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Kopij voor het volgende nummer (verschijning
maart 2004) moet uiterlijk 22 januari 2003
binnen zijn.

Naar Jan Luijken, bladziide uit: 'Het menselijk bedrijf' 1694

Stichting Vrienden Belastingmuseum
`Prof. dr. Van der Poel'
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3016 BB Rotterdam
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Wie zich met de samenstelling van een blad als Impost bezig houdt, ontdekt al snel een
veelzijdigheid. Want de artikelen zijn uiteenlopend van onderwerp, inhoud en strekking. Tegelijk weet je dat een aantal vaste auteurs steeds weer aan het woord komt.
Minder vaak komt het voor dat twee nummers achtereen het verschijden van dierbare
bekenden moeten memoreren, zoals in dit en het vorige nummer. Loes Peeperkorn herdenkt Cor Boersma en Jaap de Koning die kort achterelkaar overleden. Maar het leven
gaat door en zo ook Impost.
We doen verslag van allerlei activiteiten. Het museum beschikt over bekwame roeiers
en die deden het goed. Ze roeiden geen wijn maar vielen wel in de prijzen. En de tentoonstelling over Zoutaccijns werd verlevendigd met een fraaie lezing door Dr. EM.
Grapperhaus.
Zout maakt dorstig en dat kun je lessen met bier. De nieuwe tentoonstelling gaat dan
ook over dat onderwerp. Ook dat is lekker.
Professor Ydema schrijft dit keer over het Rapport van het Comitte van Finanten ten
tijde van de Bataafsche Vrijheid.
En dan komen er zo nu en dan aardige suggesties binnen die ondergetekende enthousiasmeren en die zeker tot actie zullen leiden. Bovendien lijkt het er op dat de meer
recente geschiedenis in de toekomst onderwerp voor dit blad wordt. De wetgeving is in
de laatste halve eeuw herhaaldelijk veranderd en wat to denken over de Belastingdienst die de laatste twintig jaar, geloof ik, wel drie keer op de schop is geweest. Daar is
veel over to verhalen, en daar zitten veel menselijke aspecten aan.
Voor nu is het devies: lees ze.
Henk Duym
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Personeelsperikelen of'wel
een sociaal vangnet
'Genoeinde mijn zoon is tegengehouden voor eene Administratieve betrekking,
door de inilitaire dienst als rnilicien; later is hij Klerk geweest bij den Heere
Crans Controleur to Heerenveen, met het idee zijne studie to waken voor Aspirant-Verificateur, maar daar doze betrekkingen niet meer aangevuld schijnen to
worden, zoo heeft hij om een vast bestaan to zoeken zijn toevlugt genomen om
commies to worden, om voldoende verder to koinen.'

Dit prachtige citaat komt uit een brief
van J.A. Neomagus, verificateur. Op 26
april 1878 schreef hij deze aan de heer
Motke, Controleur van 's Rijks Belastingen to Roerniond. Het gaat om het ontroerende verhaal van een bezorgde
vader, die een poging doet de positie van
zijn zoon J.J.H.K. Neomagus, Commies
4e klasse to Weert to redden. Hij verzoekt

aanbeland, bood deze de
mogelijkheid waar nodig
familieleden te ondersteunen en natuurlijk ook om
hen vooruit to helpen.

zijn zoon to verdedigen. Hij hoopt
natuurlijk dat de zoon op zijn onbezonnen daad zal terugkomen. Motke steunt
hem hierin: '... om de belangen van Zijn
Zoon bij Uw Ed Gestr, to bepleiten, wanneer ten minste nog hoop mogt
bestaan, orn hem to redden - en
voor de Administratie to behouden.' Zoon Neomagus heeft, zo
schrijft Motke, na het indienen van
zijn ontslag, zijn toevlucht gezocht
bij zijn Grootmoeder in Someren.
Opmerkelijk is dat Motke reeds
een rapport had opgestuurd naar
de Provinciale Inspecteur naar aanleiding van de brief van Neomagus.
Helaas kennen we de inhoud van

Motke om passend werk, bijvoorbeeld in

dat rapport niet. Dit alles speelde

een suikerfabriek. Senior vertelt dat zijn

zich in een paar dagen tijd af. Ken-

jongen eerder dat jaar 24 dagen bij hem
thuis met verlof is geweest omdat hij in
Eysden, waar hij was geplaatst, een ziekte had opgedaan. Zijn zoon schijnt aan
zwaarmoedigheid to lijden en is daarom
zeker ongeschikt voor de 'Liniedienst'.
Deze brief is kort geleden in ons
bezit gekomen via de heer J. Blijleven,
filatelist en belastingambtenaar. Geschreven in een prachtig schuinschrift en
voorzien van adressering, postzegel en

nelijk had de affaire een hoge prioriteit. De informatie op basis van
deze brief is to beperkt om aan de
inhoud ervan conclusies to verbinden. Verleidelijk is het natuurlijk
wel om vast to stellen dat Controleur Motke zich in ieder geval
geroepen voelde het verzoek van
Neomagus senior met spoed to
behandelen. Hij voelde zich dusdanig betrokken dat hij de vader telegrafeerde zodra hij hoorde van het

poststempel oogt het stuk heel fraai. Het
is daarom zeer geschikt voor expositie

ingediende ontslag van diens zoon.

doeleinden.
Daarnaast en zeker zo belangrijk, geeft
de inhoud een indruk van de wijze
waarop men met zieke medewerkers
omging. De jonge Neomagus stond volgens zijn vader onder protectie van de
Inspecteur Generaal in lndie. Deze had
'... steeds beloofd voor hem to zullen
zorgen, maar helaas!!!' kwam to overlijden. Neomagus rept nog van een controleur to Gennep die het ook goed voor

In burger aan de linie (foto
collectie Belasting & Douane
Museum)

Motke laat zich niet

had gehad met de jonge Neomagus.
Tegenwoordig zijn wij ver-

onbetuigd. Op 29 april,
slechts drie dagen na de hartekreet van vader Neoma-

trouwd met een sociaal en medisch
vangnet dat er vanuit werkgeverskant

gus, stuurt Motke de brief
door naar de Provinciale

voor moet zorgen dat medewerkers
geholpen worden in geval van ziekte of

Inspecteur, met een reactie in de kantlijn.
Hieruit blijkt dat zich een waar familiedrama afspeelt. Motke heeft Vader Neo-

andere problemen. In de periode waarin
deze brief is geschreven, was dit nog niet
het geval. Persoonlijke relaties waren
daarom van wezenlijk belang. Dat verklaart misschien voor een deel waarom
vaak leden uit dezelfde familie konden
worden aangetroffen binnen de Belastingdienst. Eenmaal op een hoge positie
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magus, die in Rotterdam verblijft, getelegrafeerd dat zijn zoon inmiddels'...ontslag uit 's Rijksdienst heeft aangevraagd...' In reactie op dit bericht verwacht Motke dat wader zich onmiddellijk
naar de Provinciale Inspecteur in Maastricht zal spoeden om de belangen van

In de ambtenarenboekje van
1878 vinden we de jongeman waar
het omgaat als commies 4e klasse
in Eysden. Het volgende jaar vinden we dit lid van de familie Neomagus niet terug. We moeten dus
aannemen dat de actie geen vruchten heeft afgeworpen en dat de
loopbaan van J.J.H.K. Neomagus bij
de Belastingdienst van beperkte
duur is geweest.
Het sociale vangnet is sinds
1878 beduidend beter en niet meer
gebonden aan hoogwaardigheidsbekleders in hun rol van persoonlijk beschermheer. De collectie van het
Belasting & Douane Museum is verrijkt
met een boeiend stuk, zowel qua uiterlijk
als qua inhoud. Het prikkelt de nieuwsgierigheid van degenen die belangstelling hebben voor het verleden in het
algemeen en voor dat van de Belastingdienst als instelling in het bijzonder.
Locs A. Peeperkorn-van Donselaar

Jaap de Koning

(1919

-

Op Prinsjesdag, dinsdag 16 september, overleed Jaap de Koning. Voor het Belasting
& Douane Museum was hij een van de gezichtsbepalende bestuursleden in de laatste
decennia van de 20ste eeuw. Als directeur der rijksbelastingen to Rotterdam (1977 1985) was hij als bestuurslid reeds betrokken bij het museum. Na zijn pensionering
ontstond een hechte band omdat Jaap secretaris-penningmeester werd van het stichtingsbestuur. In die functie gaf hij tussen 1985 en 1990 alle energie waarover hij
beschikte. En wie hem kende weet hoe omvangrijk deze was. Na to zijn opgevolgd
door Henk Gohres bleef Jaap nog twee jaar aan als bestuurslid, om uiteindelijk in
1992 terug to treden.

Als secretaris-penningmeester
trad hij in de voetsporen van de oprichter van ons museum, J. van der Poel. Jaap
de Koning had als student aan de Rijksbelastingacademie Van der Poel leren
kennen als een leermeester, die zich niet
uitsluitend bekommerde om de vakinhoudelijke ontwikkeling van zijn studenten. Van der Poel had ook de algemene
ontwikkeling van zijn toekomstige belastinginspecteurs hoog in het vaandel
staan.
v.l.nr. Johan Stekelenburg,
Jaap de Koning en Geert Nieman

Met smaak kon Jaap vertellen
over de verplichte 'colleges' die Van der
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Poel wijdde aan de geschiedenis van de
fiscus. Dat hij daarbij de historische
objecten die hij had verzameld gebruikte, ligt voor de hand. Aangezien Jaap de
Koning zijn studie grotendeels volgde tijdens de Tweede Wereldoorlog was die
collectie op dat moment erg bescheiden.
Deze was immers tijdens de gevechten in
mei 1940 vrijwel geheel in vlammen
opgegaan. Desondanks behield Jaap een
onuitwisbare herinnering aan de historische verhandelingen van Van der Poel.
Dat hij deze niet altijd waardeerde vertelde hij er eerlijk bij. Pas later, toen Van
der Poel in zijn laatste levensjaren verkeerde, groeide bij Jaap de belangstelling
voor de geschiedenis van de belastingen
en de Belastingdienst. lk kan mij voorstellen dat dit ermee to maken had dat
hij toen zelf ouder was en daarmee meer
openstond voor het belang van de
geschiedenis.
Jaap de Koning zag zijn functie
bij het Belasting & Douane Museum als
een logische voortzetting van zijn werk-

De ene Koning begroet de andere Koning

zaamheden op Parklaan 9, als directeur
der rijksbelastingen in Rotterdam. Hij
stortte zich op het museum en pakte
energiek allerhande zaken aan. Hij had
niets van een bestuurder op afstand en
hield zich gedreven bezig met de dageIijkse gang van zaken. Op uiteenlopende
wijze liet hij zijn sporen na. Jaap gaf een
aanzet tot de opzet van een administratieve organisatie en zorgde ervoor dat
eind jaren 80 het museum mee kon doen
aan het project digitalisering binnen de
museumwereld. De aanschaf in 1989 van
de eerste pc in het museum, bestemd
voor de collectieregistratie, kan op zijn
conto worden geschreven. Om deze to
realiseren moest hij alle registers opentrekken. En dat deed hij met grout
genoegen!
De noodzaak het museum een
betere huisvesting to bezorgen was een
ander onderwerp waarop Jaap zich kon
uitleven. De kantoren waren to klein en
de expositiemogelijkheden to beperkt.
Met zijn ervaring van jaren als 'bouwpastoor' binnen de Belastingdienst was
hij in staat, samen met de toenmalige
voorzitter Cor Boersma, haalbare plannen to ontwikkelen voor een nieuwe fase
in de behuizing van het museum.
Tegelijkertijd realiseerde hij zich
dat het voortbestaan van het museum
baat zou hebben bij professionalisering
op alle terreinen. Samen met de andere
leden van het Dagelijks Bestuur, dat
trouwens door hem is geintroduceerd
voorafgaande aan de viering van het 50jarig bestaan van de Stichting Belastingmuseum Van der Poel in 1987, was hij
van mening dat het museum behoefte
had aan museaal en historisch geschoolden. Mijn eigen komst bij het museum in
1990 is hiervan een illustratief voorbeeld.

Naast voorgenoemde praktische

1

activiteiten aanvaardde Jaap nog een

aan de top daarvan staan. De Belasting-

andere taak waardoor hij zich inhoudelijk met geschiedenis ging bezighouden.

dienst verdient lof voor de wijze waarop

Samen met vier andere prominente oudbelastingambtenaren vormde hij een

daarmee het fiscale verleden in ere

commissie die tot taak had 'het schrijven
van een geschiedboek van de Belastingdienst over de jaren 1945-1985 - met een
korte terugblik naar de Tweede Wereldoorlog'. De commissie was in 1986 ingesteld door de toenmalige directeur-generaal Cor Boersma.' Het zal niemand verbazen dat Jaap de Koning voorzitter van

men het Belasting & Douane Museum en
houdt, met het doel de museum-bezoeker een beter begrip to laten krijgen van
de actualiteit. Die bezoeker heeft een
oneindig veel gevarieerder achtergrond
clan in het verleden het geval was. Het
gaat niet alleen om fiscaal geinteresseerden maar vooral ook om de doorsnee
belastingplichtige!

de commissie was. Met veel enthousiasme en energie toog hij aan het werk.
'Focus op fiscus. Het reilen en zeilen van
de Belastingdienst in de jaren 1940-1985'
verscheen in 1990 bij Kluwer in Deventer. Het bock levert een waardevolle en
blijvende bijdrage aan de geschiedschrijving over de belastingdienst in de tweede helft van de 20ste eeuw. Het kon ontstaan in een periode waarin de top van
de Belastingdienst in toenemende mate
belang hechtte aan het bewaren van de
(niateriele) geschiedenis van de instelling. Binnen de Belastingdienst kreeg
professionalisering een steeds hogere prioriteit.
Deze eisen stelde het toenmalige bestuur
ook aan het museum en aan degenen die
er werkten. Zowel van Jaap de Koning
als van de kort voor hem gestorven Cor
Boersma, kan worden gezegd dat zij een
belangrijk stempel hebben gedrukt op
deze houding. Hun waardering voor de
historic van de fiscus droeg ertoe bij dat
het museum zich in de jaren die volgden
kon, ontwikkelen tot de instelling die het
nu is. Een museum dat voor een belangrijk deel de geschiedenis en de materiele
erfenis van een branche, bedrijf of instelling bewaart, is in hoge mate afhankelijk
van het historisch besef van degenen die

Jaap de Koning heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan het
instandhouden van een instelling die
over de lange termijn gezien van wezenlijk belang is voor de Belastingdienst als
instituut en voor het grote publiek.
Bestuur en medewerkers van het Belasting & Douane Museum zijn hem hiervoor veel dank verschuldigd. Zijn optimisme, enthousiasme en vasthoudendheid inspireren ons en degenen die na
ons komen om verder to bouwen aan
een waardevol en aantrekkelijk museum.
Een betere manier om de herinnering
aan Jaap de Koning levend to houden is
er niet denk ik.

Loes A. Peeperkorn--van Donselaar

De andere leden van de commissie waren de heren A.A. Thic, oud-directeur der rijkshelastingen to Arnhem (secretaris en redacteur), W.J. van Bijsterveld, oud-directeurgeneraal der Belastingen, H. baron van Lawick, oud-plv. Directeur-generaal Fiscale Zaken en C.J. Sleddering, oud Directeur-generaat der Belastingen.
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Cor Boersma (1931-2003)

Op 8 september 2003 overleed onze oud-voorzitter Cor Boersma. Cor was voorzitter
van het bestuur van de Stichting Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel van 1985
tot 1993. Hij bkleedde de functie in zijn hoedanigheid van directeur-generaal der
Belastingen. Toen hij m.i.v. 1 juni 1993 afscheid nam om van een welverdiend pensioen to gaan genieten, trad hij automatisch ook terug als voorzitter van het stichtings-bestuur. Daartoe uitgenodigd door zijn opvolger Joop van Lunteren, bleef hij
graag als bestuurslid. Deze bereidheid is illustratief voor zijn betrokkenheid bij het
wel en wee van het Belasting & Douane Museum.

met de locatie waarop het museum to
vinden is.
Als jonge student aan de Rijksbelastingacademie'woonde' hij bijna in Parklaan
16. Talloze herinneringen aan deze bijzondere mooie tijd in zijn leven waren
verbonden met deze plek in het Scheepvaartkwartier in Rotterdam. Het waren
vormende jaren in intellectueel opzicht,
maar ongetwijfeld ook emotioneel. Dat
verklaart zijn binding met het museum

In de periode van
zijn voorzitterschap
maakte het museum
een belangrijke ontwikkeling door. De
visie en installing

en zijn wens om de uitbreiding, in combinatie met muselae professionalisering,
juist op deze plaats verder vorm to

van Cor Boersma
hebben hierbij een
belangrijke rol
gespeeld. De wens
tot professionalisering die algemeen
opgeld deed binnen
de Belastingdienst,
gold ook het museum. Onder voorzitterschap van Cor

geven.
Ik denk dat we wel mogen concluderen
dat veel van de wensen van Cor boersma
op dit vlak in vervulling zijn gegaan. Het
feit dat hij reeds kort na zijn pensionering ziek word, was er helaas oorzaak
van dat hij de verdere ontwikkelingen
van het museum slechts op afstand heeft
mogen volgen. De introductie van de
plannen voor de Smokkeltrip, momen-

Boersma was ruimte
voor een eigen ontwikkeling van het

teel een belangrijke publiekstrekker,
begroette hij met groot enthousiasme.
De officiele opening in 2001, gecombineerd met de fraaie serre aan de achterzijde van het museum, heeft hij nog
mogen beleven. Dat is een troost.

museum. De organisatie spiegelde zich
aan de eisen zoals
deze binnen de
musemwereld in toenemende mate golden. Voor het eerst
werd buiten de
Belastingdienst
geworven als het

soonlijkheid van Cor. Zijn visie op de
herstructurering van de Belastingdienst
toont dit aan. Tegelijkertijd had hij een
emotionele binding met het museum en

Op dit moment realiseren wij ons dat het
Olievertportret door Ahmad Khaknegar
(collectie Belasting & Douane Museum)

ging om leiding van
het museum. Functies als conservator,
die uiteraard binnen de Belastingdienst
onbekend waren, werden erkend en
ingevoerd.

afscheid van Cor Boersma definitief is.
Tot voor kort was er steeds hoop dat hij
ooit nog eens in ons midden zou zijn om

de beschikbare oppervlakte. De overkap-

to genieten van hetgeen is bereikt, maar
vooral ook om nog eons stil to staan bij

ping van de poort tussen de twee gebou-

het verleden. lk bedoel dan zijn verleden

wen zorgde er voor dat een onderdak
ontstond, waarin onder andere een lift
kon worden geinstalleerd.

aan de Parklaan in het bijzonder. Dat
heeft niet meer zo mogen zijn. Bestuur
en het team van het Belasting & Douane

kende meer dan een verdubbeling van

Museum zullen de nagedachtenis aan
Cor Boersma in ere houden. Hij heeft
veel voor het museum betekend en dat is
een stukje geschiedenis dat staat als een

Hoogtepunt tijdens de bestuursperiode
van Cor Boersma was ongetwijfeld de
grote verbouwing die het museum
onderging in 1994.Dankij de houding en
opstelling van Cor kon het onderkomen
van het museum worden uitgebreid met
het aan het museumgebouw Parklaan 14

Cor Boersma stond altijd open voor
innovatie, professionalisering en verbetering. Hij was in staat ruimte to laten voor
eigen ontwikkeling van de museale
instelling die min of meer bij toeval een
onderdeel was de Belastingdienst. Een

Loes A. Peeperkorn-van Donselaar

grenzende pand Parklaan 16. Dit bete-

en ander had zeker to maken met de per-

Rotterdam, 11 september 2003

huis.
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Belasting & Douane Museum in Luxemburg
voor de lle jaarlijkse conferentie van
de International Association of Customs
Museums (IACM)

De afgevaardigden bijeen op de eerste dag van de conferentie. Vooraan links Jon Agust Eggertsson (Noorwegen), secretaris, rechts van
hem Paddy Ryan voorzitter.

Van 17-19 september 2003 waren Geert
Nieman en Loes Peeperkorn to gast in

niet wilden dat zij Fransen werden en
andersom omdat de Fransen niet wilden

De bestaande communicatiemiddelen
moeten kwalitatief beter worden.

Luxemburg, samen met vertegenwoordigers van 14 andere lidstaten. Het douanemuseum uit Taipei was evenals voorgaande jaren aanwezig als gast.
De douane in Luxemburg spaarde kosten noch moeite om het de gasten
naar de zin to maken. De conferentie
begon met een bezoek aan het Museum

dat zij Duitsers werden. En hier blijkt
maar weer dat ieder nadeel zijn voordeel
heeft.
De dagen daarna zijn de deelnemers aan de conferentie op alle mogelijke wijze in de watten gelegd. Hierdoor

over de geschiedenis van de stad Luxem-

was het eigenlijke werk waarvoor wij
kwamen nog plezieriger. In vier werkgroepen waren discussies over de moge-

Loes Peeperkorn en Ann van
Puymbroeck (Belgie) ontvingen ieder een
medaille van verdienste uit handen van
voorzitter Paddy Ryan (lerland) vanwege
hun inzet als respectievelijk voorzitter
(1996-2002) en secretaris (1999-2002). Holger M. Petersen uit Denemarken ontving
een medaille omdat hij het initiatief nam
tot oprichting van de IACM. Zo eindigde

burg. De rondleiding leerde ons dat het

lijkheden om met behulp van public rela-

het officiele gedeelte van de conferentie

grondgebied rinds mensenheugenis een

tions enerzijds de nationals douanemu-

met een extra feestelijk tintje.

strijdappel is geweest voor de omringen-

sea to promoten en anderzijds de IACM
als organisatie meer bekendheid to
geven. Er zijn plannen ontwikkeld om
naast de website van de IACM en de
jaarlijkse Newsletter een flyer to drukken
waarop alle musea zijn terug to vinden.

De 12e conferentie vindt plaats
in het Belasting & Douane Museum. Van

de heersers. De strategische ligging van
de vestingstad is hiervan de oorzaak. De
Luxemburgers zelf zeggen dat zij als,
klein yolk van 450.000 zielen, hebben
kunnen overleven doordat de Duitsers
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29 september tot 1 oktober 2004 hopen
wij de leden van de IACM gastvrij te ontvangen in Rotterdam.

Grote belangstelling voor lezing
Professor dr. Ferdinand Grapperhaus
De tentoonstelling Zout-arm, Zout-rijk
was in het Belasting & Douane Museum
to bewonderen tot 1 oktober. De tentoonstelling behandelde in hoofdlijnen de
zoutbelasting in Nederland van het
begin van de 19e eeuw tot 1951. Prof.
Grapperhaus ging in zijn lezing in op het
economische belang van zout van de
vroege middeleeuwen tot aan de Franse
Revolutie. Het product zout is een eerste
levensbehoefte voor de mens. EeuwenDrie oud-staatssecretarissen van Financien:
v.l.n.r. HE. Koning, F. Grapperhaus en
M.J.J. van Amelsvoort

lang hebben heersers of centrale overheden hun invloed uitgeoefend om de
zoutwinning en zouthandel tot een
staatsmonopolie to maken. Prof. Grap-

De lezing van de beer Grapperhaus,
oud-staatsecretaris van Financien, op
vrijdag 19 september 2003 heeft een
groot aantal bezoekers getrokken. Deze
lezing voor de Vrienden van het Belas-

perhaus schetste o.a. de ontwikkelingen
in de Italiaanse stadsstaten (Sienna en
Venetie), Frankrijk en Polen.
Uitgebreid stond de spreker stil bij de
'gabelle', de Franse zoutbelasting. Het

ting & Douane Museum was de laatste
activiteit in het kader van de tentoonstelling Zoutarm/Zoutrijk over de geschiedenis van zout, de zoutaccijns en andere
fiscale zaken in relatie tot dit product.

verzet tegen deze zware en als onrechtvaardig ervaren belasting, wordt als een
van de hoofdoorzaken van de Franse
Revolutie gezien.
Onder de vele aanwezige vrienden en

Roeiteam Belasting & Douane
Museum behaalt tweede plaats
bij sloepenrace

'Zout is een eerste levensbehoefte voor de
mens'

(oud)bestuursleden van het Belasting &
Douane Museum bevonden zich twee
andere oud-staatssecretarissen van
Financien, mr. HE. Koning en drs. M.J.J.
van Amelsvoort.

Hetgeen het Museum veel PR heeft
opgeleverd. Na elke manche werd omgeroepen dat de tijd van het Belasting &
Douane Museum weer niet gehaald was.
Tot grote vreugde onder de 6 collega's en
stuurman.

Het roeiteam van het Belasting & Douane Museum heeft tijdens de sloepenrace
van Rotterdam Waterstad voor een enorme verassing gezorgd. Het jaarlijkse
terugkerende roei-evenement vond dit
maal plaats op woensdagmiddag 4 september in de Oude Haven. Het Belasting

Zes roeiers van het Belasting & Douane
Museum doen een goof naar de eerste prijs

& Douane Museum, dat elk jaar met een

seconden passeerde het de middenlijn

team van zes roeiers weer een gooi doet

waarna het nog om de tweede boei been

naar de eerste prijs, heeft dit jaar wel een

moest. Bij de tweede boei was het inmiddels duidelijk dat het Museum op kop

hele bijzondere prestatie neergezet.
Het parcours was dit jaar anders dan
gewoonlijk, namelijk de twee tegen
elkaar roeiende partijen moesten een
parcours afleggen waarbij de ene ploeg
rechtsom en de andere ploeg linksom
moest.
Het Museum kwam in de eerste manche

lag.
Met enorme vaart ging de sloep over de

Uiteindelijk, in de laatste manche kwam
Cafe Rotterdam in actie. Helaas voor het
museum zijn bier de stamgasten door de
wol geverfde mariniers. Meteen na de
start werd al duidelijk dat de race gelopen was. De mariniers zetten Flink de
vaart erin en, ondanks dat het Museum
van de eerste plek verdreven werd, was
het een mooi gezicht om to zien hoe zes
bedreven marinemensen de kunst van
het roeien verstaan!

finish. Dat de stuurman ook dan nog
even het roer moet rechthouden bleek uit
het feit dat na enkele seconden de Bilderberg I ploeg zijdelings in botsing kwam
met de sloep van de het Museum. Gelukkig kwam iedereen met de schrik vrij. De

gelijk in actie tegen de ploeg Bilderberg
1. Na een aarzelende start kwam het

tijd van Museum was 3.05 minuten.

Museum goed op slag en passeerde als
eerste een boei. Na enkele tientallen

Na een aantal manches werd al vrij snel

Na goed roeien is champagne een mooie

duidelijk dat dit een hele snelle tijd was!

tweede prijs
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Belasting & Douane Museum
kwam near u toe deze zomer
De Rotterdamse havendagen, de Kinder Cultuurmarkt, de R'uitmarkt; de zomer
van 2003 in Rotterdam stond bol van de activiteiten. Voor het Belasting & Douane
Museum waren de zomerfestivals een mooie gelegenheid om zich op een bijzondere manier aan het publiek to presenteren. Een van de zomerevenementen
gemist? Impost blikt nog even terug...

KinderCultuurmarkt
31 augustus2003
Tijdens de Rotterdamse Kinder Cultuurmarkt presenteren een aantal culturele
instellingen het aanbod voor kinderen in het nieuwe seizoen. Het Belasting & Douane Museum kon hierbij niet ontbreken, aangezien het museum een heleboel leuke
activiteiten voor kinderen biedt. Ondanks de regen waren er volop 'jonge bezoekers' die een kijkje kwamen nemen bij de stand van het Belasting & Douane Museum. Vooral de voelkast, een grote kast waarin bezoekers moesten voelen in welk gat
het smokkelvoorwerp verborgen lag, viel erg in de smaak.

De Wereldhavendagen
5, 6 en 7 september 2003

Een spotprent in de vorm van een 19e eeuwse kinderprent over de carriere en bezuinigings - en belastinmaatregelen van de diverse kabinetten - Colijn in de jaren dertig
van de vorige eeuw.

Lithografie door L.J. Jordaan, 1995
( inv. Nr. 05591)

Bij de Rotterdamse Wereldhavendagen 2003 stood het thema 'water werkt' centraal.
Er werd dit jaar een beeld geschetst op welke wijze het haven- bedrijfsleven, de
stad, de bewoners en de werknemers werken met water. Tijdens de havendagen
kropen bezoekers van de tent van het Belasting & Douane Museum in de rol van
douanier en doorzochten de'smokkeltunnel' op verborgen smokkelwaar. In de
'smokkeltunnel' konden belangstellenden zien, voelen en Koren wat er zoal bij
Schiphol binnen wordt gesmokkeld. De tent was erg druk bezocht en de reactie van
het publiek was over het algemeen erg positief.

Beschrijving
Een met zwart, blauwe en rode inkt
gedrukte spotprent met de koptekst:
Hier wordt u, o Jeugd! Gegeeven, Hein
Colyn zyn roemryck leeven.
Deze gelithografeerde spotprent van
Jordaan hekelt in de vorm van een stripverhaal (15 prentjes in de stijl van de
negentiende-eeuwse centsprenten, die
met houtsneden werden gedrukt en met
behulp van sjablonen werden ingekleurd) de carriere en de impopulaire

R'Uitmarkt
5 September 2003

maatregelen van minister (-president) dr.

De R'uitmarkt dient als opening van het culturele seizoen 2003/2004. Alle culturele
instellingen krijgen de kans zich to presenteren in een kraampje of tent. Het Belas-

Hendrik Colijn (1896-1944). Zij hebben
o.a. betrekking op de lege schatkist, verlaging ambtenarensalarissen (een ambte-

ting & Douane Museum heeft zich samen met de andere Rotterdamse Musea gepresenteerd. Stewardessen deelden 'museumtickets' uit, waarmee bezoekers konden
inchecken bij de museumincheckbalie. Daarna konden ze langs de verschillende
Rotterdamse musea 'reizen' en zich laten informeren over de activiteiten van het
komende cultureel seizoen.
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naar under de schroefpers) de indirecte
belastingen en de rijwielbelasting.
Het laatste prentje moet de burger
opwekken om A.H. Gerhard van de
S.D.A.P to kiezen.

Hier word u, o Jeugd ! gegeevenjlein Colyn zyn roemryck levyen

in't fpe ree ontde kle nerr p
Dat1walsChriftengnoorzalZVf

H vilt hoevrt^ee^mda^nla verluyden,
Tiet^ta^enroUler.Kle^geLuy en

Hier neemd hY fcheiQyyan Zynen Hy pry ehtdeChr ifC^ y.3ce leer

HetchlpzalnaardenOoft

WYrxn. Met JabelenmetUc ietgeWeer. .

Net leeven word voor hem rornAntl [ch

. eln gr unt en ma moron oown Kane
En werpt zich rnde OWbranfje.

Men maakthem HoofdmanyandeAnt^'s

Hem Wilde fwnrgheydfibeeragten
De vtoohx et echterKan nrel• wagt en.

Betaftingweef by wel to haalen
Vooral by ytrrel nrel Mn betaalen.

Z n fvihr herdt kentp'en Alen
ii--11 ^ nVCleet a du to lever Mrerr
' len.
U% zWeetenbJoe derAm^tenaren HeiOiderwy"zefFsmoeFbelaz

Zoo Ref hyonze Gur osn vei h
n hoemetfein Colyrr
Zoo zieT
S[echls die entLegerzynhetnTeilrg Het Cnri terykBewind kan zyn.

Dos Kunt ge.wiltgge nref verlezen
Veel bererA.H.Cierkard Kiezen!

TeAmiterdam by Jordaan in de S.D.A.P.

US RUMS ORA
BIER-LUST, BIER-LAST
30 OKTOBER T/M 1 MAART 2004 IN HET BELASTING & DOUANE MUSEUM
'Regen, wind en koude

Op bijgaande foto ziet u een bijzonder model

temperaturen'. Tijdens de
herfst en wintermaanden

van een brouwerij. Dit unieke scene is afkom-

biedt het Belasting & Douane Museum u de perfecte
schuilplaats. Onder een
behaaglijk temperatuurtje
kunt u tijdens deze periode
genieten van de wisseltentoonstelling'Bier-lust, Bierlast'. Deze 'verwarmende'
tentoonstelling in het Belasting & Douane Museum is
onderdeel van een drieluik

stig uit de plaats Deir el-Bersha in Egypte. Het
brouwerijmodel stamt uit 1800 voor Christus
(europese jaartelling). Een bewijs dat de historie
van het bier enorm ver terug gaat, in het middenrijk werd al bier gebrouwen en natuurlijk

over de geschiedenis van de
accijnzen en is gratis toe-

gedronken. In de nieuwe wisseltentoonstelling

gankelijk. De tentoonstelling'Bier-lust, Bier-last'

'Bier-lust, Bier-last'kunt u deze brouwerij

schetst een duidelijk beeld

bewonderen.

Foto: T. van Kuijen, Etten-leur

van de economische rol en
de historie van het product
bier, in een tentoonstellingsdecor dat menig bezoeker
laat watertanden.

Bier drinken om to overleven
"Gele rakker, pilsje of pint" Een aantal bijnamen voor een product dat veel Nederlanders een warm hart toe dragen; bier. De tweede tentoonstelling uit het drieluik over de
geschiedenis van accijnzen staat geheel in het teken van de'volksdrank' bier. De bezoeker wordt in een sfeervol decor meegenomen langs de bierhistorie en komt meer to
weten over 'de lusten en lasten' van het product bier in het verleden en het heden.
Zo was bier vanaf het begin 14e eeuw tot ver in de 18e eeuw een eerste levensbehoefte.
Het was in die tijd levensgevaarlijk om water to drinken, vanwege de sterke vervuiling.
Bier daarentegen was lang houdbaar, betaalbaar en, door toevoeging van mout en hop,
ook nog eens voedzaam.

Geniet met voile teugen
Anno 2003 wordt bier beschouwd als een genotsmiddel en een luxe product. Wie in
Nederland een biertje koopt betaalt daarom zowel accijns (belasting op genotsmiddelen) als BTW (Belasting Toegevoegde Waarde). Belasting op bier was overigens in de
middeleeuwen al geen onbekend verschijnsel.
Vanaf 30 oktober tot 1 maart is de tentoonstelling'Bier-lust, Bier-last' in het Belasting &
Douane Museum to bezichtigen. Het museum en de tentoonstelling zijn gratis toegankelijk. Het motto bij bier is'drink met mate', maar van de tentoonstelling'Bier-lust,
Bier-last''kunt u daarentegen met voile teugen genieten!!!

12
Nummer 30
november 2003

Rapport van het Committe van Finantien

gebogen gingen, hebben verlost, en de
onwaardeerbare vrijheid aan ons
geschonken hebben'. Voor degenen die
deze tekst in 1795 met gemengde gevoe-

plichtingen Belden, en ook
dezelfde rechten. Daarbij
wijst Rousseau op de oude
vergelijking van de overheid
en de gemeenschap met een
organisch lichaam, waarbij de
souverein het hoofd is en de
ingezetenen de ledematen.
Men kan, volgens deze
beeldspraak waar vooral mid-

lens zouden lezen wordt nog opgemerkt
dat het allemaal veel erger had kunnen
zijn, wanneer de Pruisen ons land had-

deleeuwse moraaltheologen
gebruik van hadden
gemaakt, de verschillende

den geplunderd of de Engelse benden
ons land (nogmaals) zouden hebben
geteisterd. Van het van voorheen zo
beroemde gemenebest'zou dan niets dan
den blooten naam zijn overgebleven.' Dit

ledernaten niet duurzaam
ongelijk belasten, want als
een lid lijdt, lijdt het hele

In de considerans van de Consept Publicatie Wegens de heffing van penningen
bij wijze van Taxatie en Quotisatie wordt
met dankbaarheid gememoreerd 'dat de
roemrijke wapenen van onze Fransche
Broeders ons van het juk, waar onder wij

alles zou het gevolg zijn geweest van het
wanbestuur onder de oude constitutie,
ten tijde van de late republiek der verenigde Nederlanden.
Eerder in het eerste jaar van de Bataafsche Vrijheid, op de namiddag van donderdag 9 april 1795, kwamen de Provisionele Representanten van het Volk van
Holland bijeen. Aan de orde was het rap-

lichaam. Zover gaat het citaat
uit Le contract social niet; de
auteur neemt kennelijk aan
dat de lezer de strekking van
de beeldspraak kent. Voor
hem is vooral belangrijk dat
het maatschappelijk verdrag
leidt tot gelijkheid voor de
wet. Voor de belastingwetgeving brengt zulks mee, dat de

port van de commissie van financien,
waarin het'Consept'-voorstel voor de
nieuwe belasting werd geevalueerd. Het
was duidelijk dat het nieuwe landsbestuur orde op zaken diende to stellen, en
daarbij werd de aloude uitdrukking
'dringende nood van het land' alras gebezigd. Er zouden slechts twee reele
methoden zijn om in die nood to voorzien, namelijk het heffen van belasting

overheid de kosten van de
gernene voorzieningen niet
ongelijk kan verdelen, en
ook, dat iedereen het recht
heeft op het ongestoord
genot van de private eigendom en van zijn vrijheid. Als
de overheid de ene burger
zwaarder zou belasten dan
de andere, dan overstijgt zij
haar bevoegdheid die immers
door het maatschappelijk

op de inkomsten van de ingezetenen -

verdrag wordt bepaald.

wordt opgeworpen? Het concept stelt een heffing voor
belasting to heffen naar vermogen, waartoe was voorgesteld om de burgers a] naar
gelang hun vermogen in to
delen in 52 klassen. Het tarief
was gedifferentieerd: het zou
beginnen met 1% bij een van
500 gulden oplopen tot 13
%% bij een vermogen van een
miljoen - in die tijd een astronomische som.
Uitgangspunt van het maatschappelijk verdrag is volgens
de auteur dat ieder lid van de
gemeenschap bijdraagt in de
gemene lasten, en wel in een
juiste evenredigheid van zijn
C vermogen. Bij belastingen
gaat het immers om de kosten
^^''^^
Vi

I
LL°

hetgeen een voor die tijd werkelijk revolutionaire stap zou zijn geweest - of een

De opsteller van de overwe-

heffing bij wijze van taxatie en quotisatie

gingen bij de nieuwe belasting sluit zich in zijn eerste
overwegingen aan bij het
gedachtengoed van Rous-

van de overheid voor het
beschermen van het private
vermogen. De toestand van
het vaderland, zo betoogt hij,
vordert dat men de staat een
offer brengt van een deel van
ieders bezit, om het andere
deel to behouden en ervan in
veiligheid to genieten. Daarbij
zou een lastenverdeling passen, die evenredig is aan dat
vermogen, hoe Boot of klein
het ook zou zijn. Zulk een
belasting, hoe hoog ook, zou
niets onrechtvaardigs inhouden, en niets hatelijk hebben:
'het haatelijke der belastingen
bestaat niet in de hoeveelheid, maar in de onevenre-

auteur client er een vrije constitutie to

digheid.' Het maatschappelijk verdrag dient de minvermogende burgers to beschermen, die eertijds zovaak onevenredig door de belastingen werden
getroffen, maar, zo waarschuwt onze
auteur de volksrepresentanten, dat verdrag beschermt evenzeer de meervermogenden. Daarbij wijst hij op het feit dat
de minvermogenden evenveel belang bij

den de uitgangspunten kort vastgelegd,

komen, gebaseerd op de soevereiniteit

bescherming zouden hebben als de

aan de hand van een citaat uit Rousseau's Contract Social.' Deze beroemde

van het yolk, en om 'de eeuwige Wetten

meervermogenden, en zij dus ook naar

van recht en billijkheid'. De vraag die

evenredigheid voor die bescherming die-

auteur (1712-1778) legt daarin het vol-

hem dan bezighoudt, is of het concept

nen to betalen. De gelijkheid zou mee-

gende uit. Het maatschappelijk verdrag
bewerkt tussen de burgers een zodanige
gelijkheid, dat under hen dezelfde ver-

voor de nieuw voorgestelde belastingen

van alle bezittingen, arnbten en beneficien. De keus was op het laatste gevallen,
waarbij op de afweging niet verder werd
ingegaan.

seau, en verwijt de voorstanders van de
oude constitutie dat zij de eigendom

In de overwegingen van een commentator bij (een eerdere versie van) het concept voor de nieuwe belastingen, als bijlage door het Committe ingediend, wor-

onveilig willen maken en een oorlog willen verwekken tussen de rijke en de
arme inwoners van het land. Voor de

daaraan voldoet. Wat behelst het concept, dat zulk een fundamentele vraag

2
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brengen dat niet anders wordt geheven
'dan op eenen volstrekt gelijken voet, na
evenredigheid van ieders vermogen.' De
enige uitzondering zou kunnen zijn, dat
het vermogen van diegenen die voor
hun eerste levensbehoeften van hun ver-

grens voor de maximumschijf niet is
gebaseerd op een theoretische grond. Hij
kan dan ook zonder risico de vraag stellen, waarom grotere vermogens niet
zwaarder worden belast. Moet die vraag
niet worden beantwoord?

mogen afhankelijk zijn, wordt ontzien.
Hoe groot de vrije voet dan zou moeten
zijn, wil de commentator in het midden
laten, at geeft hij wel aan dat een drempel van 500 gulden to laag lijkt en dat
men eerder moot denken aan een drempel van 2.500 gulden. Uiteindelijk behoren de belastingen to worden opgebracht
enkel uit hetgeen ter beschikking staat
voor zaken die men niet strikt nodig
heeft, voor bestedingen van luxe.

dan niet evenveel als 450 van zijn laatstgenoemde medeburgers tezamen, terwijl
elk van die 450 medeburgers evenveel
belang heeft bij de bescherming die de

Hoe is, aldus onze commentator, de
progressie eigenlijk rekenkundig vastgesteld? Zou bij een consequente doortrekking van de progressie niet moeten worden uitgekomen bij een tarief van 103
3 % bij een vermogen van 10 miljoen
gulden? Toont dit niet al aan, dat men
zich blootstelt aan verwarring en onzekerheden, wanneer men de belastingheffing niet bouwt op een theoretisch
deugdelijke grondslag? Zulk een grond-

De hoogte van de last kan door de Volks-

gulden belasting moeten betalen, terwijl
iemand die 1.000 gulden bezit slechts 10
gulden betaalt? Betaalt eerstgenoemde

overheid biedt? Daar komt nog bij dat de
heffing het handelsvermogen van individuele ondernemers aantast. Dat leidt tot
economisch ongewenste consequenties,
bijvoorbeeld wanneer de onderneming
moot worden ingeklonken om de last to
kunnen voldoen, met alle gevolgen van
then voor de werkgelegenheid. En renteniers zullen zich enige tijd verstoken zien
van inkomsten, wanneer zij hun pensioenen moeten aanwenden ter inlossing van

slag kan volgens de auteur alleen gevonden worden wanneer men vasthoudt

de belastingschuld. Dan drukt de nieuwe

erkent de commentator, maar het zou de
representanten niet vrijstaan om naar
willekeur to beslissen. Dit is een cruciaal
aandachtspunt, aldus de auteur, en hij
adstrueert dit door to verwijzen naar de
belastingwetgevingen uit het verleden,
waarbij 'zekere grondwetten' werden
erkend, rnaar waarbij telkens werd aangevoerd dat bijzondere noden ertoe

aan de grondbeginselen die door Rous-

ke categorieen burgers in de samenleving.

noopten om bepaalde regels to overtreden. De lezer van zijn tijd zal beseft heb-

Het Committe van Finantien sluit zich in

representanten worden vastgesteld, zo

ben dat het hier gaat om de aloude stelregels, dat de overheid wezenlijk geen
recht heeft om belastingen op to leggen,
dat zij zich moet bedruipen met haar
eigen rechten en middelen, en dat zij de
ingezetenen om instemming moet vragen wanneer haar eigen middelen niet
volstaan voor de verwezenlijking van
haar staatkundig atom erkende doelstellingen. Alles zou volstrekt willekeurig
worden, wanneer de overheid een
beroep toekomt op bijzondere noden, en
zij alsdan zou kunnen afwijken van het
maatschappelijk verdrag. Dat aspect van
willekeur wordt daarop nader aan de
orde gesteld.

seau en anderen worden verwoord, die
alle willekeur en ongerijmdheden uitsluiten, 'beslissen de geheele zaak op de
allerklaarste en eenvoudigste wijze.' Of
de auteur de theorieen van Rousseau
daarmee voldoende overziet, laat ik in
het midden.

zijn commentaar bij voorgaande auteur
aan. Principieel geldt dat de nieuwe
regering is gegrond op beginselen van
vrijheid en gelijkheid, hetgeen in de
belastingregelgeving herkenbaar behoort
to zijn. Daarbij staat voor de commissie
vast, dat het bestaansminimum onbelast
behoort to blijven. Van het meerdere mag
een bijdrage worden gevraagd, in evenredigheid. Dit zuivere'grondbeginsel van
Gelijkheid' zou men nimmer uit het oog

belasting onevenredig zwaar op dergelij-

Vervolgens, heeft de concipient van het
voorstel eigenlijk wel inzicht in de meeropbrengsten die tariefsdifferentiatie meebrengt? Het aantal burgers in de hogere
klassen is naar ervaringsregels veel
geringer dan men doorgaans aanneemt.
De meeste opbrengsten komen van
belastingen die algemeen worden gedragen, zo overweegt het Committe. Een
apart argument is daarbij dat kapitaal
vluchtig is; meervermogenden zullen al
snel genegen zijn orn hun domicilie daar
to kiezen waar het fiscale klimaat het
gunstiger is. Is, zo vraagt het Committe
zich af, wel gewogen hoeveel schade
zodanige belastingvlucht meebrengt voor
de economie? De conclusie is dan ook,
dat de ongelijke verdeling van de lasten

mogen verliezen. Het Comitte vindt het
onnodig om to lang bij deze uitwerking
van het gelijkheidsbeginsel to blijven
staan. Zodra men van vaste beginselen
afwijkt, wordt immers alles onzeker. Dat

niet zal kunnen leiden tot een merkbare
verlichting van de minvermogenden;
reeds om die reden spreekt het Commit-

zou ook blijken uit het belastingvoorstel.

het daarop vast, 'dat ook in dit geval de
gezonde Staatkunde volmaakt overeenkomt met de gronden van gelijkheid en

t6 van Financien zijn voorkeur uit voor
evenredige belastingen. Tevreden stelt

De eerste vraag die rijst, is deze: wan-

Waarom, zo vraagt het Committe, verlangt men van de kleine vermogens een

neer er enige ongelijkheid in het tarief
wordt aangehouden, waarbij de ene burger naar verhouden dus meer bijdraagt

bijdrage van 1%, terwijl de meestvermogenden een bijdrage van 13 =/4 % zouden
moeten voldoen? Waarom dan niet 25%

billijkheid, welke in de bijgevoegde Consideration ontwikkeld zijn.

dan een ander, hoe kan men dan bepalen
hoever deze ongelijkheid rechtens kan
gaan? Waarom beperkt de progressie in
het concept zich tot het 14-voudige van
het minimumtarief? En waarom is de
hoogste schijf bereikt bij 1 miljoen gulden? Dit argument wordt als snel geillus-

of zelfs 50%, als de noden van de staat
daarmee kunnen worden verlicht? Is de
conclusie dan niet onvermijdelijk, dat
elke onevenredige tarifering willekeur
oplevert? En waarom heeft men 52 klassen voorzien? Waarom niet 25 of 100
klassen? Wederom geldt dat dergelijke

treerd door het feit dat in een andere
versie van het plan de progressie doorloopt tot 2 miljoen; de commentator lijkt

keuzes kennelijk niet op een theoretisch
fundament rusten.
Dan een vervolgvraag. Waarom zou

gelijk to hebben in zijn argument dat de

iemand die 100.000 gulden bezit 4.500

Voor dit moment wil ik de historische
context laten voor wat zij is. Ik memoreer
het commentaar op het Consept uit 1795,
omdat in dat commentaar de kernargumenten tegen belastingprogressie zijn
overwogen die door de 19de eeuw been
uitgebreid zijn heroverwogen en die
mutatis mutandis nog steeds gelden. Ten
eerste de gelijkheid voor de wet. Ten
tweede, daar rechtstreeks uit voortvloeiend, de draagkrachtgedachte.
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De idee van gelijkheid voor de wet staat
wet vast en behoeft voor de 19de eeuw
en later nauwelijks toelichting. Belangrijker is de consequentie welke aan die
gelijksidee moet worden verbonden bij
de belastingheffing. Gelijkheid voor de
wet leidt in beginsel tot een gelijke verdeling van de gemeenschappelijke lasten, zij het dat de welvaartsverschillen
van de burgers deze gelijke verdeling
niet toelaat. Ter correctie op die welvaartsverschillen wordt daarom als uitgangspunt genomen dat lasten verdeeld
dienen to worden in evenredigheid tot
eenieders welvaart. Daarmee komt de
draagkrachtgedachte in beeld. En aangezien eenieders welvaart tot op zekere
hoogte kan worden afgeleid van ieders
vermogen, wordt doorgaans snel aanknoping gezocht aan dat vermogen als
maatstaf voor een rechtvaardige belastingheffing.

tionele heffingen. Anderzijds is er het
besef dat naar mate het inkomen toeneemt, de draagkracht meer dan proportioneel toeneemt. Gelijkheid brengt mee
dat zij dan ook meer dan evenredig bijdra gen.
Ofschoon Adam Smith op grond van
voormeld citaat wet als voorstander van
belastingprogressie werd aangemerkt,
kiest hij toch voor een strikte verhouding
tussen vermogen en lasten. Belastingen
zouden zijn aan to merken als gemeenschappelijke kosten, die in evenredigheid
tot ieders belang in het gemeenschappelijk vermogen dienen to worden gedragen. Rond dit uitgangspunt is de belangentheorie geformuleerd. Deze betoogt
dat er een relatie behoort to zijn tussen
het relatieve belang van de contribuabelen bij de gemeenschappelijke voorzieningen en de verdeling van de daartoe
gemaakte kosten. Sommige auteurs, en
daarbij wordt doorgaans wederom Rousseau aangehaald, merken op dat vermogenden meer baat zouden hebben bij de
gemeenschappelijke voorzieningen dan
minvermogenden, omdat de staat de
ongelijke welvaartsverdeling beschermt.7
Vermogenden zouden rechtens dan meer
dan evenredig bij moeten dragen, omdat
zij meer dan evenredig profiteren van de

proportie bij een proportionele belastingheffing zou ontbreken. Ontbeerlijke goederen (het utile) hebben immers een subjectief hogere waarde dan overbodige
goederen (het superflu).' Een veelverdiener, die een vast percentage van zijn
inkomsten zou betalen, zou alleen maar
hoeven to besparen op zijn laatste
behoeften. Een doorsnee burger daarentegen, die slechts zijn levensnoodzakelijke goederen kan bekostigen en enige
ontbeerlijke goederen, zal, wanneer hij

tie, of anders gezegd, door progressie in
de belastingheffing.

overheidsvoorzieningen. Die gedachte
leefde bij de commentator op het Consept van 1795 duidelijk niet. Sommige

hetzelfde percentage moet betalen, wellicht de helft of meer van zijn ontbeerlijke goederen moeten missen. De laatstgenoemde brengt dan een relatief zwaarder
bestedingsoffer dan de eerste en dat
Levert strijd op met het uitgangspunt dat
de belastingdruk gelijkelijk verdeeld
moet worden.° De subjectieve waardenleer leidt derhalve tot een keus voor
belastingprogressie om to komen tot een
gelijke lastendruk. Later zal de theorie
van het marginate nut daarop verder
borduren. Het probleem van deze theorie echter is, dat er geen objectieve maatstaf aan ontleend kan worden voor de
wijze waarop de progressie wordt vormgegeven. Graslin deed een poging om
het besef dat Adam Smith een decennium later zou verwoorden wetenschappelijk to onderbouwen, maar zijn theorie
waagde hij niet rechtstreeks to vertalen
in een voorstel voor belastingwetgeving.
Waarschijnlijk voelde hij wet dat geen

Bij het zoeken naar een gelijke verdeling
van de belastingdruk speelde mee dat

auteurs menen zelfs dat de zwakkeren

enkel voorstel voor tariefsdifferentiatie

meer belang hebben bij de bescherming

kan worden geformuleerd zonder het

overheden technisch alleen in staat

die de overheid biedt. Wat daar ook van
zij, de belangentheorie heeft niet geleid
tot een eenduidig antwoord op de vraag
of van meervermogenden kan worden
verlangd, dat zij meer dan in evenredigheid bijdragen, en at helemaal niet op de
vervolgvraag, hoeveel dat dan zou moeten wezen.

"Gelijk" betekent echter nog niet noodzakelijk "in evenredigheid". Reeds vroeg
wordt aangenomen dat het zou gaan niet
om gelijke belastingen, maar om een
gelijke belastingdruk. De draagkrachtgedachte wordt daarmee verder uitgewerkt. Reeds ten tijde van het Ancien
Regime probeerden theoretici een gelijke
druk to bewerken door tariefsdifferentia-

waren om bepaalde zaken to belasten. In
de praktijk waren dat voornamelijk eerste levensbehoeften' met als consequentie een omgekeerde progressie. In de
periode van het Ancien Regime hebben
verschillende schrijvers daarom at
betoogd dat welvarenden wellicht meer
dan in evenredigheid zouden moeten
bijdragen. In 19de eeuwse literatuur

het super flu grotendeels vatbaar zijn voor
belastingheffing. Jean-Joseph-Louis Gras-

Cf. de juridische dissertatie van E. van Voorthuijsen, De directe belastin,'en, inzonderheid die op de
inkomsten, Utrecht 1848, p. 30: "In een land, hetwelk zulke groote budgets heeft als het onze, zal
men deze lindirecte belastingl wet nimmer
geheel kunnen ontbeeren, daar zij over het algemeen die belasting is, welke het merste opbrengt,
omdat niemand zich daaraan kan onttrekken".
4 Institutiones I'oliticae Lib. 1, c. x, par. 18.
5 Klock, De cootributionibus, 13.58, De aerario, 2.80.
6 Smith, An inquiry into the Causes and Nature of the
Wealth of Nations, 5.2.2.
7 Via Sismondi kreeg deze stelling vaste voet in de
19de eeuwse economische wetenschap. Cf. E.K.
Mann, Steuerpolitische ideate, i/er,'leichende Studien
zur Geschichte der okononrisclren curd politischen
Idecn and ihres Wirkens in der offentlichen Meinung
1600-1935, Stuttgart/New York 1975, p. 265.
8 J -J.-L. Graslin, Essai anal yti9uc our la richesse et our
I'impot, On Ion rctirte In nouvelle doctrine ccmnnique, qui it fourni d la Societi' Royale d'Agriculture tie
Limoges les priucipcs d'un Pr,^rarune qu'cite a public
our Ieffet des Impots indirects, Londen 1767, tekstuitgave Parijs 1911 met voorwoord van A.
Dubois, p. 283 ; E. Borschberg, lean-Joseph-Louis
Graslin, Ein Begriinder der Werttehre, diss. Zurich
1944, Zurich 1946, p. 172-173.

lin (1727-1790) concludeert dat de juiste

9

Meer praktisch bezien ontstond onder

wordt in dit verband onder meer gewe-

18de eeuwse theoretici at ruim voor

zen op vroege schrijvers zoals de Hol-

Adam Smith een duidelijk besef dat

landse hoogleraar Marcus van Boxhorn

draagkracht meer dan proportioneel toe-

(1612-1653), of op de Duitse schrijver

neemt met de stijging van het inkomen.
In dit verband wordt in de oude literatuur herhaaldelijk op Montesquieu (16891755). Deze stelt vast dat de burger het
eerste deel van zijn inkomsten besteedt
aan de kosten van zijn necessaire physique
(het bestaansminimtmn), het meerdere
aan zijn utile (het nuttige, maar ontbeerlijke) en wat overschiet aan zijn super flu
(overbodige luxe). Het nuttige zou deels,

Caspar Klock (1583-1655).' Vooral wordt
gewezen op de Engelse econoom Adam
Smith (1723-1790) in zijn beroemde
Wealth of Nations:"
"It is not very unreasonable that the rich
should contribute to the public expense, not
only in proportion to their revenue, but
something more than in that proportion.
Daarmee is het dilemma in kaart
gebracht. Enerzijds voldoet de overheid
formeel aan de gelijkheidseis bij propor-

3

Graslin, p. 285,Borschberg, p. 172.
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verwijt van willekeur tegengeworpen to
krijgen." Dit is in ieder geval het verwijt
dat de concipient van het Consept tegengeworpen kreeg.

zouden zijn. 2' Zo had het Committe van
Financien het in 1795 ook ervaren.

kosten van alle behoeften zijn gedekt, en
waarboven het offer niet meer wordt
gevoeld. Maar zulke punten zijn niet
eenduidig vast to stellen. Het voorgaande volgt al uit de term "offer"; de mate
waarin een belasting als bezwaarlijk
wordt gevoeld is per definitie subjectief
bepaald en de wens om tot een voor

pleidooien voor progressie die zelfs ver-

Er bestaat geen wetenschappelijk fundament voor om een progressie objectief
vorm to geven, zoals uit de overwegingen van het Comite valt of to leiden. Toch
hoeft progressie niet door tariefsdifferentiatie to worden vormgegeven. De minst

der gaan dan het oogmerk van gelijke

vergaande vorm van progressie is, dat

nimmer worden ingevuld. ledere poging

lastendruk; het oogmerk is gelijkheid
van conditie, middels inkomensherver-

het bestaansminimum wordt vrijgehou-

om dat punt vast to stellen zou dan ook
een wetenschappelijke basis ontberen en

Bij de extreme onevenwichtigheden in
de welvaartsverdeling in de 18de en
19de eeuw vinden we bij gelegenheid

deling. Door middel van een fiscale correctie zou bij wijze van spreken kaviaar
worden omgezet in brood." Bekende
auteurs uit de 18de eeuw die herverdeling via het belastinginstrument voorstaan zijn Lord Kames (1696-1782),' William Paley (1743-1805)," Thomas Paine"
(1737-1809) en natuurlijk Rousseau. Het
necessaire zou onaantastbaar zijn aldus
Rousseau, rnaar, en in die An neernt hij
een extreem standpunt in, het meerdere
zou geheel beschikbaar zijn voor belastingheffing. Daarmee geeft hij de aanzet
tot het moderne begrip draagkracht," in
de zin van voor belastingheffing beschikbare bestedingsruimte. Voormannen als
Gracchus (Francois Noel) Babeuf (17601797) en Vernier uit de tijd van de Franse
revolutie bepleiten eveneens dat boven
een zeker inkomen het meerdere
beschikbaar client to zijn voor belastingheffing."' Progressie, met name bij vermogensinkomsten, zien zij als instrument tot beperking van welvaartsverschillen. Robbespierre (1758-1794) stond
in dat kader een 100%, tarief voor bij
inkomsten hoger dan 3.000 pond.'' Dit
laatste is wel erg extreem, maar de idee
dat vrijheid en gelijkheid een illusie zijn
wanneer economische verhoudingen
minvermogenden dwingen om zich naar
de wensen van de welvarende klasse to
richten sprak in de revolutionaire periode natuurlijk wel aan." In de Nederlandse discussie van 1795 wordt echter opgeworpen dat progressie budgettair to weinig oplevert orn tot inkomensherverdeling to komen. Een aardige ondersteu-

den en dat alleen daarboven - evenredig
- wordt geheven. Dit wordt door het

iedereen gelijk offer to komen kan dus

dus leiden tot arbitraire keuzes. Dat laat-

Comite van Financien met zoveel woorden bepleit. Pleidooien voor een ruime
belastingvrije voet waren overigens niet
van de lucht, uit mededogen of om de
nieuwe revolutionaire idealen vorm to
geven. Toch zou zelfs deze variant niet
hebben kunnen ontsnappen aan het verwijt van willekeur: er was een redelijke
consensus dat er geen rationeel bestaans-

ste lezen we in het commentaar: er is
geen objectief fundament voor de keuze
om 52 klassen in to stellen, en de keuze
om een grens aan de progressie to stellen
is eveneens op willekeur gebaseerd.

minimumbegrip bestaat." Say merkte
terecht op dat hetgeen als bestaansminimum heeft to gelden verschilt al naar

offertheorie immers heeft het opvolgend
inkomensdeel steeds minder waarde dan

gelang tijdperk en plaats, leeftijd en
levensstandaard.'' Dat minimum is daarmee geen objectieve grootheid. Boven-

waardeloosheid waarbij het offer niet

dien is draagkracht de resultante van
inkomsten en lasten van de subjectieve
contribuabele. Inkomsten zijn misschien
nog algemenn en objectief meetbaar, al
was dat praktisch gezien voor de belastingwetgever van de 18de en 19de eeuw
nog geen uitgemaakte zaak. Lasten daarentegen zijn mede afhankelijk van individuele factoren als gezinssamenstelling,
ziektekosten, ouderdom, huisvesting en

Bovendien zou een logische toepassing
van de offertheorie moeten leiden tot
een extreem tarief van 100%. Volgens de

het voorgaande, totdat men uitkomt op
meer wordt gevoeld. Een 100% tarief
betekent echter confiscatie en dat werd
staatkundig onmogelijk geacht. De staat
dient primair de private eigendom to
beschermen. Als de beschermer confisqueert overschrijdt hij de grenzen van
zijn bevoegdheid. ' Dit geldt voor alle
voorgaande eeuwen, maar na de Franse
revolutie, waarbij eerbiediging van de
eigendom en verzet tegen overheidswillekeur vooropstonden, gold dat in versterkte mate. In de opmerking dat de

opleidingen en bovendien van de stand
waartoe men behoort." De weging daar-

progressie in het Consept, consequent
doorgevoerd, bij 10 miljoen boven de

van varieert naar land en periode en

100% uitkomt ligt de kritiek besloten dat
de idee van progressie niet in een coherent en logisch stelsel kan worden vervat.

individuele omstandigheden zijn moeilijk in algemene regelgeving to vatten.
leder bestaansminimumbegrip zou daarmee arbitrair zijn.

ning van die gedachte komt bijna een

De Nederlandse belastingwetgever van
1795 had echter het oog op de subjectieve contribuabele, die hij om een offer
vroeg. Gelet op de geformuleerde uitgangspunten was de idee kennelijk toch,

Ook economisch zou een progressief
tarief onwenselijk zijn; in de jaren rond
de Franse revolutie wijzen gezaghebbende schrijvers als Condorcet (1743-1794)
op het gevaar dat vermogensvorming
wordt beperkt waardoor de economic zal

eeuw later van Proudhon - toch zeker
geen ideoloog van het kapitalisme.

dat de druk gelijk moet wegen voor alle
individuele contribuabelen. Voor zover

stokken, op belastingontwijking en op
belastingvlucht.'" Ook in de Nederlandse

Onder verwijzing naar beroemde econo-

daarin de theorie van het bestedingsoffer

discussie komen we deze overwegingen

men als Adam Smith" en Jean-Baptiste
Say"' wijst hij op de ontmoedigende
werking op economische ontwikkeling,
de belastingontduiking, de belastingvlucht, en vooral het arbitraire karakter
van de tarieven. Maar ook, dat er to weinig veelverdieners zijn die het toptarief

mag worden gelezen, de zwakte van die

tegen. Omgekeerd kan de progressie
echter niet worden gemitigeerd. Er zijn
geen objectieve criteria aan to duiden
voor logische afwijkingen van de consequente progressie en mitigatie zal dus
onvermijdelijk opnieuw leiden tot arbitraire keuzes.

zullen betalen, waarmee de voordelen
van inkomensherverdeling to beperkt
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theorie werd aan het einde van de 18de
eeuw en in de 19de eeuw ook vrij algemeen onderkend. Er is altijd een punt
waarna een economische eenheid de
druk niet meer voelt om eerste levensbehoeften to bekostigen, en waarboven
bestedingsruimte voor andere zaken ontstaat. En er is altijd een punt waarna de

Een bijzonder nadeel van progressie is,

dat zij juist de middenstand treft. Op
zich is het begrijpelijk dat de overheid
haar aandacht op de grootste groepen in
de samenleving richt; budgettair levert
hetgeen bij deze groepen kan worden
geheven het leeuwendeel van de inkomsten op. Dat geldt voor de indirecte
belastingen, Welke overwegend zwaarder op de lagere inkomensgroepen drukten, maar ook voor de directe belastingen, waarvan het leeuwendeel dan door
de middenstand moet worden opgebracht. De vraag rijst echter, of met de
idealen van de Bataafse Republiek die
middenstand niet meet worden
gespaard. In een "Requeste van Burgers
en Ingezetenen der Bataafsche Republiek" geven de opstellers volgende argumenten: een onevenredige lastenverdeling is staatkundig onjuist, omdat de
Constitutie tot een evenredige verdeling
van de lasten noopt, en verstoort de economie, omdat deze in belangrijke mate

den met open armen zoude ontvangen?12' Dit laatste argument hebben we
ook in 1795 kunnen lezen.
Voor de moderne tijd kunnen dezelfde
argumenten worden gewogen. Het besef
dat Adam Smith verwoordt klinkt ook
sympathiek in hedendaagse oren. Tegelijkertijd weten we dat progressie budgettair nauwelijks betekenis heeft. We weten
dat het bestaansminimum geen objectieve grootheid is."' We weten ook dat de
keuze voor de tarieven niet is gebaseerd
op een objectieve economische of theoretische basis. In recente jaren hebben we
gezien hoe de regering het marginale
tarief van 72%, in de inkomstenbelasting
zonder noemenswaardige maatschappelijke discussie kon verlagen naar 52%, en
we hebben zelfs gezien dat een hedendaagse regeringspartij als het CDA a] is
gekomen met het voorstel voor een vlakke belasting van 35%. We weten ook dat

op de industrie en nijverheid steunt, en
is in strijd met het vrijheidsbeginsel van

in de huidige tijd middeninkomens relatief zwaar worden getroffen. En dat

de jonge Republiek:

Nederland geen eiland is en dat de Internationale belastingconcurrentie moet
worden meegewogen in de heffingspolitiek. En de ontmoedigende betekenis van
progressieve tarieven spreekt ook van-

...geene Vrijheid, even zo min als ware welvaart en bloeij, [kan] haar verblijf houden
onder een Volk, 't Welk nit ecn zeer rijke Classe en cm grout aantal verarmde Menschen

daag de dag nog voor zich. Tenslotte zou
ik ook voor de huidige tijd geen afstand
willen doen van idealen als vrijheid en
gelijkheid. De vrijheid om economische
activiteiten to ontwikkelen zonder fiscale
belemmeringen, de vrijheid om door
middel van bovengemiddelde inspanningen of door spaarzin een vermogen op to
bouwen zonder fiscale tegenwind, het
zijn idealen die in de jonge Bataafse
republiek en tegelijkertijd in de landen
om ons heen zijn verwoord. De gelijkheid spreekt als ideaal voor zich. Voor
het Committe van Financien voor de
jonge Republiek en voor menig belastingtheoreticus voor de 21ste eeuw betekent dat evenredige en rechtvaardige
belastingen."

De auteur is hoogleraar in het Fiscaal-Economisch Departement van de Leidse universiteit
vanwege de Stichting Belastingmuseum Prof.
Dr. Van der Poel en advocaat bij Greenberg
Traurig attorneys & tax lawyers to Amsterdam.

bestaat; neemaar dat het onvermogen en de
nit putting van den middelstand de genlakkelijkste trap is, fangs welken het Despotismus
ten zetel kan geraken...'2'
In 1803 wijst een anonieme auteur op
zijn beurt op de negatieve consequenties
van de belastingheffing voor de kwetsbare middenstand. Zelfs strikte evenredigheid wordt afgewezen "hoe weinig volkbehagend" dit ook zou klinken. Immers,
bij kleine vermogens drukt de belasting
snel zwaar - met name een zinnig argument ingeval van ouderen die leven van
het bescheiden vermogen dat zij in hun
actieve periode hebben opgebouwd, en
ingeval van de middenstand die het vermogen in de handelsvoorraad heeft
belegd en die voor het overige het hoofd
nauwelijks boven water weet to houden.
Het is deze middenstand van kleine
ondernemers en ambachtslieden die het
eerst to lijden zouden hebben wanneer
de meer gegoeden in hun besteedbare
inkomen worden beperkt, omdat zij als
eersten to lijden hebben onder teruglopende bestedingen.' En het zijn de meer
gegoeden die een alternatief hebben:
'Behoort men ook niet beducht to zijn
voor het verhuizen van zulke rijken die
overal elders even gemakkelijk leven
kunnen, en welken men in naburige lan-

10 Zie over Graslin mijn bijdrage in Impost, april 2002.
11 Deze zin ontleen ik aan J.G. Detiger, De progressie in de inkomstenbelasting, Tributen aan het recht,bundel
samengestcld ter gclegenhcid van het honderdjarig bestaan van het zveekblad Poor fiscaal recht, Deventer 1971, p. 148.
12 Cf Sketches of the History of Man (1774) van de jurist, in die tijd veelgelezen, die progressie bepleitte ter bestrijding van de ongelijke verdeling van vermogens "to remedy that inequality [of riches] as much as possible, by
relieving the poor and burdening the rich." Cf. Mann, o.c., p. 155-156 en p. 315 en ook Montyon, Queue influence out les diverses especcs d'imp6ts sur In moralitd, l'activitd et l'industrie des peuples? , gecit. in Boucher, Les projets
ministz'ricls d'intpot progressifsur Ic revenu depuis 1888, Lille 1900, p. 15.
13 Zie over Paley en de vertaling van diens Principles of Moral and Political Philosophy van 1786 W. Dirksen,
Progressieve belastingheffing in discussie in 1795, in: Wcekblad 5197, oktober 1974, p. 927v.
14 Cf. Paine, Rights of Man (1791-1792), in: The Complete Writings of Thomas Paine, New York 1945, 1, p. 434v.
15 Mann, p. 162.
16 Vernier, L'impot sur le luxe et les richesses, 1793, Babeuf, Cadastre perpetual 178.9, pleit voor het vervangen van de
indirecte belastingen door een progressieve directe belasting. Cf. R.B. Rose, Gracchus Babeuf, the first revolutionary communist, p. 49-54
17 Seligman, Progressive Taxation in Theory and Practice, in : American Economic Association Quarterly, p. 136-137.
18 Ardant, Thcorie sociolo iquc tic l'impot, p. 72-73.
19 Proudhon, Thdorie de l'inipot, question mise all concours par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud en 1860, serie
EEuvres completes de P-J. Proudhon, Parijs 1868, p. 179.
20 Proudhon, I.c., p. 175. Voor de matiging van Say zie aldaar.
21 Id., l.c., p. 181 en 183.
22 Detiger, p. 144, Cf voor de 18de ecuw Sonnenfels, Grundsdtze der Polizei, Handlung and Finanz, 1765, iii, par. 94,
gecit. door Seligman, p. 186, die een variabel minimum hanteert, afhankelijk van de levensstandaard. Cf voor
de I9de eeuwse discussie Leroy-Beaulieu, o.c., p. 132-133, 161.

23 Cf. Mann, o.c., p. 264.
24 Het standinkomen (Culturnotwendige Existenzminimum) is evenzo moeilijk to bepalen. Cf. A.J. Cohen Stuart, Bijdrage tot tie theoric der pr gressieve inkomstenbelasting, diss. 1889, p. 73.
25 Bijv. Esquirou de Parieu, Traits des IrupOts considdrds sous le rapport historique, dconornique et politique en France et n
l'dtranger, Parijs' 1866, 1, p. 37, en Leroy-Beaulieu, p. 135. Cf. J.B.M. Jollivet, He I'nnpot progressif, et du morcellenaent des patrimoines, 1793, p. 96 : , L'impot progressif, en derniere analyse, c'est le vautour dechirant ses propres entrailles » omdat deze uiteindelijk tot 100% moet belasten. Gecit. in Seligman, l.c., p. 212.
26 Cf. P Rossi, Cours d'dconomie politique, Parijs 1854, p. 229, alsook de juridische dissertatie van Boucher, o.c.
27 Requeste van Burgers en Ingezetenen der Bataafsche Republiek, ter verbetering en bepaling der laatst beslotene Geld-heffing.
28 Anoniem, Brief van een koopman over de voordeelen eener heffing bij quotisatie van den karat der regeering, Amsterdam 1803, p. 17-19.
29 L.c., p. 19.
30 G.J. Vonk, De codrdinatie van best aansmininnenncitkerhagen in de Europese Unie, Deventer 1991, p. 31 die M.E.
Rose, The Relic f of Poverty, London 1982, p. 20-34 aanhaalt.
31 De titel van het mei 2001 CDA-rapport van het Wetenschappelijk Bureau voor het CDA luidt "Evenredig en
Rechtvaardig".
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Waar je ook een museum bezoekt, steeds is er een balie waar je ontvangen wordt.
Vaak moet je dan eerst door een draaideur of zo'n zoevende schuifdeur van glas,
langs een hek en over een hardstenen trap en wanneer je dan boven bent, mag je
daar, bij een soms getralied loket, een kaartje kopen; vervolgens scheurt een strenge
suppoost de controlestrook af, waarna je je aan de verzamelde schatten mag verlustigen.
Het kan vriendelijker. Dat merk je bij bezoek aan het Belasting & Douanemuseum.
Een kaartje hoef je niet to kopen, als je je naam maar invult, daarna word je gastvrij
ontvangen. Wie zijn die gastvrouwen en heren?

Gastvrouwen en heren
Op een natte oktoberdag spreken we
met Joke van der Griend en Aad Walraven. Joke 'bevrouwt' de balie op maandag en vrijdag terwijl zij tevens de afdeling communicatie ondersteunt. Daarnaast is Tilly Hoexum gastvrouw, net als
Gladys Peneux. Joke vertelt verder dat

ook in dat we veel telefoontjes opvangen. Die gaan niet alleen over boekingen, maar er zijn bijvoorbeeld ook personen die een afspraak met de bibliotheek
willen maken, omdat ze iets willen
nazien'.

En een geeikte grap bij het inschrijven in
het gastenboek is volgens Joke de vraag:
'Wilt u ook mijn sofinummer?' Het vaste
antwoord daarop luidt dan: Als u het
kwijt wilt mag u het invullen, wij doen
er verder niets mee'.
Samen met de collega's van de balie ver-

Aan een museumbalie gebeurt zo nu en
dan best lets grappigs. Joke vertelt over
een bezoeker die met een groep mee-

zorgen wij ook de hapjes en de drankjes
tijdens openingen en recepties. Ook de
verkoop van de artikelen uit de museum-

verlenen aan de baliewerkzaamheden,

kwam en werd gevraagd om zijn jas in

winkel behoort tot onze taak. In de

net als Bram Spruit die van Uitzendbu-

de garderobe to hangen. Zijn reactie:

museumwinkel worden ook artikelen ter

via Uitzendbureau 65+ Louis Voortman
en Jacob Schmidtz hun medewerking

reau 55+ is ingeleend. En in de weekenden is er nog de student Wido Choufour
die weer via een ander uitzendbureau is
aangeworven. In het weekend komen er
veel bezoekers en dan is de balie behoorlijk druk met de ontvangst.
Joke is ongeveer in 1995 in het museum
begonnen op haar post aan de balie.
Daarvoor was zij huisvrouw. Voor haar
trouwen was zij tandartsassistente. 'Ja'
zegt ze: 'ik ben herintreedster. Ik wilde
graag weer iets gaan doen, nadat de kinderen naar de middelbare school waren
gegaan. En zo ben ik via een uitzendbureau binnengekomen als oproepkracht.
1k vond het werk heel leuk en ben na
verloop van tijd als vaste kracht aangenomen. Wat mij aantrekt, is dat we een
heel breed publiek hebben en dat het
werk afwisselend is. Met z'n alien zorgen
wij ervoor dat het museum er netjes uitziet, voordat we het voor de bezoekers
openen. In de Pungelaar schenken we
een kopje koffie of thee in voor de liefhebbers. En dan zijn er de groepen die
op bezoek komen. Wij boeken daarvoor
de afspraken en de rondleidingen, net als
de voorlichtingsbijeenkomsten voor middelbare scholieren van het zogenaamde
Scholen PDD- project (Politic, Douane en
Drugs). De groepen scholieren verwelkomen wij, waarna Douane en Politic de
voorlichting verzorgen. Het werk houdt
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'Ik betaal al zoveel aan de belastingen,
moeten jullie nu ook nog mijn jas? Krijg
ik hem wel terug?'
"'Natuurlijk krijgt u hem terug", zei W.
En hij weer:" Dit is dan het eerste wat ik
van de helastingen terug krijg".

gelegenheid van een wisseltentoonstelling ter verkoop aangeboden.
Tot slot zegt zij: 'Ik vind dat wij een leuk
team vormen. We hebben veel plezier
met elkaar en ook met de andere medewerkers. Er is altijd een hele collegiale
sfeer in het museum'.
Beheerder

De Balie in cijfers
In het jaarverslag 2002 wordt een record
aantal bezoekers vermeld: 18.793. Daarvan
kwamen er 12.268 op eigen gelegenheid. Het
aantal personen in groepsverband bedroeg:
6.525, verdeeld over 350 groepen. Het educatieve programma 'Politie, Douane en
Drugs' (PDD) trok 33 groepen uit het voortgezet onderwijs. In 2002 werden 57 maal
groepen ontvangen voor het verjaardagsfeestje: De Minister trakteert.
Enkele voorbeelden van groepsbezoeken:
Jan Lunneker reikt het Diplome d'Honneur
uit aan verdienstelijke douaniers
Een delegatie uit Japan
Ondertekening van het samenwerkingscontract van Politie en Douane
Een cursus kunstgeschiedenis
Een reunie van oud-medewerkers
Een afscheidsreceptie en
een jubileumreceptie.

Aad Walraven heeft een jaar of tien een
eigen zaak in cadeau-artikelen gehad,
maar begon zijn werkzame leven als
beheerder in een serviceflat voor ouderen. Dat ging om twee gebouwen met in
totaal 160 woningen met zelfstandig
wonende mensen. 'Ik vond dat leuk
werk: omgaan met mensen, spreekt me
altijd aan. Dat heb ik twintig jaar gedaan.
En nadat ik mijn activiteiten als zelfstandig ondernemer had beeindigd ben ik
via een uitzendbureau bij het museum
gekomen. lk had nooit gedacht dat ik
nog eens in een museum zou gaan werken. En toen vonden ze iets leuks voor
me. Gelijk toen ik hier binnenkwam
dacht ik: ja dit is het wel. Het klikte ook
meteen met de collega's. Het is een familie. Maar er wordt ook gewerkt hoor!'
Ook Aad is niet uitsluitend belast met
baliewerkzaamheden, vertelt hij: 'Kortgeleden heb ik het gebouwenbeheer er ook
bij gekregen. Dat doe ik samen met de
technische man Frans Wijnvoort.

r ARiA
Gedicht voor Sint Nikolaas

De balie in het museum

En je begrijpt, dat ligt me wel, dat had ik
immers at eerder bij de hand gehad'.
Hij vindt het werk hier leuk vanwege de
afwisseling: geen dag is hetzelfde. Soms
zijn er feestjes voor kinderen en er is ook
al eens een bruiloft gevierd. Trouwens de
hele benedenverdieping kan voor
bepaalde gelegenheden gehuurd worden: Wie belangstelling heeft om de locatie van het museum of to huren, kan bij
de balie informatie verkrijgen over de
mogelijkheden en de daarbij behorende
kosten. Je krijgt een historische accommodatie ter beschikking waar in de
zomermaanden de tuin bij betrokken
kan worden. Volgens Aad wordt de facilitaire ruimte van het museum steeds
vaker verhuurd. Meestal zijn dat feeste-

Mr. PP van Bosse is in het derde kwart van de negentiende eeuw enige malen minister
van Financien geweest. In zijn ambtsperioden heeft hij voortdurend geprobeerd het
bestaande belastingstelsel to wijzigen door bepaalde belastingen to schrappen en er
nieuwe voor in de plaats to stellen. Een doelmatiger verband tussen lands- en gemeentelijke belastingen was hierbij ook een wens. Van Bosse wilde enkele rijks- en gemeentelijke accijnzen met betrekking tot de eerste levensbehoeften (op koren; op brandstoffen) afschaffen en vervangen door een inkomstenbelasting en door een verhoging van
de accijnzen op gedistilleerd en suiker. Zijn stelling was: geen afschaffing zonder equivalent. Tegenwoordig praat men in dit verband over budgettair-neutrale maatregelen.
Wat betreft de inkomstenbelastingplannen ging de discussie nog enkele decennia voort.
Uiteindelijk slaagde minister van Financien Pierson er pas in 1892/1893 in de Tweede
Kamer to overtuigen van de noodzaak tot het invoeren van een vermogensbelasting en
een soort inkomstenbelasting. In deze context moet u het hiernavolgende "luimig
dichtstukje" voor Sint Nikolaas lezen dat in 1856 werd gepubliceerd door J. Schenkman.
Het werd de redactie toegezonden door mevrouw E. Boer uit Voorschoten.
John Reijnhout

Dat woord is It woord Equivalent,
It Geen zeker niet veel goeds betcekent;
Want sinds It bij ons in Amsterdam

En elders in de mode kwam,
Is It voor een leelijk woord gerekend.

lijke bijeenkomsten met een bepaalde
sfeer.
Aad wijst net als joke op de activiteiten
voor kinderen in de schoolvakanties. Zo
is er in de zomer altijd veel jong bezoek

't Dreef rijke lien de poorten xbib,
It Dwong al die bleven tot betalen,

in verband met het zogenaamde Jeugdvakantiepaspoort. In Rotterdam kunnen
kinderen dan bij de deelnemende instan-

Zelfs geen taxi-taaipop krijgen kan

ties stickertjes of stempels in dat'paspoort' krijgen en wanneer dat dan vol is

'l'enzij hij zc op crediet gaat halen.

kan de gelukkige bezitter's-winters gratis naar het Kerstcircus in Rotterdam. En
dan is er nog het verjaardagsfeestje: De
minister trakteert, dat het museum organiseert. De jarige mag dan het gala-uniform van de Minister van Financien aan
en de feestvierende kinderen mogen
daarna een speurtocht houden in het
gebouw. Ze moeten dan de code van de
schatkist zoeken en wanneer ze het slot

Zoodat tlians menig burgerman

Zoo zagcn we onze hoop vernield
Reeds voor dat gij hier n•aart versclienen ;
Maar thans, o Hooggeaclite Sint,
1Cnnt gij, die It weldoen zoo bemint,
(ins zoo ge wilt uw hulp verleenen.

van die kist open hebben, krijgen ze een
versnapering en limonade. Tot slot is de

:uetaal voor elk It Equivalent

Smokkeltrip dan een grote en lekker
griezelige attractie.

.On doe It kontant en zonder korting,
Wis krijgt uw knecht van Amstels Raad

Honk Dutjm

Want o, die Hecren zijn nict kwaad
Een ruinic fool bij elks Storting.
19
Nummer 30
november 2003

J. Braakensiek - Nicolaas in verlegenheid

Nederlandsche Maagd tot minister van

(4 december 1898, De Amsterdammer)

Financien Pierson: Sinter Klaassie bonne,
bonne, bonne! Gooi wat in m'n leege
tonne...? (inventarisnummer: 5625)

BELASTING

