen Gebrouwen en Uytheetnfche Bieren.

1
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10%

-►JILAPCO / bolgl)enbe be
wflctlc ten b tjostc Mmnbc 3emecnc tatci of cC
at in all: 1-fatlbt b all TIeclallot / foo w et in be St bon a lb tell
platter vatlbe / b all w f gfil cnbt bolg E nrif DCtt roiilcntE ban be

tatcn ban ben feiUen 7lantte / be grnirrne 3inpo(t ban alit be
Zterrn binnen be 3cuntcrrbf ^P.cberktul tlrljr pzouintirn g(jt,
biotin ctl / i iibtfgabEC'S ban alle U1i11ljcftnfctc e7cb;outtttn
23icrcil / gcDC13en rnbc gcinnet fat wo2bcn.

I_ l uucracr Uatfn of totutfn nacr at^Uenant. Ztct
wont / fuichs alsbolgtjt ; enbe allc intrbr ctf

ctJt'e'^ . g U. g if t

en Iflat )ttct oftc Col lectcut foo uci
ton plattcn lanbe alb in be )trbcn/ fat bon
f(ntpo(t ontfangtlctt ban etch at of groUc
COllne icro / Die by be : 3urgero of L)ups.

thtj ; ttrrirn lino, t tin cu ( en obtftc in- t t

fn Cainicn ban nu booztaen grcn 2Z trrcn ntogen baton! an in
.!annrn / tjalbe r'onnen rube Viertnbrct(:enu / bit ender tic
1Dtrrcnriceicn gc-pctlt inogen wo2bcn op ariltifn toopen / fan-
be r bat (jet feIb e iit tonfj:qutittic gtictrort cn f i t w0 2orit ten rifpmc-
tr ban be ha ! f tDatrn oftc Zonnctt / rite cent cube atUOO2_n
ac-11rtlt futtrn marten Wien / bit D em gcfwozen Pckcr oft 3zan=
tmr frtbe in Prrfoonf / rite in Perfootic bit ff;ccialijcb g}cfrt fat
w Ozb rtl, 0111 gffil atirif rC'I3atfn oftc Otmcttcn5 (i3acrinen gtjc:
w oonllich t$ 23trr inne tc IDaccn) tec rt;Encil c.ft tc bzanttn / op
tic tct'brurtc batmc Laren / onnrkcno / cubr t1Et Ztcr : 1l)t6tf=
r,abcrs op ten boete ban ttjien gulrien.s / tot ial^rt barrier utrg-
gcr / t' apptircrfn ai5 in tic t ornate t$tcnnanttt 113 gtroert.

raftban Zicrcn tunnel be 3eunicert:e Itbc tanricn gebzow

Een voorbeeld van een wet over de impost op binnenlands en buitenlands gebrouwen bier.

Uitgevaardigd to Middelburg op 23 september 1637. ( inv. Nr. 19563 )

ten op pone van to verbeuren van elcken

persoon die Syl. contrarie desen swaeren

dranck van bier ofte wijn mette carne

gelevert ofte ten gelage in huys geset ofte

getapt sullen hebben to verbeuren vijfft-

hien gulden verbiedende ende interdice-

rende voorts wel expressel. mits Bess alle

burgers inwoonders soldaten ende ande-

re dese stadt frequenterende in eenighe

burchen ofte soldate huyssen voor gheen

tappers bekent synde to gaen op heurl.

gelach drincken ende smockelen op gene

van daerop by den Bailliu ofte synen die-

naer betrapt synde to verbeuren yeder de

boete van vijffthien gulden die syl.

gehouden sullen wesen datel. to furne-

ren/ Ofte sal den Officier vermoghen

ende wort bij dese geauthoriseert sonder

eenighe exceptie van personen de solve

metter daet to apprehenderen ende to

water ende to broode to stten voor sulc-

ken tyt als B+S daer naer oordeelen sul-

len to behooren/ Ende wort voorts den

voorss Officier geauthoriseert om alle

burgers ende soldate huyssen die de

smockelen befaempt syn soe dickwils

ende op sulcken tyt to besoucken als

then goet du ncken sal/

Hieronder volgt de "vertaling":
Het tappersgilde dient bij het stadsbe-

stuur van Arnernuiden een klacht in over

een "smockelherberge". Het college van

Wet en Raad wil een einde maken aan

het publiekelijk verkopen van "smockel-

bier" en gaat over tot het gereedmaken

van een officiele publicatie. De Deken en

de Beleeders van het tappersgilde wor-

den in dit verband aangespoord om bur-

gers en soldaten die zich daaraan schul-

dig maken aan to geven en de baljuw

ervan to verwittigen.Deze zal dan ogen-

blikkelijk gepaste maatregelen nenien.

Leijn Leunisz. houdt zich ook niet aan de

ordonnantie van het gilde, want hij heeft

geen aparte bierkelder die zich buiten

zijn huis moet bevinden.

De Baljuw, de beide burgemeesters, de

schepenen en de leden van de Raad zijn

er ook van op de hoogte dat een aantal

burgers, ingezetenen en ook soldaten op

"burghersexcys" bier opdoen en uitven-

ten en uittappen alsof zij een "tapvergun-

ning" hebben. Op deze wijze zijn zowel

burgers als militairen in staat grote drink-

gelagen aan to richten.

Daarmee doen zij de officiele tappers

oneerlijke concurrentie aan. Veel erger is

dat dit strekt tot " merckelijcke ende

onmetelycke schade vant gemeene lant

ende oock stadtsmiddelen"

Er komt een streng verbod op deze vorm

van belastingontduiking.

Wie zich daaraan schuldig maakt en

wordt betrapt, wordt een hoge boete

opgelegd van 15 Carolusgulden ( nu

ongeveer 2000 gulden). Die boete moet

meteen, als de overtreding geconstateerd

wordt, betaald worden. Gebeurt dat niet

dan wordt de overtreder, zonder aanzien

des persoons, in hechtenis genomen

"ende to water ende to broode " gesteld

voor zolang de Burgemeesters en Sche-

penen nodig achten.

De Baljuw krijgt een officieel bevel tot

huiszoeking orn alle verdachte huizen

van zowel burgers als militairen zo dik-

wijls als hij dat nodig acht op smokkel-

bier to onderzoeken.

Picter J. Feij
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Herstel Rijn - en

Binnen (vaart )vloot

"Op een regenachtige donkere avond

kwam het sleepschip "Geertruida" domi-

cilie Zierikzee, geleden met 546 ton

kolen, aan in de haven van Dordrecht.

De volgende dag word begonnen met

het lossen van het schip. Nauwelijks was

het schip leeg of de Kriegsmarine storm-

de aan boord en de kempenaar (scheeps-

type) "Geertruida" werd "beschlag-

nahmt" (in beslag genomen). Mijn vader

werd van het een op het andere moment

schipper to voet en kon een huis gaan

zoeken aan de wal. Dit was augustus

1940".

Aldus het begin van de brief van de heer

G. Jansen die zo vriendelijk was om zijn

herinneringen op papier to zetten van de

vordering en geschiedenis van vaders

sleepschip en de later ingevoerde fiscaal-

zegels " Herstel - Rijn en Binnenvloot ",

die de schade uitkeringen van het gevolg

van oorlogshandelingen moest dekken

voor de regering en schippers.

"De bezetters hadden het idee opgevat

om de in beslag genomen sleepschepen

to "koppen"(de kop to

vervangen door landingskleppen) zodat

de laadruimte, nadat er een laag beton

(meer diepgang en stabiliteit) in was

gestort, kon dienen voor vervoer van

legervoertuigen en manschappen.

Dit alley om een invasie naar Engeland

mogelijk to maken. Er waxen problemen:

de schepen waren niet zeewaardig.

De sleepschepen beschikten niet over

motoren. Daar vond men het volgende

op. Men ging over tot het plaatsen van

twee vliegtuigmotoren die met een stella-

ge op het roefdek werden gemonteerd.

Om zodoende aandrijving to genereren.

Het werd geen succes. Spoedig werden

de sleepschepen weer voorzien van hun

oorspronkelijke "kop" (voorzijde of neus

van het schip) om opnieuw als sleep-

schip to dienen voor vervoer van goede-

ren op de rivieren in Duitsland".

De eigenaar van de "Geertruida" mocht

mits hij een jaar (eind 1943-1944) in

Duitsland verbleef als knecht op zijn

eigen sleepschip varen (die naar vervan-

ging van de neus 12 cm langer was

geworden). Hij weigerde dit. Het schip

ging om exploitatieredenen over in Belgi-

sche hander en kreeg de naarn Joost,

domicilie Antwerpen. Op alle schades

van oorlogshandelingen en inbeslagna-

mes had de bezetter het volgende gevon-

den:

Paragrafen 2 en 3 der Verordening No

3/1940 van de Rijkscommissaris voor het

bezette Nederlandse gebied en artikel 6

van het Besluit Herstel Rijn- en Binnen-

vaartvloot 2 (Verordeningenblad van 12

september 1941, Stuk 38, No 178) hande-

len over de schade ontstaan aan de bin-

nenvaartvloot tijdens de oorlogshande-

lingen. De Duitse regering draagt hierbij

de verantwoordelijkheden tot betaling

van geleden schade over aan de "Neder-

landse Staat".

De Rijkscommissaris voor het bezette

Nederlandse gebied Seyss-Inquart die

tevens Commissaris-Generaal voor

Financien en Economische zaken was

trof de nodige maatregelen voor deze

verordening (artikel 10, verordenings-

blad stuk 38 etc.).



•

51'o-lITl '5CF.IJTJ

»li.IwM.MlO»."^ : ^MMWN.1... . ............ . : .µM ......

FY'If,n' - -+CF.}VT I' ^Ct.^'Dlr F,!11111 [

, ^ T

A i A'

: i ^ I:

IIECFhYTi I CHIT] CFCIT IEC^•.IIA 1llilr ': ^' 1 [ IITI:

l^lU I
i

H

I»i
^fw I dir. his. :

,^ J i' rI I!^'' +'CFI1T E+1'h1IT] L II rN Ill. ' ,POIIr I tl'. ^Ir + IIF ., C .r14i.
JI of oT

^(:rI
f-
.C-HT

'.^^CEIJT !^CFttT1 'tIl I F I r ^, I.-1

^+ ,,ll,,{{ll,

^. ^i F l I^II^L

J.L - » Jam "

»» _ n . ^ •

'J^ CI. IT E^:'-.I I IT :I I t I,:

.. ... _..
I CENT ! CFI'IV CFtiT I CFHT CGII1 ,111P

!.. . II
...:T,.'..1. .. ."'

.
...................... ....... ......................... ............................ ........... .

Gedrukt zegelvel, collectie Belasting & Douane Museum

In de Nederlandsche Staatscourant van

17 september 1941 artikel 1 wordt

bepaald dat rechthebbende op een

inschrijving in het "Grootboek voor de

Rijn - en Binnenvloot" (kadaster voor

schepen) voor elk ingeschreven schip

vanwege de Staat der Nederlanden een

financiele tegemoetkoming wordt uitge-

keerd. 10 cent per ton voor de eerste 300

ton en 4 cent per ton en per week voor

de gevorderde tonnenmaat boven 300

ton. Verder zijn er rentevergoedingen

bepaald.

In artikel 2 wordt bepaald dat tot gedeel-

telijke dekking voor de toekenning van

financiele tegemoetkomingen met

ingang van 1 oktober 1941 aan de staat

der Nederlanden een bijdrage moet wor-

den betaald van 20 cent per ton per jaar

bij vooruitbetaling in driernaandelijkse

termijnen door aankoop van de daartoe

bestemde Rijkszegels. De Herstel Rijn -

Binnenvlootzegels. Het betreft schepen

met een laadvermogen groter dan 100

ton, ongeacht in welk land zij thuisho-

ren, wanneer deze schepen worden

gebezigd voor het innemen van lading

binnen de grenzen van Nederland, voor

opslag of vervoer op de binnenwateren,

naar welke bestemming dan ook.

Waarden

De waarden beginnen met fl 0,05, 0,10,

0,20, 0,30, 0,50 cent. Vervolgens fl 1,00 t/m

5,00 en fl 10,00 t/m f1 100,00 gulden in

totaal 16 waarden. Tanding 13 Vx 12 %.

De ontwerpen zijn van J. Bon, 1941, voor

de lage en de hoge waarden en gedrukt

bij Joh. Enschede & Zn to Haarlem. Deze

zegels werden verkocht via de Bevrach-

ting Commissariaten, het Centraal

Bureau voor de Rijn - en Binnenvaart of

bij de Nederlandse Particuliere Rijnvaart

- Centrale en werden geplakt op de door

de organisaties uitgereikte genummerde

verklaring. Buitenlandse schepen, die

buiten deze organisaties vielen, moesten

op de meetbrief of belangrijkste docu-

ment (ander doelmatig stuk officieel

papier) hun zegels plakken. Ze werden

vervolgens gestempeld net datum en

jaar. De totale kosten van dit zegelplak-

ken werden per jaar bij vooruitbetaling

in drie maandelijkse termijnen voldaan.

Het Belasting & Douane Museum heeft

van deze "fiscale bijdrage" in de collectie

ontwerpen, van alle waarden in hele vel-

len en fosse gestempelde waarden. Perio-

de 1941 en 1942. Deze "bijdrage" zegels

zijn in september 1944 voorlopig afge-

schaft (voor het bevrijde gebied) Staats-

blad 17 september 1944, artikel 15 en

later permanent, Staatsblad 27 juni 1947,

artikel 1.

"De Nederlandse regering heeft snel na

de bevrijding een militaire missie naar ik

meen van marinemensen naar Duitsland

gestuurd om de zoekgeraakte schepen

op to sporen. Op de schippersbeurs to

Rotterdam verschenen regelmatig lijsten

van gevonden Nederlandse schepen. De

"Geertruida" was daar nooit bij totdat hij

(eigenaar) hoorde dat het schip, zijn

schip, gesignaleerd was in het Mittel-

landkanal. Hij vond zijn schip terug en

na een noodreparatie(brandbom gaten)

heeft de Belgische schipper het schip

naar Papendrecht gebracht. Deze schip-

per kon nu op zijn beurt een verhuiswa-

gen bestellen want het schip was in

eigendom aan de eigenaar teruggegeven.

Via de experts van de Wederopbouw die

de schade vaststelden op 30.000 gulden

werd de reparatie door een Vlaardingse

werf uitgevoerd".

De "Geertruida" kwam opnieuw 1945 in

de vaart nu met de oudste zoon aan het

roer.

Geert Nieman

Bert van Teijlin+t>en

Geraadpleegde literatuur

Staatsbladen 1944, 1947

De Nederlandsche Staatscourant 1941

Verordeningsbladen 1940, 1941

Jaarverslag Centraal Bureau voor de Rijn - en

Binnenvaart 1940 - 1941

Correspondentie G. Jansen, november 2001

Reproduktie foto: Rob Tiemann, Zwartewaal

Foto Geertruida, tam Jansen, Rotterdam
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Het Leeuwarder zoutvat (foto: Ton van Kuijen)

Prof. Grapperhaus

geeft extra smaak aan

Zout-tentoonstelling

Op de bovenstaande foto ziet u een bijzonder zilveren, zorgvuldig met bloemen

gedecoreerd, zoutvat uit Friesland. De Leeuwarder meester Homme Dirks maakte

het zoutvat in de 17e eeuw. Zout was in deze tijd zeer kostbaar vanwege de'myste-

rieuze' geneeskrachtige en conserverende werking. Het was daarom welhaast ver-

plicht orn zout aan to bieden in een kostbaar object van edelmetaal. In de wisselten-

toonstelling'Zout-arm, Zout-rijk' van het Belasting & Douane Museum is dit unieke

zoutvat to bewonderen. Deze tentoonstelling is onderdeel van een drieluik over

accijnzen (zout, bier en zeep) en gaat over het product zout, de zoutwinning, de

consumptie en de toepassing van zout. In het kader van 'Zout-arm Zout-rijk' geeft

Prof. Grapperhaus vrijdag 19 september om 15.00 uur een lezing over de belangrijke

rol die het onmisbare product zout in de geschiedenis heeft gespeeld. Verder

besteedt Prof. Grapperhaus in zijn lezing aandacht aan de zware belastingen die in

de loop der eeuwen aan zout zijn verbonden. Deze bijzondere lezing wordt afgeslo-

ten met een borrel, waar de geinteresseerden onder het genot van een hapje en een

drankje nog uitvoerig kunnen napraten. De wisseltentoonstelling'Zout-arni, Zout-

rijk' loopt nog tot 1 oktober.

10
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De vrijheidsstrijd tegen Spanje van de

Noord-Nederlandse provincies leidde

aan het eind van de 16e eeuw tot de

geboorte van een douaneorganisatie als

onderdeel van de marine. In de voorna-

melijk over militaire zaken handelende

statuten van de Unie van Utrecht (1579)

werd bepaald dat alle zeven provincies

zouden meewerken aan een algemeen

belastingsysteem.

Hiertoe behoorde de heffing van con-

vooi-en licentgelden voor het financie-

ren van de oorlog met Spanje en de

bescherming van koopvaardij en visserij.

Na de dood van Willem van Oranje

(1584) besloten de Staten - Generaal

steun to vragen aan koningin Elisabeth

van Engeland. Deze stuurde daartoe in

1585 de graaf van Leicester, naar de

Noordelijke Nederlanden. Als gouver-

neur en kapitein-generaal voerde hij

twee jaren het bestuur over de republiek

der Verenigde

Nederlanden. Tij-

dens zijn bewind

werden vele plakka-

ten met betrekking

tot de handel en de

heffing van convooi-

en licentgelden uitge-

vaardigd en werden

in 1586 de eerste

Admiraliteiten opge-

richt respectievelijk to

Rotterdam, Hoorn, en

Middelburg. Omdat de

dienst der convooien

en licenten hiervan

onderdeel uitmaakte,

beschouwen we het jaar

1586 als het geboorte-

jaar van het douane-

korps. Recent werd op

de 4e veiling van Corne

Akkermans veilingen in

Culemborg een op dit

onderwerp betrekking

hebbend museumstuk

gekocht. Het betreft:

Grote Plakkaatbrief van 1587

Nummer 29
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Grote Plakkaatbrief van 14 april
1587, to Zierikzee.
"Robert Graze van Lcycetser

Baenderheere van Denbigh etc.

Lieutenant van haere Ma.t Van

Eni>clnndt, Gott zverneur elide

Capiteijn generacl der Vereenich-

den Nederlandtschen Provin-

cien. Allen dell *henen die sullen

zien ofte hooren lesen snluyt".

Aldus begirt het stuk over de

convooien en licenten. Een

stuk dat betrekking heeft op

de ongeautoriseerde in - en

uitvoer van goederen ( lees:

De graaf van Leicester. Gravure

door J. Houbraken. (inv. Nr. 4422)

smokkel ) op de stranden en andere

"uuthoucken" en de derving van belas-

tinggelden (Convoyen en Licenten) die

daarvan het gevolg waren. Licenten zijn

rechten die verkregen worden om met

onderdanen van een vijandelijk land

handel to drijven

tegen een zeker recht

aan de Admiralitei-

ten. Convoyen of

Convoyeren is het

begeleiden/bescher-

men van schepen

tegen de vijand. De

salutatio (begroeting)

is van Robert (Dud-

ley) Graaf van Leices-

ter (1532,/33-1588).

Leicester voerde

troepen hier to lande

bevel over de Engelse

die de Hollanders hielpen strijd to voe-

ren tegen de Spanjaarden. Verder is het

document ondertekend door de plaatse-

lijke hoogwaardigheidsbekleders to Tho-

len, Reimerswaal, Middelburg, Veere, Sas

Tevens is het stuk ondertekend door

Christiaan Huygens (1551-1624) destijds

secretaris van de Raad van State. Een

kwalitatieve goede en belangrijke aan-

koop voor de collectie.

Andere aankopen waren:
Staaten van Holland en Westvriesland,

vrij billiet ter bewijs van betaling , 3 gul-

den voor Koffy en Thee geld., Amster-

dam 19 juni 1783.

nv Soerabaiasche Zeepfabriek, bewijs

van aandeel 100 gulden, met fiscaalzegel,

Soerabaia, 1 oktober 1897.

Willi van Es en Geert Nieman

Met dank aan Come Akkermans

van Gent, Vlissingen, Arnemuiden en..? voor transcriptie en fotografie.
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Bel as tingbeginselen

bij Joost Schomaker

rl

A

71;

12

Beginselen vormen de morele kern van

het recht. Wil men over belastingrecht

kunnen spreken, dan zal het fiscale bestel

moeten voldoen aan rechtsbeginselen.

Het Belasting en Douanemuseum bezit

een buitengewone monografie van advo-

caat-fiscaal mr Joost Schomaker (geda-

teerd 1754), de "Rechtkundige aanmer-

kingen" over de 25ste penning (over-

drachtsbelasting en successiebelasting).

Voor zover mij bekend is dit work daar-

mee de oudste Nederlandstalige mono-

grafie over een bepaalde belasting, to ver-

gelijken met hedendaagse losbladige

commentaren in de fiscale literatuur of

met de Tekst & Commentaar serie in de

civielrechtelijke literatuur. De betreffende

regelgeving wordt artikelsgewijs gepre-

senteerd en bij ieder artikel volgt een uit-

gebreid commentaar waarbij de positief-

rechtelijke regels in een breed kader wor-

den geplaatst. De inleiding is zeer uitge-

breid, met een "Vertoog" over de oor-

sprong en noodzaak van 's lands schattin-

gen. Daarin schetst mr Schomaker een

aantal "primordiale beginselen". Ik volg

dit Vertoog, omdat het voor zijn tijd pro-

beert de stand van de wetenschappelijke

verhandelingen over fiscaliteiten samen

to vatten, en daarmee ook inzicht geeft in

de beginselen die in de ogen van een

18de eeuwse fiscaal jurist kennelijk

geacht werden het fiscale recht to beheer-

sen. Daarbij heeft de auteur voornamelijk

oog voor de directe belastingen.

Als eerste stelt onze auteur vast dat de

gemeenschap niet bestuurd kan worden

zonder bekwame middelen. Dit is echter

niet veel nicer dan een aanloop om to

kunnen vaststellen dat de overheid in tij-

den die ook voor Schomaker in het verre

verleden lagen, zich diende to bedruipen

met haar eigen inkomsten, zoals onroe-

rende zaken en bepaalde rechten. De pri-

vate eigendom was onaantastbaar: dat

volgt uit het "regt der natuur". Geheel in

lijn met de beschouwingen van middel-

eeuwse en vroeg-moderne juristen nam

Schomaker aan dat het natuurrecht niet

terzijde kan worden gesteld door wetge-

ving. Het eigendomsrecht wordt natuur-

rechtelijk beschermd, en belastingen wor-

den daarbij gezien als een ingreep op de

private eigendom. Het spanningsveld is

daarmee gegeven: aan de ene kant kan

de eigendom niet worden aangetast en

aan de andere kant zijn belastingen een

rechtstreekse aantasting van dat recht, en

onder omstandigheden onontkoombaar.

Daar komt bij dat de staat tot doel heeft

de private eigendom to beschermen: "de

beveilinge van het vreedzaam genot der

goedren, en niet, gelijk zommige Staat-

kundigen vermeinen, het bijzonder

belang der perzonen." Indien de overheid

inbreuk maakt op de private eigendom,

overtreedt zij niet alleen een natuurrech-

telijk beschermd recht, maar pleegt zij

ook nog eens doeloverschreiding, onder-

mijnt zij de oorzaak van haar eigen

bestaan. Het eerste primordiale beginsel

brengt derhalve het uitgangspunt nice,

dat de overheid geen belastingen mag

heffen. Zij moet haar beleidsdoelen

financieren met haar eigen publiekrechte-

lijke en civielrechtelijke inkomsten.

Schomaker vertrouwt zijn lezer min of

nicer bekend met de eigen inkomsten

van de staat, maar noemt er wel een aan-

tal. Zo zijn er de privaatrechtelijke

inkomsten uit het beheer van onroerende

overheidsbezittingen (domeinen), en de

publiekrechtelijke inkornsten, zoals uit de

rechtspraak (boeten en griffierechten), uit

monopolies (bijv. het recht van wind en

van maat) of uit verkeersbelastingen

(zegelrechten, overdrachtsbelasting en

successiebelasting). Wanneer daar bij

wordt genomen dat in vroege tijden het

leger uit dienstplichtige vrijgeborenen

bestond en niet-dienstplichtigen een ver-

vangende schatting betaalden, zijn de

belangrijkste periodieke inkomsten van

de overheid en haar overige bronnen in

beeld gebracht. Daarmee dient zij van-

ouds haar eigen onderhoud en de uitvoe-

ring van haar publiekstaken to bekosti-

gen. De overheid dient zich in to span-

nen orn die inkomsten niet alleen veilig

to stellen, maar zelfs to doen toenemen.

Hier zou men een afgeleid primordiaal

beginsel in kunnen lezen, zij het dat

Schomaker, anders dan sommige van zijn

voorgangers en ook tijdgenoten, in zijn

Vertoog niet veel aandacht besteedt aan

de inspanningsverplichting die de over-

heid terzake zou hebben.

Vervolgens rijst de vraag, of de overheid

belastingen mag opleggen ingeval haar

eigen inkomsten niet volstaan. Bij doze

vraag hoort nog een voorvraag. Deze

luidt, welke de beleidsdoelen van de

overheid zijn. De doelomschrijving van

de staat was in vroege tijden beperkt, en
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omvatte primair de klassieke doelstelling

van bescherming tegen externe vijanden

(defensie) en tegen interne vijanden

(ordehandhaving en rechtspraak), en op

afstand het reguleren van economische

activiteiten die niet of moeilijk op lokaal

niveau konden worden bekostigd (de

aanleg van grootschalige projecten zoals

wegen, waterhuishouding, windmolens

en dergelijke). Over verdergaande taken

voor de overheid, zoals in Schomakers

tijd wel nadrukkelijk werd bepleit, laat

onze auteur zich nauwelijks uit. In

tegendeel, hij waarschuwt tegen overlie-

den die lasten opleggen voor beleidsdoe-

len die niet rechtstreeks een relatie heb-

ben met het object van de belasting-

heffing. Belastingen zijn wezenlijk

bestemmingsheffingen: de opbrengst

van reele belastingen, belastingen die

verbonden zijn aan het bezitten van een

goed, client ten goede to komen van het

bezit van dat goed. Daarmee is een

tweede primordiaal beginsel gevonden.

Omgekeerd accepteert Schomaker der-

gelijke lasten ook snel, omdat de

opbrengsten ten goede komen aan de

objecten die voorwerp zijn van belas-

tingheffing. Wij zouden hierin het profij-

tbeginsel lezen.

Daarmee komen we weer terug bij de

hoofdvraag: als de overheid onvoldoen-

de middelen heeft voor haar primaire

beleidsdoelen, mag zij dan belasting hef-

fen? Hoe At het dan met het natuur-

recht, en als die barriere genomen is, hoe

At het dan met het verbod om nieuwe

belastingen op to leggen in het Romeinse

Corpus Juris: Vectigalia nova institui non

posse? In de Nederlanden van de 18de

eeuw gold het Romeinse recht aanvul-

lend en maakte dus deel uit van het

positieve recht. Belastingen mogen wor-

den gevraagd flagitante publica necessi-

tate, zo legt Schomaker uit: ingeval van

de publieke noodzaak dat vereist. Dit is

de uitwerking van ons gezegde "nood

breekt wet". Onder normale omstandig-

heden dient de overheid zich to bedrui-

pen met eigen middelen. inbreuken op

de private eigendom zijn alleen gerecht-

vaardigd ter bescherming van die priva-

te eigendom en alleen in tijden van

nood. Met dit laatste hebben we een

derde primordiaal beginsel gevonden. Is

dat voldoende om de natuurrechtelijke

bescherming opzij to zetten? Onze

auteur wijst daartoe op het leerstuk van

het dominium eminens, het uitgangs-

punt dat alle materiele zaken in de

gemeenschap toebehoren aan de

gemeenschap zelf, en dat de private

eigenaren een daarvan afgeleid eigen-

domsrecht hebben, of eigenlijk een

natuurrechtelijk beschermd gebruiks-

recht. De rechtsgrond van dat recht is

het publiek belang, aangezien de private

eigendorn in wezen al een nuancering is

van het natuurrechtelijke uitgangspunt

dat alle materiele zaken in de schepping

aan de hole gemeenschap toebehoren.

Om optimale exploitatie van die zaken

mogelijk to waken is de private eigen-

dom ingevoerd en wordt die eigendom,

als gebruiksrecht, door het natuurrecht

beschermd. Flagitante publica necessita-

te seu utilitate, wanneer de publieke

noodzaak of het publieke belang vereist

dat de primaat van de private eigendom

wordt doorbroken, dan vervalt dat pri-

maat en mag de overheid het hogere

eigendomsrecht van de gerneenschap

uitoefenen zonder strijd met het natuur-

recht. Bij Schomaker wordt dit overigens

niet nader geadstrueerd; hij verwijst ter-

zake naar gezaghebbende werken in de

juridische literatuur die hem ter beschik-

king stond.

Als de overheid het recht heeft om belas-

tingen to vragen, dan resteert de vraag

of de overheid verder mag gaan dan

belastingen voor de acute nodes. Mag

zij een voorziening treffen voor toekorn-

stige uitgaven? Deze vraag speelde in

zijn tijd een belangrijke rol, vooral in

door het absolutisme geinspireerde lite-

ratuur. Een sterke staat behoeft een ster-

ke kas, zo meldt Caspar Klock (1583-

1655), een van de Duitse auteurs bij wie

Schomaker frequent to rade gnat. Een

overheid die niet over een buffer

beschikt kan niet vertrouwen op de bur-

gers, wier gemoed gelijk staat aan hin-

kende honden met wie men geen hazen

kan vangen, aldus Wilhelm von Schro-

der (1640-1688). Schomaker kiest een

andere weg. Hij citeert een anecdote

over Alexander de Grote, die op de

vraag waar hij zijn schatkist bewaarde

antwoordde: bij mijn vrienden. Wanneer

de overheid financiele middelen nodig

heeft, dan kan zij een beroep doen op

Naar onderdanen. Daar komt nog een

argument bij. Schomaker verwijst naar

Froumenteau die in 1581 Lodewijk XII

aanhaalde: "Qu'ill falloit, que ses riches-

ses & thresors fussent dans les bourses &

dans les maisons de ses sujets, & que le

prince tie scauroit mieux thesaurier &

s'enricher, qu'en en enrichissant par bon

traictement & soulagement de ses

sujets." De overheid heeft tot taak het

algemeen belang to dienen, en iedere

last die de individuele leden van het

burgerlijk lichaam verzwakt, verzwakt

per definitie dat lichaam, de gemeen-

schap als zodanig verzwakt. Daarin

schuilt een besef van economische reali-

teit, dat juridisch binnen de parameters

van de staatkundige doelomschrijving

wordt gebracht. Schomaker brengt deze

argumenten bij zijn uitgangspunt, dat de

overheid zo min mogelijk lasten moet

opleggen, met of zonder consent. Met

instemming citeert hij keizer Justinianus,

die in zijn Novellen opmerkt dat hij zijn

dagen en nachten gebruikt orn to komen

tot maatregelen in het belang van zijn

onderdanen, dat zij rustig kunnen leven,

waarbij zij zouden worden bevrijd van

lasten, met uitzondering van juiste en

rechtvaardige belastingen (Nov. 8):

Ontnes nobis dies ac noctes corttingitcuin

Orrtni lucubratione & co<S'itatione dec ere,sem-

per oolentibus, of aliquid utile & placensDeo

a nob is collatioribus praebeatur,& non in

nano vigilias ducirnus,sed in ejusrnodi cas

expendinnts consilia pernoctantes& noctibus

sub aequilitate dierunr utentes;ut nostri sub-

jecti sub ornni quiete consistant,solicitudine

libcrati, nobis in nosmetipsos proonntihus

co,Eitationent suscipientibus,per onrnenr nain-

quc curiositatent t+ inquisitionent discurri-

rmts,illa agere querentes, quae ofilitatenr

nostris subject is introducendo,onini cos onere

liberent, & ornni damno extrinsecus illatoci-

tra public mn c ensum & justant legitimamque

collatio new.

Schomaker concludeert dat de overheid

zich moet inspannen om de belasting-

druk minimaal to houden. De overheid

moet derhalve permanent bezuinigen.

Het is kennelijk zelfs niet aanvaardbaar

dat de overheid spaart van belastingin-

kornsten, omdat zij niet nicer mag heffen

dan absoluut noodzakelijk. Dit kan wel-

licht worden gezien als een uitwerking

van het eerste primordiale beginsel. Als

de overheid haar eigen recht mag uitoe-

fenen door belastingen op to leggen, dan

rijst de vraag, of zij dat recht eenzijdig

mag uitoefenen. Schomaker wijst crop

dat eenzijdig opgelegde belastingen

bezwaarlijk zijn, en benadrukt dat in

"Bataafse tijden" geen belastingen wer-

den geheven. De vrije ingezetenen van

onze gewesten plachten in vrijwilligheid

hij to dragen wanneer de overheid mid-

delen nodig heeft. In dat verband prijst

hij de Liberale Gifte die in zijn eigen tijd

werd overeengekomen, een vermogens-

belasting van gerniddeld 2%, ter delging

van de acute noden van de gemeen-

schap,vrijwillig bijeengebracht door de

"inwooners van ons vry Gemeenbest".
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Zodanige lasten waren de prijs voor de

vrijheid. De vrijwilligheid wordt bena-

drukt: ook de Turkse penning, de

1000ste penning die ten tijde van keizer

Maximiliaan werd geind om de kosten

van de bescherming tegen de Turken to

bestrijden was een "gewillige bybrengin-

ge", terwijl de laat-middeleeuwse perio-

dieke beden van de centrale overheid, zo

memoreert Schornaker, ook in vrijheid

werden ingewilligd door de vrijgeboren

ingezeten. Vrijwilligheid is daarmee

hoofdzaak. Dat is daarmee het vierde

primordiale beginsel: degenen die beta-

len moeten instemmen met hun lasten.

Wij zouden hierin het legitimiteitsbegin-

sel zoeken.

Dan is er de vraag, wie zou moeten beta-

len. Hier zouden we een vijfde primordi-

aal beginsel verwachten: het gelijkheids-

beginsel. Het Aristotelische paradigma

dat ieder gelijk dient to worden behan-

deld en ongelijk voor zover de omstan-

digheden ongelijk zijn, is eigen aan de

menselijke natuur en van alle tijden. We

komen het ook bij Schomaker tegen, zij

het niet als een uitgangspunt waar hij

nadruk op legt. Wel wijst hij op Thomas

Hobbes, in diens beroemde uitspraak dat

mensen zich minder door de druk, dan

wel door de ongelijke verdeling belast

voelen (De Cive, 13.10). In de 18de eeuw

speelde dit hedendaagse beginsel een

minder prominente rol. In de steer van

de directe belastingen was men gewend

aan ongelijkheid in de verdeling van de

lastendruk, doordat vele oude privileges

uit het verleden waren versteend. De

gedachte om die versteende privileges of

to schaffen leefde niet echt; de Republiek

was juist ontstaan omdat men wenste

vast to houden aan de naleving van

oude privileges door de centrale over-

heid. Die oude privileges boden nog

steeds bescherming, hoezeer sonunige

wellicht ook waren ontdaan van een

rechtsgrond door veranderde omstan-

digheden. In de middeleeuwen bijvoor-

beeld waren vrijgeboren ingezetenen

vrijgesteld van belastingheffing. Dit gold

ook voor kerkelijke instellingen. In die

vroege tijden was dit geen bron van

onrechtvaardige ongelijkheid. Vrijgebo-

renen hadden een verplichting om jaar-

lijks een zekere tijd beschikbaar to zijn

voor de Iandsverdediging, waartoe men

over een kostbare bewapening moest

beschikken. In tijden van schaarste is dat

bepaald geen privilege, noch afgezien

van de persoonlijke risico's die men in

een oorlog loopt, en de belastingvrijdom

zal niet altijd volledige compensatie heb-
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ben geboden. Dat de niet-vrijgeborenen

wel moesten bijdragen in geld, en wel

"voor den eigendom en bescherminge

hunner landen" komt Schomaker als

vanzelfsprekend voor. Ook de kerkelijke

privileges hadden een terechte grond.

Deze instellingen waren onder meer ver-

antwoordelijk voor de sociale zorg, zie-

kenzorg en onderwijs; wij zouden zeg-

gen dat de overheid deze taken heeft

gedelegeerd. Zonder fiscale privileges

zouden die instellingen hun taken niet

of nauwelijks hebben kunnen vervullen,

en deze privileges kunnen dan ook com-

pensatie worden aangemerkt. Aanpas-

sing van de regelgeving geschiedde in

de latere middeleeuwen en in de vroeg-

moderne tijd via omwegen. Landgoede-

ren bijvoorbeeld die ooit een zakelijke

vrijstelling van de grondbelasting had-

den gekregen omdat generaties van

eigenaren een persoonlijke vrijdom had-

den, werden betrokken in een nieuwe

zakelijke belasting met een alternatief

geformuleerde grondslag. Fen andere

omweg was de verrnogensbelasting, een

persoonlijke belasting waar alle activa

van de burgers bij konden worden

betrokken, zonder versteende privileges

aan to tasten. Het gelijkheidsbeginsel

speelde daarbij verder geen rol; belastin-

gen die het vermogen van de burger

belasten zonder aanziens des persoons

drukken in beginsel gelijk.

Voor onze advocaat-fiscaal was het

gelijkheidsbeginsel geen issue. De massa

van inwoners binnen zijn jurisdictie (het

graafschap Zutphen) miste de baten om

in de cohieren voor de directe belastin-

gen to worden vermeld. Wie moeten dan

de lasten betalen? Uiteindelijk, zo con-

cludeert Schomaker, hebben steeds de

"rijkdom en welvaren van vermoogende

inwooneren" bijgedragen voor de "veilig-

ste Schatkist van ons Vaderlands

Gemeenbest", zoals bij de Liberale gifte

van 1747, een vermogensbelasting. Scho-

maker vermaant zijn lezer op dit punt:

"wil hij zig aan geen snode ondankbaar-

heid schuldig maken, hem aan de Vade-

ren des Vaderlands eeuwiglijk moet ver-

pligt agten. "Bij het voorgaande dient

bedacht to worden, dat Schomaker leef-

de in een regentenstaat, waarin begrip-

pen als vrijwilligheid gerelativeerd moe-

ten worden; zeker is niet bedoeld dat

echt iedere inwoner moot instemmen

met de voorgestelde maatregelen. Tever-

geefs zoekt men in het Vertoog naar

democratische beginselen. Integendeel,

de individuele ingezetene moet niet de

vermetelheid hebben om vraagtekens to

zetten bij beslissingen die op hoog

niveau worden genomen. In beginsel, zo

stelt onze overheidsdienaar, moeten

argumenten ten faveure van de fiscus

altijd prevaleren boven bedenkingen,

vooral in een republiek waar men niet

hoeft to vrezen voor onnutte verkwistin-

gen; de zorg over overheidsfinancien is

immers opgedragen aan velen die reken-

schap moeten afleggen van hun beleid.

Onze auteur citeert de jurist Dominicus

Aggaeus Hamerster (1689-1774), die zelfs

het uiten van bezwaren tegen belasting-

wetten onaanvaardbaar vond:

"het daarom best to zijn, zig van dolean-

cen to onthouden, als zijnde in een vrije

regeringe niet noodzakelijk, om dat men

niet moet twijffelen, of, daar zo veele

Regenten zijn, die 't nicest aan 's Lands

welvaren is gelegen, zullen wel 't beste

bezorgen..."

Dat gait Schomaker to ver, maar als het

gaat om "s Lands gereguleerde schattin-

gen" maant hij wel tot "Eerbied, trouwe

en gehoorzaarnheid" waarmee onver-

enigbaar is dat men zou proberen om

belastingen "die den Vorst van den Land

om goede redenen ingevoerd heeft" of to

schaffen. Ongetwijfeld zou hij ook de

logica in twijfel hebben getrokken om

eenieder inspraak to geven: wie betaalt,

bepaalt, en de welvarende inwoners die

volgens onze auteur uiteindelijk de

directe lasten betalen leveren niet voor

niets de regenten voor het bestuur.

Dan kom ik op het draagkrachtbeginsel,

dat voortvloeit uit het gelijkheidsbegin-

sel. Middeleeuwse theorici als Thomas

van Aquino (1225/1227-1274), Raymond

de Penaforte (ca. 1180-1275), Monaldus

(ca. 1280-1322), en Antoninus van Flo-

rence (1389-1459) hadden belastingen

alleen geaccepteerd indien deze werden

opgelegd naar (in het Latijn) "facultas",

vermogen, oftewel de duurzame draag-

kracht van de belastingplichtigen. Fre-

quent wordt er in de contemporaine lite-

ratuur op gewezen dat de overheid het

stamvermogen sowieso niet mag aantas-

ten - daar zou het natuurrecht zich

tegen verzetten - maar eventueel wel de

periodieke vruchten, lees, het inkomen

dat met de belaste vaste materiele activa

wordt gegenereerd. De oude vermo-

gensbelastingen waren daarmee verge-

lijkbaar met de hedendaagse forfaitaire

rendementsheffing. Wie vermogen heeft,

kan daarmee inkomen verwerven, en

wordt derhalve geacht draagkracht to

hebben.
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Het inkomen kan ook via accijnsheffin-

gen worden benaderd: wie consumeert,

heeft kennelijk draagkracht. Het graaf-

schap Zutphen kende tal van accijnzen

die vooral op eerste levensbehoeften

drukten zoals op brood, zout, zeep,

vlees, bier en dergelijke. Hier kan men

het gelijkheidsbeginsel in uitgewerkt

vinden; iedereen heeft profijt van de

voordelen die de gerneenschap geeft en

iedereen betaalt daar gelijkelijk aan niee.

Vooral in het gewest Holland zouden

volgens Schomaker zoveel accijnzen

worden geheven, dat hij ze niet eens

opnoemt. Misschien had de hertog van

Alva (1507-1582) wel een punt van aan-

dacht, toen hij voorstelde om alle kleine

en grote accijnzen to vervangen door

een heldere belasting, de 10de penning,

die tegemoet zou komen aan het draag-

krachtbeginsel; de inwoners zouden

betalen "een yegelijck na zijn macht en

faculteyt". Opmerkelijk is dat Schomaker

weinig ruimte inlast voor de indirecte

heffingen. Wel lijkt hij in to stemmen

met de progressie in de accijnsheffingen;

consumptiegoederen die niet strikt

noodzakelijk waren kenden vaak relatief

hoge tarieven. Onze advocaat-fiscaal

citeert de beroemde passage van de

Franse jurist Jean Bodin (1530-1596, in de

vertaling van Schomaker:"dat'er Beene

aan God zo behaaglijke, aan de Vorsten

zo eerlijke, en aan het Volk zo nuttige

schattingen zijn, als dewelke uitgeschre-

ven en gelegd worden op die dingen,

welke tot bedervinge van de goede bur-

gerzeden, ijdele vermakelijkheden, over-

daad, en dartele wellusten verstrek-

ken."Dit had een aanknopingspunt kun-

nen zijn voor een verhandeling over

belastingheffing naar draagkracht, wel-

licht over de afwenteling van de belas-

tingdruk en misschien zelfs voor een

verhandeling over de belastingheffing

als beleidsinstrument. De gelegenheid

wordt door Schomaker echter niet

benut. Zijn belangstelling is vooral

gericht op het positieve recht en hij kiest

zijn bronnen vooral uit de juridische lite-

ratuur.

In de aanvang van dit opstel is opge-

merkt, dat het fiscale bestel zal moeten

voldoen aan rechtsbeginselen, wil nien

van belastingrecht kunnen spreken. Die

beginselen moeten uitmaken wie welk

deel van de collectieve lasten moet dra-

gen, naar algemeen aanvaardbare maat-

staven. Joost Schomaker heeft in zijn

Vertoog een aantal primordiale beginse-

len opgenomen zoals die in de literatuur

van zijn tijdgenoten ook zijn to vinden,

waarbij ik overigens opmerk dat hij die

niet telkens als zodanig heeft gepresen-

teerd. De geschetste kaders beantwoor-

den echter aan de behoefte om vast to

stellen wie de collectieve lasten moet

dragen, en waarom de keuzes zo uitval-

len als het positieve recht van zijn tijd

aangaf.

Rest de vraag, wat de betekenis is van

een vertoog als dat van deze advocaat-

fiscaal voor de huidige tijd. Er is een zeer

wezenlijk verschil tussen de tijd van

Schomaker en de onze: in de 18de eeuw

was nauwelijks marge voor overheidsbe-

leid, doordat de draagkracht van de

inwoners slechts in beperkte mate belas-

tingheffing toeliet, terwijl de kosten van

de primaire overheidstaak (veiligheid)

extreem hoog wares in die onveilige tij-

den. De frequente opmerkingen van

Schomaker ten faveure van de fiscus

moeten in dat kader worden

beschouwd. In onze tijd is de draag-

kracht van de inwoners ongekend groot,

en is ook de marge voor overheidsbeleid

ongekend groot, zelfs nu de economi-

sche wind uit de verkeerde hook waait.

Maar de kern van het betoog van Scho-

maker lijkt nog steeds relevant, dat de

overheid in de steer van de directe belas-

tingen een inspanningsverplichting

heeft om zo min mogelijk in to grijpen in

de eigendomsrechten van de burger, dat

belastingen niet kunnen worden opge-

legd zonder de instemming van degenen

die de belastingen moeten betalen, en

dat als er belastingen worden gevraagd

er een relatie moot zijn tussen de last en

de besteding ervan. Uiteindelijk gaat het

om het volgende citaat uit het work van

Flavius Cresconius Corippus (6de eeuw

na Christus) ter ere van keizer Justinus,

door Schomaker terecht geciteerd: Tute-

tur fiscus iustorum nemine laeso Quae

sua suet capiat, quae sort privata, relin-

quat...Nec patimur quemquam sacra-

turm laedere fiscurn Nec laedi quen-

quam sinimus sub nomine fisci

De fiscus beschermt, hij beschadigt geen

van de rechtvaardigen, Hij neemt wat

hem toekomt, hij laat wat privaat is... Wij

dulden niet dat iemand de fiscus schaadt

en wij dulden evenmin, dat iemand

wordt geschaad onder het mom van de

fiscus

(Corippus, In laudem lustini 2, verzen

256-257 en 272-273)

Ourao Ydi^nm

De auteur is hoogleraar Geschiedenis van het

belastingrecht aan de Universiteit Leiden vanwe-

ge de Stichting Belastingmuseum Prof. Dr. Van

der Poel en advocaat bij Greenberg Traurig,

advocaten en belastingadviseurs to Amsterdam
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`Ik hou van rommelzolders'

Hij zou hoog scoren in de verkiezing van Nederlands bekendste politicoloog. Rinus

van Schendelen is sinds 1980 hoogleraar politicologie aan de Erasmus Universiteit

Rotterdam en combineert het geven van onderwijs, het schrijven van boeken en arti-

kelen over zijn vak en veelvuldig optreden in de media met de rol van bemiddelaar

in de praktische politiek (zoals vorig jaar bij de vorming van een college in Rotter-

dam). Minder bekend is dat hij met zeventien jaar ruimschoots het langstzittende

bestuurslid van het Belasting- en Douanemuseum is.

Het was overigens niet

primair op grond van zijn

academische kwalificaties

of activiteiten dat Van

Schendelen in 1986 tot het

bestuur van het museum

toetrad. 'lk ben al heel

lang verzamelaar van

papiergeld en dan vooral

van geld met een politie-

ke betekenis. Denk aan

rijksmarken uit de Wei-

mar Republiek, revolutie-

geld van de Indonesische opstand of de

aangepaste biljetten na regimewisselin-

gen in Derde Wereldlanden. Over mijn

verzameling word ik eens geinterviewd

door het Rotterdams Dagblad en een van

de reacties die ik op dat verhaal kreeg

was van Pierre Crasborn, de toenmalige

beheerder-conservator van het Belasting-

museum. Hij complimenteerde me met

mijn verzameling, maar zei dat het

museum over een nog grotere en mooie-

re collectie papiergeld beschikte. Als ik

zin had moest ik rnaar eens komen kij-

ken. Een paar dagen later zat ik er al.

Vanaf het eerste moment konden Cras-

born en ik het prima met elkaar vinden

en dat is het begin geweest van mijn acti-

viteiten. Al snel wist ik op de Erasmus

Universiteit een kleine dependance van

het Belastingmuseum geopend to krijgen

door staatssecretaris Henk Koning. Een

tijdje later word ik voorgedragen als

nieuw bestuurslid.'
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Op een punt had Cras-

born zich overigens

vergist, vult hij lachend

aan. 'Mijn verzameling

was groter en mooier

dan die van het muse-

um.'

Poelianen

Als bestuurslid kwam

Van Schendelen in een

voor hem onbekende

wereld terecht. 'Mijn

medebestuurders

waren allemaal fiscalist en bovendien

Poeliaan, dat wil zeggen leerling en vaak

ook protege van de grote Van der Poe]. Ik

was de eerste met een niet-fiscale achter-

grond en ook als ex-katholiek paste ik

niet helemaal in het tot dan uitsluitend

protestante gezelschap. Maar het is nooit

een probleem geweest. Met gereformeer-

den kun je heel goed lachen. Bovendien

werd mijn praktische instelling gewaar-

deerd. Ik heb de nodige nuttige sugges-

ties kunnen doen voor de interne organi-

satie van het museum en voor de manier

waarop we het best naar buiten konden

treden: onder meer het oprichten van de

stichting "Vrienden van ..." en het instel-

len van een bijzondere leerstoel in Lei-

den. Bovendien was ik steeds degene die

aan het eind van een discussie over een

fiscaal onderwerp zei: "Leuk, maar hoe

kunnen we dat nu vertalen naar een ten-

toonstelling?" Dat heeft diverse bruikba-

re ideeen opgeleverd.'

Hij herinnert zich nog hoe hij samen met

Crasborn en een vrijwilliger de collectie

papiergeld van het museum op orde

bracht. 'Dat was hard nodig, want eerlijk

gezegd was het een rommeltje. Maar dat

gold eigenlijk voor het hele museum - en

dat was juist ook weer het aantrekkelijke.

Alles ademde nog de steer van rommel-

zolders en als ik ergens van hou dan is

het van rommelzolders. Overal stonden

dozen en kisten met materiaal en alleen

Crasborn wist wat daarin zat. De muren

waren volgehangen met objecten, op een

volgens de huidige museale inzichten

volstrekt onaanvaardbare manier. Elk

hoekje was een rommelhoekje, waar je

mogelijk weer verrassende vondsten ken

doen. Voor de liefhebbende onderzoeker

een waar paradijs.'

De huidige toestand is onvergelijkbaar

met die van bijna twintig jaar geleden,

beseft hij. 'Er heeft een enorme professio-

naliseringsslag plaatsgevonden, waar-

door het museum nu aan de moderne

maatstaven voldoet. De hele collectie

wordt overzichtelijk gepresenteerd, hij

elk object vind je een toelichting, alles is

keurig gecatalogiseerd. Noodzakelijk,

begrijp ik en ik heb het moderniserings-

proces dan ook altijd ondersteund. En

het heeft resultaat opgeleverd, want we

hebben nu een aantrekkelijk en actief

museum, dat jaarlijks zo'n twintigdui-

zend bezoekers trekt. Maar in m'n hart

verlang ik nog regelmatig terug naar het

museum uit mijn begintijd, met z'n aan-

stekelijke chaos en verrassingen.'

Europa

Als politicoloog is Van Schendelen gespe-

cialiseerd in Europa en de EU. Hij publi-

ceerde vele bijdragen over de vraag hoe

'Brussel' in elkaar At en over de manier

waarop je er als belangengroep je stem

het best kunt laten doorklinken. Pas gele-

den nog wijdde hij tachtig Poolse ambte-
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naren in de bestuurlijke mores van de

EU in. In Nederland vraagt hij al vele

jaren aandacht voor het - vaak miskende

of genegeerde - feit dat inmiddels zeven-

tig procent van de Haagse wet- en regel-

geving afkomstig is uit Brussel.

Ook in de boezem van het Belastingmu-

seum stuitte Van Schendelen lange tijd

op het nodige onbegrip voor zijn Euro-

pese missie. 'Dat kwam waarschijnlijk

omdat de bestuursleden van toen groten-

deels uit de Belastingdienst kwamen en

werkzaam waren aan de uitvoeringskant

van het fiscale spectrum. Daardoor

wares ze niet altijd bekend met de

geschiedenis achter een bepaalde ont-

wikkeling en daaruit verklaar ik ook hun

relatieve onbekendheid met alles wat in

Brussel speelde. Ik heb altijd gepleit voor

"ontpoelianisering" van het bestuur,

want hoe toegewijd en betrokken ook,

het was toch een groep met een bepaalde

- en daardoor beperkte - visie. Het leek

me gewenst dat ook andere geluiden een

kans zouden krijgen en als je naar de

samenstelling van het huidige bestuur

kijkt is dat good gelukt. We hebben nu

vertegenwoordigers van de Hoge Raad,

de belastingadvieswereld en het bedrijfs-

leven. Partijen die op een heel andere

manier met belastingen bezig zijn.'

Zelf volgt hij de Europese ontwikkelin-

gen rond belastingharmonisatie en belas-

tingconcurrentie van dichtbij. 'Niet

zozeer de fiscale inhoud - die laat ik

graag aan fiscalisten over - maar wel de

politieke dimensie. De fiscaliteit krijgt in

Brussel steeds meer aandacht. Het is het

laatste gebied dat de vrije-marktwerking

binnen de EU verstoort. We hebben de

EMU, we hebben de euro, nu de belas-

tingen nog. Maar zeker bij de directe

belastingen verloopt de harmonisatie

traag. Die zitten gevangen tussen twee

tegengestelde krachten: de regeringen

van de lidstaten koesteren dit bijna laat-

ste eigen beleidsinstrument - the power

to tax is the power to govern - en de

druk van het internationals bedrijfsleven

dat schreeuwt om harmonisatie van bijna

alle belastingsoorten. Daar komt nog bij

dat stater een vetorecht hebben bij

beslissingen op het gebied van directe

belastingen - en dat helpt ook niet erg

mee. De fiscale dossiers in Brussel beho-

ren dan ook tot de meest weerbarstige.'

Belastingoproeren

Gevraagd naar de tentoonstelling die

hem in zijn bestuursperiode het meest

aansprak, noernt Van Schendelen die

over belastingoproeren. 'Dat was een

hele goeie, over een onderwerp dat me

erg boeit. Het is nu nauwelijks nog denk-

baar dat mensen de straat opgaan om

gewelddadig to protesteren tegen een als

onrechtvaardig ervaren belastingmaatre-

gel. Ik heb ten minste niemand gezien

die zich anders dan verbaal verzette

tegen het kwartje van Kok - wat je met

enige fantasie kunt vergelijken met het

verhogen van de bieraccijns in de zes-

tiende of zeventiende eeuw. Het laatste

Nederlandse belastingoproer dateert uit

1835, maar in de twee eeuwen daarvoor

was belastingheffing in Nederland - en

trouwens in heel Europa - de belangrijk-

ste oorzaak van oproeren.'

Denkend aan belastingoproeren ziet hij

altijd in gedachten de plaat van de plun-

dering van het huis van belastingpachter

Van Aarssen aan het Singel in Amster-

dam in 1748. Al zijn spullen worden uit

de ramen gegooid en in de kelder ver-

dwijnt zijn wijnvoorraad in de gracht.

Opvallend is dat veel van de plunderaars

vrouwen zijn. Het gaat over iets wat we

ons nu niet meer kunnen voorstellen: het

verpachten van belastingen. In de Repu-

bliek droeg de overheid het recht om

belastingen to heffen en in to vorderen

echter op grote schaal over aan prive-

personen. De pachter betaalde vooraf

een bepaalde pachtsom en kreeg daar-

door het recht om voor eigen rekening

belasting to heffen en to innen. Een pop-

ulair beroep was het natuurlijk niet.

Belastingpachters werden algemeen ver-

acht en vaak vergeleken met de tolle-

naars uit het Nieuwe Testament, die voor

de bezettende Romeinse overheid werk-

ten.'

Het antwoord op de vraag waarom er nu

geen belastingoproeren meer zijn zoekt

Van Schendelen hoofdzakelijk in de indi-

vidualisering van de heffingen die in de

loop van de tijd heeft plaatsgevonden.

'Belastingheffing vindt nu vrijwel volle-

dig op individuele basis plaats. De ver-

schillen die daarbij optreden voorkomen

dat de belastingplichtigen makkelijk een

blok van politieke betekenis vormen,

want iedereen heeft andere belangen. In

die zin is de fiscus een Machiavellistische

instelling, die een beleid van verdeel-en-

heers voert.'

Het brengt hem op een van de meest

opvallende kanten aan belastingen. 'Elk

jaar slaagt de overheid er weer in om

zonder al to grote problemen al die mil-

jarden binnen to halen. Als je daar over

nadenkt is het eigenlijk heel bijzonder.'

Rond getal
Hoe tang wil hij nog bestuurslid blijven?

Van Schendelen aarzelt geen moment bij

deze vraag - wat hij overigens ook maar

zelden doet. 'Ik hou van ronde getallen,

dus als het aan mij ligt maak ik zeker de

twintig jaar vol. Maar vijfentwintig

spreekt me als getal natuurlijk nog meer

aan.'

Henk Bergrnan
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Vrijwel ieder belastingoproer wordt gekenmerkt

door plunderingen van huizen van Belasting-

pachters en autoriteiten. Deze prent toont het

vernielen van de inboedel Van de pachter van

de wijnaccijns Van Aarssen tijdens het Pach-

tersoproer to Amsterdam in 1748. (Gravure

door S. Fokke, 1777, inv. Nr. 328)
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maakte. En hij was de redacteur van dit

blad waarin de fiscale geschiedenis een

belangrijk onderwerp is.

Een interview ten afscheid

Op zijn boekenkast prijken zeven oude uniformpetten: een douanepet, een sjako met

pluimen, een pickelhaube enzovoorts. Ze geven een historisch cachet aan de woonka-

mer van Wolf Kattenbusch die het redacteurschap van Impost aan mij heeft overge-

dragen. Ten afscheid volgt hier dit interview, maar we zullen vast nog wel eens van

Wolf vernemen.

Tijdens ons gesprek blijkt dat Wolf op

meer dan een manier verbonden is met

de geschiedenis en dit museum.

Hij studeerde aan de toenmalige

Rijksbelastingacademie, gevestigd in

het huidige museumgebouw.

- Hij bracht er als student een boeiende

tijd door, waarover hij Ieuke anekdo-

tes kan vertellen.

Zijn loopbaan bij de Belastingdienst

bracht hem op standplaatsen in het

hele land.

Bijzonder was de periode bij de Inter-

nationale Douaneraad (I.D.R.) waar-

voor hij de hole wereld rondreisde.

De ontwikkelingen tijdens at die jaren

vormen inmiddels een boeiende geschie-

denis, waarvan hijzelf actief deel uit-

18

Surnumerair

Hij begon als Surnumerair, ofwel

adjunct-inspecteur in ambulante dienst.

In die en andere functies 'reisde' hij

langs allerlei kantoren en daarna werkte

hij lang op het Ministerie van Financien.

Op I januari 1990 ging hij aan de slag in

Brussel bij de I.D.R. om to werken aan de

Systematische goederenindex. Zo kwam

hij in een internationale omgeving

terecht. En het werk bracht hem op uit-

eenlopende plaatsen op de wereld: Syrie,

Tunesie, Duitsland, Zweden, de Verenig-

de Staten en Japan, om maar een paar

uithoeken to noemen waar hij seminars

over de goederenindex verzorgde.

Het eerste jaar, zo herinnert hij zich, gaf

hij zo'n seminar in Japan, waar hij ook

het voormalige schiereiland Decima bij

Nagasaki bezocht. (Zoals bekend had de

Verenigde Oost-Indische Compagnie

daar als enige Westerse instelling een

handelspost die tevens het enige venster

van Japan op de toemnalige wereld

vormee). En hij vertelt met smaak over

de smeedijzeren hekken op de 'oude

vaste wal' met afbeeldingen van de

'Rooie Barbaren' zoals de Hollanders

toen in Japan genoemd werden, en over

de toeristische attracties die Japans oude

band met Nederland bevestigen: een

kopie van Huis ten Bosch, 'Hollandse' en

'Zaanse' huisjes en de 'erwtensoep die

niets met snert to maken had'.

Van Afrika naar de Caraiben, naar Mon-

tevideo of naar Rusland. Een dynamische

tijd, vindt hij. Was hij een week in New-

York, dan volgde Brussel. Werkte hij in

Kiev bij min 8 Braden, vlak daarna was

hij op de Filipijnen bij plus 35 Braden.

Geen wonder dat hij ziek werd. Soms

was het hem wet eens to veel.

Vrijwilliger

Na zijn pensionering ging hij als vrijwil-

liger de redactie van Impost verzorgen.

Dat deed hij graag, want hij had at heel

fang een gevoelsmatige binding met het

museum. Die binding werd versterkt

door het donateurschap voor het leven,

terwijl hij zich later ook als Vriend aan-

meldde. Het museum had zijn hart

gegrepen. Maar hij vond het vooral leak

om tussen de mensen van het museum
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vroeg of hij het niet jammer vond dat het

uniform werd afgeschaft, was zijn ant-

woord: 'U moot niet vergeten; ik heb het

mijn hele leven gedragen.'

to zitten en om er to werken: ' omdat ze

heel gezellige mensen waren die wisten

wat ze deden. En omdat ze bereid waren

to praten over hun work in het museum'.

En zo was Wolf van 1998 tot 2003 redac-

teur van Impost, het blad dat hij voor-

dien als Vriend van het museum regel-

matig las. Toenmalig redacteur Sijtze Rui-

tinga kende hij nog uit zijn schooltijd in

Groningen.

Laatste redactievergadering samen met John

Vrouwenfelder (rechts)

Tijdens zijn werkzaamheden voor de

I.D.R. had Wolf een internationals ver-

zameling douanetekens bijeengebracht:

een tas vol. Die bood hij het museum

aan, maar dat was niet geinteresseerd.

Het museum beperkte zich tot Neder-

land en de oude kolonien. In gesprek

met conservator Geert Nieman vertelde

die hem dat Sijtze Ruitinga zijn activitei-

ten als redacteur wilde beeindigen en dat

die een opvolger zocht. En Geert Nieman

vroeg Wolf of hij het blad niet wilde

overnemen. 'Ik liet me ompraten: met

pensioen en toch wat to doen. En dat

kon in het Dude bekende gebouw en in

een omgeving gerelateerd aan wat ik in

mijn werk had gedaan. Mijn eerste

nummer heb ik nog samen met Sijtze

gemaakt. Dat was gezellig'.

Uitgangspunt bij de redactie is volgens

Wolf: Impost is het mededelingenblad

voor de Vrienden en donateurs, met een

aantal belangrijke rubrieken, zoals Muse-

umnieuws, exposities, en (van de hand

van de conservatoren)

Museumschatten en Recente aanwinsten.

'Daarmee is het blad interessant om de

schenkingen en aankopen met de muse-

umcollectie in verband to brengen'.

Wolf is zeer to spreken over de bijdragen

van professor Ydema die hij leuke

wetenschappelijke stukken noemt.

Dezelfde waarde kent hij toe aan de bij-

dragen van de Stichting Geschiedenis

van de Overheidsfinancien. Om niet to

vergeten vindt hij de artikeltjes van vrij-

willigers over bijvoorbeeld grenspalen,

over'De goede oude tijd', of over locale

accijnsfraude in de middeleeuwen en

later. Henk Bergman's rubriek: 'In

gesprek met...' levert weer een beeld op

van interessante persoonlijkheden in de

wergild van de belastingwetenschap.

Wolf ontleende ook veel plezier aan het

verzamelen van het illustratiemateriaal

voor dit blad. Zo herinnert hij zich de

aquarel door Jan Korthals voorstellend

het voormalige Centraal Belastingge-

bouw aan de Wibautstraat in Amster-

dam. (Ooit aan het museum geschonken

door mw. A.M. Solleveldt).

'Het was erg leuk om to doen; om kennis

to nemen van al die bijdragen en om er

samen met de drukker, met teksten en

illustraties, een leuk verhaal van de

maken. Grootste probleem was dat ik als

vrijwilliger wel eens in tijdnood kwam.

Niet iedereen is tegenwoordig van negen

tot vijf op zijn plaats. Dat levert wel eens

problemen op met de bereikbaar-

heid'.

Uniformen

Wolf houdt van kleine grappige

verhaaltjes, vooral als daar wat

verkleedpartijen hij komen. En

dat kwam in zijn tijd bij de Belas-

tingacademie nogal eens voor.

ledereen mocht in die tijd van

alles in het museum gebruik

maken. 'Professor, mag ik dat uni-

form uit India voor carnaval

gebruiken? En studenten kleed-

ter.

Witte Piet en Zwarte Klaas
Maar er was een verkleedpartij waarover

Wolf beslist wil vertellen: 'Het was in

1956, toen ik op de academic kwam. Ik

moest gelijk een bijdrage leveren aan het

feestprogramma voor de Sinterklaasvie-

ring. Er kwam toen een zwarte Sint met

twee witte Pieten. De Sint was Harry

Guda uit Suriname en ik speelde samen

met Henk Bakker die nu met pensioen

gaat bij Meijburg in Leeuwarden voor

Witte Piet'.

Spijkers

Wie nu het gebouw aan de Parklaan bin-

nenkomt, ziet een goed geoutilleerd,

bemand en ingericht museum met fraaie

ruimtes en goed geconserveerde voor-

werpen. Dat is het resultaat van een

langzame en gestage ontwikkeling. Van

een particuliere verzameling curiosa over

de geschiedenis van de overheidsfinan-

cien naar een verantwoord en represen-

tatief, opvoedkundig overzicht. Hoe par-

ticulier die verzarneling vroeger was,

blijkt wel uit de

anekdotes over de

verkleedpartijen. Dat

voorwerpen in de

jaren vijftig niet altijd

even zachtzinnig

werden behandeld,

illustreert Wolf met

de manier waarop

een student in

opdracht van profes-

sor Van der Poel een

schilderij op paneel

aan een deur ophing:

met grote spijkers

V.l.n.r. Wolf Kattenbusch,

Harry Guda en Henk Bakker

den zich om in "van het museum

geroofde kleding, compleet met deden"'.

Fens wilde Wolf optreden als professor

Freud. Daartoe eigende hij zich de cape

toe die behoorde bij het gala-uniform

van de directeur van de academic. Reac-

tie van professor Van der Poel: 'Goh, die

Kattenbusch heeft ook een duur ding

aan!'

De douanepet op de boekenkast is vol-

gens Wolf afkomstig van het toenmalige

hoofd van de inspectie Heerlen Pluyma-

ekers die een vreselijke hekel had aan de

plicht om in uniform to werken. Niet

zodra was deze regel afgeschaft, of hij

trok zijn uniform uit om het nooit meer

aan to trekken. Zijn collega Ten Velde uit

Roermond droeg het iedere dag, ver-

moedelijk zeer graag. Toen Wolf hem

dwars door het paneel.

En tot slot: verzamelen ging toen soms

wel gemakkelijk en een beetje toevallig.

'Professor Van der Poel had op een kijk-

dag van een veiling een schilderij van

Jan Steen gezien. Het was wel wat kaput

en moest gerestaureerd worden. Het

schilderij had een fiscaal bedoelinkje. De

professor Bing bij de notaris inschrijven

voor Fl. 50, -. Dat vond de notaris wat

weinig, maar de professor zei: "Je weet

nooit hoe een koe een haas vangt." Na

afloop van de verkoping belde de notaris

orn to zeggen: "Professor, de koe heeft

een Naas gevangen."'

Hank Du yin
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De dienstge le ide rl

De volkshumor in Nederland verschilt per stad of streek. Amsterdamse humor is

anders dan de Rotterdamse. De Limburger houdt er een andere vrolijkheid op na dan

de Groningen. Zo heeft ook de Geldersman weer een eigen aparte humor beweert mr.

J.H. van Doorne in zijn in de jaren dertig van de vorige eeuw verschenen succesvolle

boek.

'Achter den Waaldijk - Humor van het platteland', geschreven in het dialect van het

Betuwse platteland. Het boek op zich is geen aanleiding om er in Impost aandacht

aan to schenken ware het niet dat de heer A. van Heusden nit Voorthuizen, maar

geboren en getogen in het Betuwse dorpje Hellouw, de redactie attendeerde op een

hoofdstuk in het boek met de titel: 'De dienstgeleider'. Dat hoofdstuk roept herinne-

ringen op aan een stukje vervlogen cultuur van de Belastingdienst. Met name bij de

oudere douaneambtenaar of ambulante ambtenaar gaat er een wereld open bij het

citeren van die vroegere chefsfunctie bij de belastingdienst.

Ambulante belastingambtenaren bellen aan bij

een bewoner to Marum (Groningen) (1954).

Belasting betalen is Been aangenaam

werk. 1k kan me temninste niet voorstel-

len dat er veel menschen zijn die met

plezier hun geld naar den ontvanger

brengen urn daar aan 't loket een

afscheid voor eeuwig to nemen van de

neergetelde penningen. Maar is 't beta-

len at gees aangename bezigheid, wat er

allemaal aan voorafgaat eer men daar

aan toe is, is van niet veel opwekkender
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aard. Eerst wordt men verrast met een

vragenlijst van vier of acht vellen, at naar

men in aanmerking komt als "vermo-

gend" to worden aangernerkt, inhou-

dend een reeks vragen, waar men duize-

lig van wordt, vergezeld van een min-

zaam en gratis door den Staat der Neder-

landen verstrekte beknopte handleiding

voor eerstbeginnenden; heeft men in 't

zweet zijns aanschijns de voorgelegde

rebussen en puzzle's naar z'n beste

weten to goeder trouw naar waarheid

opgelost, en het formulier, at of niet

met'n hartgrondige verwensching,

afhangend van de meerdere of mindere

lijdelijkheid van het individu, in de bus

gedeponeerd, dan wachten daarna door-

gaans nog de noodige ophelderingen die

men to verstrekken krijgt, 't zij schrifte-

lijk't zij in het hot van Den Leeuw zelve;

en ten slotte komt dan de belooning voor

at dien gratis-verrichten arbeid in den

vorm van een aanslagbiljet dat negen

van de tien belastingplichtigen geduren-

de tenmiste tweemaal vier en twintig uur

in een ongenietbaar humeur brengt. De

eenvoudigste lieden zijn 't best af. Maken

die maar wat van hun aangifte omdat de

gedane vragen voor hen sanskriet zijn,

och, het kan hen moeilijk ten kwade

worden geduid. Al schrijft de grondwet

ook voor: Been privilege op het stuk van

belastingen, de heeren inspecteurs zou-

den at heel wreed zijn als zij van een

simpelen landbouwer die nooit nicer

onderwijs genoten heeft dan de lagere

school hetzelfde eischten als van een

notaris, een kolonel, of een advocaat.

Onze landbouwende bevolking, althans

voorzoover zij zich bij de uitoefening

harer fiscale plichten niet doet assistee-

ren door een notaris of een anderen des-

kundige, bekornmert zich dan ook door-

gaans heel weinig om de vragen die in't

aangifteformulier worden gesteld, omdat

ze er immers toch weinig of niets van

begrijpen; het is at mooi als de inspecteur

zoo'n biljet terugkrijgt ingevuld bijvoor-

beeld als volgt: "ik heef verleje jaar meer

tekort gekome as verdient, groetent u

vriend Hent Jansen, van 't hooge veld".

De kommiezen moeten toch 66k wat to

doen hebben! En deeze zeer nuttige lie-

den zijn het, die er dan door de inspectie

op uitgestuurd worden om den inhoud

van een dergelijk aangifte ter plaatse to

verifieren met aanteekeningen, boeken

en andere justificatoire bescheiden,

zoonoodig to doen suppleeren, en den

inspecteur to dienen van een bericht en

raad, gelijk dit in ambtelijke termen heet.

Na ontvangst waarvan laatstgenoemde

mans genoeg is den aangever een aan-

slag op to leggen die, at naar het gewee-

klag en het armoeiig gezicht van den

aangever waarde is gehecht of niet, aan-

zienlijk to laag is of aanzienlijk to hoog,

maar in elk geval nooit juist. En valt de

aanslag tegen, dan is 't natuurlijk de

kommies die't'em gedaan heeft!

Zeer benijdenswaard is de taak van de

heeren kommiezen dan ook niet. Mijn-

heer de Inspecteur rookt z'n sigaartje

achter z'n bureau, en de kommiezen

mogen het work doen. Maar daarom zijn

ze ook onmisbaar, en die wetenschap

schraagt hen ongetwijfeld in hun vaak

ondankbare ambstvervulling. Want ze

komen in contact met in karakter zeer

uiteenloopende subjecten van het genus:

belastingplichtige. Er zijn achterdochti-

gen die den kommies aanzien voor'n

soort stillen verklikker bijzonderlijk

getraind in 't doen van strikvragen, en

uit wie ieder woord moet getrokken wor-

den; onverschilligen, die met de grootste

luchthartigheid, den gewetensvollen taak

der kommiezen volstrekt miskennend,

hun vragen met 'n grap en 'n goedbe-

doelden vloek beantwoorden; zeer wel-

willenden die zich beijveren den kom-

mies zoo uitgebreid en vriendelijk moge-
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lijk to woord to staan en er graag nog 'n

kop koffie en 'n sigaar bij geven, en bij

welke de kommies dubbel op z'n qui

vive is; knorrigen en kribbigen die iede-

ren kommies " 'n pestvent" vinden. Tot

de laatste categoric behoorde bijvoor-

beeld Toon Verhegge uit't Ommersche

veld, die, tochal 'n "bietje kietselig van

memeur- oangeleed" Been kommies kon

luchten of zien.

- Doar hedde verdulleme alweer zun

waandelend vroagebuukske!" - bromde

Toon at bij zichzelf toen de kommies 't

erf opkwam.

- 1k kom enkele inlichtingen vragen Ver-

hegge", - zei doze, - want van de invul-

ling van je biljet deugde weer niet veel.

Vertel eerst maar eons, wat is je geboorte-

datum?" - Da wee'k nie" - zei Toon, die

'n dikke vijftiger is - schrijf mar op di 'k

mundig' zij." Van de drie en vijftig vra-

gen heb je er drie ingevuld" vervolgde

kommies, - dat lijkt toch nergens naar!"

't Volgend joar za 'k 'n klaark anschafte"

- zei Toon - tenminste as den inspekteur

'm betoalt." De kommies zuchte eens. -

Hoeveel koeien melk je?" - Ze lope in de

waai; tel z' eiges mar!" Hoeveel biggen

zijn er verleden jaar geboren?" - 'k Hauw

d'r gin burgelikke staand van de keujes

op noa", - gromde Toon, -'k he at waark

zat da'k'et van de keinder vamme bij-

haauw." Nou, dat was waar, want Toon

had er twaalf! - Hoeveel kippen heb je

verleden jaar gehad?" M's 't waark van

de vrouw vamme, die de aaier verkopt,

doar meui 'k ` m'n eige noot mee."

Heb je verleden jaar nog kuikens ver-

kocht?"- vroeg de kommies met zichtbare

wanhoop op 't gelaat. Neeje snotdulle-

me!" - grauwde Toon, - en a genou

meschien nog wil wete' hoe duk" da den

hoan treejt dan za 'k 'm veurtoan 'n

nummereteur' onder z'n start beinde'."

"Toen gaf de kommies't rnaar op. Of

Toon de welwillendheid jegens dezen fis-

calen dienaar betracht tot uitdrukking

heeft zien gebracht op z'n aanslagbiljet is

me niet bekend, hoewel 't me niet

onwaarschijnlijk voorkomt. 'n Kommies

is 66k maar'n mensch!

Kees Klaver deed 't anders. Die was altijd

zeer voorkomend jegens zijn fiscale

ondervragers, en juist die voorkomend-

heid deed 'm tegen de lamp loopen.

Want Kees Klaver was van nature niet

zoo vriendelijk, veeleer "'n lilleke zoere

onbetrouwboare smuigert van "'n kjel mi

veul gemene'streke'op z'n kompas"

zooals z'n naaste buurman, natuurlijk

met alle waardeering overigens voor

Kees'verborgen kwaliteiten, van 'm

placht to getuigen. Toen de kommies

Kees vroeg of-ie 'n spaarbankboekje op

de boerenleenbank had, v166g Kees naar

de kast om 't hem to laten zien: asteblief,

en hier he 'k er ok nog een van de pos-

spoarbank, mar doar stoat mar twee en

dartig gulden op, - zei Kees. Toen de

kommies, die Kees at ling wantrouwde,

hem den volgenden marktdag toevallig

in de stad zag, besloot-ie 'm eens na to

gaan. En zoowaar! Kees Bing naar de

boerenleenbank, hoewel 't vertoonde

boerenleenbankboekje thuis hoorde bij

de boerenleenbank op 't dorp waar-ie

woonde!

De aanslag van Kees was hoog, erg hoog.

Dus Kees reclameerde en kwam na ver-

loop van tijd in het bekende hol van den

bekenden leeuw. Z'n boerenleenbank-

boekje en z'n rijkpostspaarbankboekje

had-ie bij zich, en hij legde dat reeds bij

z'n schrift met aanteekeningen met veel

vertoon van bereidwilligheid voor't oog

des leeuws veer.

Heel mooi, heel aardig," - bromde deze,

de boekjes die de grootte van Kees'roe-

rend kapitaal moesten bewijzen, doorbla-

derend - maar... is dat alles?"

W...w...wablief?"- vroeg Kees. Of dit al

het geld is dat je bezit. Of heb je nog

meer?' - N...neeje, meer hek nie".- Niet?"

werd Kees toegebulderd, - niet? Op de

boerenleenbank in Tiel ook niet?" Het

was rnaar een schot in de lucht, geba-

seerd op de inlichtingen van den kom-

mies die'm daar de boerenleenbank had

zien binnengaan. Maar't schot was rank!

- 'k Zij verroaje" - dacht Kees. En hij viel

door de mand en kwam den volgenden

dag terug met z'n andere boekje van de

boerenleenbank in Tiel waar zesmaal

zooveel opstond! En Kees is maar een

van de heel velen, die tot hun schade

ondervonden hebben dat Vadertje Fiscus

niet met zich dollen laat. Bram den Bok

dienstgeleider - chef van de belastingkommiezen die de Ieiding van den buitendienst heeft.

I'rikkelbaar van humour.

Meerderjarig.

'n Klerk aanschaffen.

Bentoei ik.

Vaak.

Treedt (met de kippen paart).

Numeroteur, automatische teller.

Binden.

verging 't niet beter, en hoe gezellig die

zich erin gepraat heeft, is ook wel de

moeite waard om to vertellen.

Bram was'n nare gierige kerel die niets

voor'n ander over had. Geen bedelaar of

marskramer die ooit'n cent of'n snee

brood van 'm kreeg, en hoewel-ie, mis-

schien nicer nit gewoonte dan uit inner-

lijke geestelijke behoefte, Zondag de kerk

niet vaak verzuimde, werden diaconie en

kerkvoogdij toch niet rijker van 'm dan

de twee centen die hij bij voorbaat Zater-

dagsavonds at klaar legde; wat heel

sikuur van 'm was want anders zou-ie

Zondags in de kerk wel eons tot de ont-

dekking kunnen komen dat-ie alleen

maar dubbeltjes of kwartjes in z'n porto-

rnonnaie had! Den Bok heette hij, - we

zouden haast zeggen: natuurlijk - niet

met z'n officieele achternaarn; 't was z'n

bijnaam. Z'n vader was al Gert den Bok

geweest sinds menschenheugenis, zool-

ang die nog leefde was het: Bram van

Gert, maar nadat Gert den Bok achter

den beukenheg was gebracht, was het

vanzelfsprekend at gauw Bram den Bok

geworden, en gebleven. Gert den Bok

had bekend gestaan om zijn gierigheid,

en Bram had na vader's dood met 't huis

en de overige bezittingen ook zijns

vaders gierigheid geerfd, benevens de

Dude huishoudster, 'n ver familielid, als

weer door den ouden Gert na den dood

van zijn vrouw in huis gehaald. Wat hem

'n meid bespaarde, maar waar hij altijd

h66g over opgaf, alsof-ie daarmee 'n

daad verricht had waarrnee hij den

hemel had verdiend. Mina zoo heette ze,

was door den ouden Gert al gauw op

zuinigheid gedresseerd, zooals hij zijn

vrouw ook altijd iederen cent beknibbeld

had. En Bram, met 't zelfde sop overgo-

ten, had 't dus nooit beter kunnen tref-

fen. Zo leefden die twee daar dus na den

dood van Gert den Bok voort, en men

kon er zeker van zijn, dat niet een cent

de deur uitging als 't vermeden kon wor-

den.

Bram ging voor'n potter en 'n binnen-

vetter door, zooals z'n vader daarvoor

had doorgegaan. Dat-ie "centen had",

word wel algemeen vermoed, rnaar nie-

mand wist er natuurlijk 't rechte van. Hij
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had bij zijn huis 'n stukje land dat-ie zelf

bewerkte en'n boomgaardje waar hij

zijn varkens en kippen had loopen, hij

was veel aan den weg, handelde in fruit

en aardappelen, en wie er erg in gehad

had, had Bram rnenigniaal in Tiel naar

den bank kunnen zien gaan, niet urn

geld to halen, maar om 't er to brengen.

Want, op z'n dood voor inbrekers, hield-

ie nooit meer geld in huis dan voor z'n

handel strikt noodig was.

Leek Bram dus in menig opzicht op z'n

vader, toch had-ie een eigenschap die z'n

vader mistte: hij had 'n hoogen dunk

van zich zelf en kon het maar slecht ver-

kroppen dat bij de verkiezing voor't pol-

derbestuur of andere besturen ondanks

alle door hem gedane moeite hij nimmer

'n schijn van kans maakte. Misschien

was-ie daar to stom voor, misschien ook

niet, maar men lustte hem nu eenmaal

niet. De Betuwenaar is van nature gul en

royaal, en wie bekend staat als 'n "zoere

gierige rains die veur'n aander niks over

het", hoeft niet op veel sympathie to

rekenen.

Bram den Bok had ook al Bens moeite

gedaan om "kaarkvoog"' to worden. In

het kerkelijk gestoelte der eere zaten

zooveel anderen die naar Brain's eigen

oordeel maar stomme achterlijke boeren

waren bij hem vergeleken, dat hij daar

toch zeker thuis hoorde. Maar ook die

poging was mislukt, en zeker zou hij

geen tweede poging gewaagd hebben als

niet zeer bijzondere omstandigheden

hem daartoe verlokt hadden.

In 't dorp was eenige maanden geleden

'n "heel vremde rains"komen wonen, en

heel spoedig daarna gekozen als under-

ling. Wat voor iemand 't was, daar wist

Brain 't rechte niet van; terloops had-ie

opgevangen dat hij "dienstgeleider" was.

- Hedde gij Boar wel is van gehurd? '-

vroeg-ie Mina, - van 'n dienstgeleider?" -

Neeje, ikke me"' - was Mina's bescheid

geweest - mar da zal wel mi den diens'

in verband stoan." - Hij's ouderling

geworre' onlangs, 't is nog al 'n heele

meneer zoo in de kaark to zien. - Bel dan

gleuf ik da 'k et wel begrijp!" - Wa doch-

te gij dan?" - Ge wit toch wel toe'de veu-

rige domeni vertrokke' was en d'r nog

gin neie was beroepe', da den ouderling

Zondegs wel is 'n preek het veurgeleze'?

Belnou, den deuze zal oangesteld zijn

urn den diens' to leide'as den domeni

somwijle is nie'en kan". - Di's zoo kloar

as de dag!"- riep Bram - stom da 'k Boar

eiges nie'oan gedach'he. Belzeker mins,

ge het vas' gelijk. Diens geleider, bel

zeker, di kan nie' misse'." Het toeval
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wilde dat terzelfdertijd door 't overlijden

van een der kerkvoogden diens plaats

vacant kwarn. En Zondags na kerktijd

liep Bram "toevallig", - tinders deed-ie

dat nooit - een eindje op met een der

notabelen, 'n gezeten Boer, en wist zoo

onopgemerkt 't gesprek to brengen op

het onderwerp dat'm zoo na aan 't hart

was. Maar erg opmonterend was het-

geen hij to hooren kreeg nu niet direkt. -

Kek's hies man" - werd 'm gezegd - ge

begrep' toch zeker wel da ze doarveur

nou nie'zoo mar den ersten den besten

vatte'. Da ge lid van de kaark zijt en da

Kok in de kaark kumt, di 's al

't minste. Mar d'r zijn zooveul omstan-

dighede's die van belang zijn. Doar

hedde beveurbeld Geurt van Veldzicht

die ze d'r veur nume'; da 'nie enkeld 'n

angenoam rains in den umgang, mar

bovedien 'n kjel mi geld. En da 's toch

ok we] iets woar onwillekeurig opgelet

wor' "

Controle inkomstenbelasting bij een schipper

(1954)

'n Aangenaam mensch in den omgang

was Bram niet; zooveel zelfkennis had-ie

nog wel om dat van zich zelf to erken-

nen. Maar... geld speelde ook een rol, en

dat had Bram wel, en meer clan de men-

schen vermoedden. Drommels! Daar

schoot'm wat to binnen. Hij zou eons

contact zoeken met den nieuwen ouder-

ling-dienstgeleider! Als-ie then op zijn

hand kon krijgen, dan was-ie al 'n heel

stuk op dreef! Hij kende 'm wel niet,

maar dat was Been bezwaar, eerder 'n

voordeel. Want tegenover hem kon-ie

zich nu eons op z'n aangenaamst voor-

doen, hij zou zorgen 'n uitstekenden

indruk to maken, en als-ie hem dan

meteen - natuurlijk under de roos - Bens

een en ander kon vertellen van zijn geld

waar de andere menschen niets van wis-

ten, clan zou-ie vast en zeker wel op z'n

steun kunnen rekenen. Hij zou 'm dus

Bens gauw to spreken zien to krijgen. Het

noodlot zorgde dat dit gauwer was dan

hij ooit had kunnen denken. Want den

volgende dag, hij had net z'n dutje na

den eten uit, daar zag-ie 'n "vremden

beer" 't erf opkomen. Gauw schoot-ie z'n

jas aan, en riep Mina die op de geutll

nog met de vaat bezig was dat er bezoek

voor 'm was dat ze maar in de voorka-

mer moest laten.

1k ben de dienstgeleider"- zei de vreem-

de beer, toen Bram binnenkwam. - Bel di

tref' bezonder" - was Bram's bescheid -

'k woar al van zins gewies' is binnekort

nar oe toe to komme. Mar sleek ers is

op!'

Bram haalde uit't kabinet'n kistje siga-

ren, waaruit hij er zelf Zondags een

placht op to steken, - 'n miss mot toch

wit hebbe'! - en hield 't z'n gast voor. -

Zoo, en non 'n vlemkel2. Mina zal zoo

doalik de thee wel bruin hebbe'. Ge vat

Loch zeker 6k 'n bekske nee?" - 't Is erg

vriendelijk, erg vriendelijk, eh, ik... eh...

kwam hier eigenlijk met 't doel Bens een

paar inlichtingen van U to krijgen." -

Zoo, kumde om infermasie? Nou da kan

'k meneige'wel indenke'. Ze hebbe"t

zeker over mijn gehad tegen oe?" De

bezoeker knikte. - Nou 'k mo zegge', di

ha 'k eigelijk ok wel gedoch'.

'k Was eiges 6k al van plan gewies is to

zegge'woar't op stoat. D'r wor'wel is

nicer wa geflusterd zonder di ze wete'-

woar de klepel hang', mart rechte da

kunne'ze toch van allinig mar heure'.

Dus ze hebben oe d'r op utgestuurd, a 'k

'et wel begrijp um nou is precies to

wete'hoe zwoar da 'k zij?" - Bram wreef

duim en wijsvinger over elkaar. - Dat

was nou precies m'n bedoeling". - Ziede-

wel, krek wa 'k gedoch'ha. Mar ik kan

d'r toch zeker wel op oan da 't nie' wijer

kunt as noodig is, ge begrep wel, di

hoef'nou me an de groote klok gehon-

ge'te worre'." - Natuurlijk niet; daar is

geen sprake van, daar kunt u vast van op

aan; dat is zooveel als ambtsgeheim. ]a,

ik had al bij geruchte vernomen dat u op

de boerenleenbank..." - Bel deksels nog-

an-toe! Wa de minse' toch kletse"! Mar

evel, wete' hoe di den oap d'r veurstoat,

di doei ik allinig. Onder ons gezeed en

gezwege','k lie d'r'n knap kaptoaltje!" -

Maar heb je dat nu ook voor de belastin-

gen opgegeven?" - De belastings! 'k Zal

wel wijzer zijn! M'n heele leve'hek zui-

nig geleefd en wa mi den haandel ver-

dien netjes opzij geleed; neeje mi de

belastings he'k weinig op, dan gif ik't

Zondags liever an den erme" - loog Bram

om in 'n goed blaadje to komen.

Dat is heel loffelijk maar je weet wat er

in den bijbel staat: geef den keizer wat

wat des keizers is!" - Da's allemoal toe oe

dienst, mar ze hoeve'nie'alles to wete'.

Van die dartig duzend op de bank he 'k
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noot 'n cent betoald." - Dertig duizend,

dat is 'n aardig kapitaal!" - Da is 't. En ik

geleuf as 't er op ankomt da'k nog nie'-

zooveul opzij hoof to goan veur den boer

van Veldzicht die ze mi mijn as candido-

at veur kaarkvoog'nume'. Gij wit nou

hoe di 'k er veur stoa dus as gij nou as

ouderling en diens'geleider wa veur me

zou kunne'duun um mijn kaarkvoog'te

helpe'worde'dan zou 'k oe bemeuiing

meroakel op prijs stelle'."

Maar waarde heer, ik wist niet eens dat je

als candidaat was genoemd, en boven-

dien ik korn hier niet als ouderling maar

als dienstgeleider!" - Krek, dienstgelei-

der! Mar a ge wa to zegge'het over den

diens'in de kaark dan kunde toch zeker

6k wel..." - Den dienst in de kerk?? Man,

wat praat je toch? Ik ben dienstgeleider,

kommies-dienstgeleider als je dat duide-

lijker is, belastingambtenaar als je 't sours

nog niet duidelijk is!" - Be...be...las-

ting ...?" - Inderdaad. Je hebt je blijkbaar

vergist, en nu is je openhartigheid me

ook opeens duidelijk! 't Is niet aange-

naam voor je, maar ik zal van de verkre-

gen inlichtingen toch 'n gepast gebruik

moeten maken. Goedemiddag!"

Toen Mina, die net de thee had inge-

schonken en op 't punt stond naar bin-

nen to gaan, de voordeur meende to

hooren dichtslaan, haasstte ze zich naar

de voorkamer... en zag daar Bram zoo

wit als 'n dock half bezwijmd in den

grooten stoel liggen. Ze haalde gauw 'n

glas water dat-ie met klapperende tan-

den leegdronk. - M'n centjes m'n centjes,

woar'k zoo zuinig op zij gewies', woar'k

m'n heele leve veur gespoard he... 'k zij

ze kwijt... allegoar kwijt..."zoo jammer-

de hij.

Maar dat viol nogal mee. Wel heeft-ie

menig lapje van duizend moeten neertel-

len op 't ontvangkantoor, rnaar omdat hij

alles "zoo eerlijk" had opgebiecht hebben

ze 't daarbij gelaten, en bleef-ie uit de

handen van den strafrechter. Of 't voor

Brain een les voor z'n leven geweest is

our in den vervolge nooit meer to smok-

kelen? Dat geloof ik wel, maar " les teeen

z'n gierigheid is 't vast niet geweest,

want wat dat betreft is-ie nog geen haar

verbeterd. En..."kaarkvoog" is hij 66k

nog steeds niet!

Kcrkvoogd.

Bijkeuken.

Vlammetje.

Nederland kent vele grensste-

nen, waar een bijzondere

geschiedenis mee verweven is.

Zo staat er bij het Twentse dorp

Overdinkel een grenssteen op

een plaats, waar reeds in de late

middeleeuwen een drielanden-

punt lag. Dit drielandenpunt

werd gevormd door het Bisdom

Utrecht, het Bisdom Munster en

het Graafschap Bentheim. Op

deze plaats zijn de sporen van

een kruiskuil gevonden. Dit is

een kuil in de vorm van een

kruis. Een dergelijke markering werd in

de late middeleeuwen gebruikt als aan-

duiding van een belangrijk punt aan de

grens met een buurland.

In het jaar 1659 werd op dit punt een

fraai bewerkte driekante grenssteen

geplaatst. Deze steen laat ons de wapens

zien van de drie aangrenzende landen.

Dat waren toen: Overijssel, het graaf-

schap Bentheim en het bisdom Munster.

De toenmalige bisschop van Munster,

Christoph Bernard van Galen, liet boven

zijn wapen de letters C.B.E.M. aanbren-

gen. Deze letters staan voor: Christ-

offerus Bernardus Episcopus Monasteri-

um. Verder werd op elke zijde het jaartal

1659 vermeld. Merkwaardig is, dat er

nooit een verdrag gevonden is, waarin

vermeld staat, dat er in of omstreeks het

jaar 1659 een grensverdrag is gesloten.

Deze steen, die nog steeds in een redelij-

ke staat is, doet heden ten dage nog

steeds dienst als grenssteen.

Na de val van Napoleon gaf deze steen

weer een ander drielandenpunt aan, nl.

van de Koninkrijken Nederland, Pruisen

en Hannover, en tegenwoordig vormen

bier de Duitse deelstaten Niedersachsen,

Nordrhein-Westfalen en Nederland het

drielandenpunt.

Door regelmatige veranderingen van lan-

den, regeringen en andere politieke

ornstandigheden werd deze steen her-

haaldelijk genoemd in diverse grenstrak-

taten, die in de loop der tijden door

diverse landen werden gesloten.

In het jaar 1766 werd een grenstraktaat

gesloten tussen de bisschop van Munster

enerzijds, en de provincies Overijssel en

Gelderland anderzijds. Er werd afgespro-

ken, dat de grens zou worden gemar-

keerd met stenen. Men koos voor twee

series stenen, waarvan de steen op het

drielandenpunt Overijssel,

Gelderland en het bisdom

Munster voor beide series

No. 1 zou dragen. Deze steer

was oorspronkelijk ook mooi

bewerkt, en driekantig van

vorm. Dit exemplaar is helaas

verdwenen, en vervangen

door een simpel uitgevoerde

Steen van een model, waar-

van er in de 20e eeuw tiental-

len geplaatst zijn. Langs de

Gelderse grens werden in

zuidelijke richting 187 stenen

geplaatst. No. 187 staat bij Rietstapper-

brug (Dinxperlo). De nummering van de

stenen langs de grens met Overijssel liep

t/m No. 87. De steen, waarop dit num-

mer word geplaatst, is de uit het jaar

1659 daterende Steen, die bij Overdinkel

staat. Na de val van Napoleon werd

Nederland uitgebreid met het gebied van

Belgic en Luxemburg. Onder de naam

Verenigd Koninkrijk werden grenstrakta-

ten gesloten met het Koninkrijk Pruisen.

Hierin werd besloten, our de grens aan to

geven door stenen, die genummerd wer-

den van No. I t/m No. 862. Nummer een

stond op het toenmalige drielandenpunt

Frankrijk, Pruisen en het Verenigd

Koninkrijk. (Nu: Frankrijk, Duitsland en

Luxemburg). No. 862 kwam aan de grens

to staan, waar het koninkrijk Hannover

begon. En dat is weer de bewuste paal bij

Overdinkel. In 1824 werd een grenstrak-

taat gesloten met het Koninkrijk Han-

nover. Het grondgebied van dit land liep

van Overdinkel tot aan de Dollard. De

grensstenen werden genummerd van

No. 1 On 203. En nu werd de Steen to

Overdinkel ook nog voorzien van het cij-

fer No. 1 van deze serie. Na 1960 heeft

men de grensstenen langs de Duitse

grens voorzien van nummerbordjes. Op

de bijgevoegde foto's zijn de nummers

duidelijk zichtbaar. Hoe is deze steer to

bereiken? Het Nederlandse dorp Overd-

inkel ligt in de zuidoost hock van Over-

ijssel. Aan de Duitse zijde ligt het

gehucht Driland. De steen staat aan de

weg tussen de Duitse plaatsen Gronau

en Gildenhaus, en is via deze weg mak-

kelijk to bereiken. Vanuit Nederland is de

Steen moeilijk to bereiken. Men inoet dan

door weilanden, en enkele nialen over

prikkeldraad klinunen.

Co Bieze
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