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In Utopia geeft men gul. Daar is geen heffing nodig, noch invordering of
dwang. En van fraude heeft niemand ooit gehoord. (Dit Nergensland kept dan

EM

ook gees Belasting & Douane Museum.)
Wat een tegenstelling met Nederland: ingewikkelde heffing, zware invordering (al dan niet met behulp van deurwaarders en sterke arm) en voortdurende fraudebestrijding vergden en vergen de zorg en inspanning van
velen. (Nederland heeft dan ook een Belasting & Douane Museum.)
En die zorg en inspanning mogen in dit nummer o.a. blijken uit de taakomschrijving van de'diender' in de smalstad Arnemuiden anno 1642 in een
artikel van P.J. Feij. 'Bloed, zweet en tranen' vroegen ook in de moderne tijd
de fraudezaken waarover Henk Bergman sprak met Willem Rookus, voormalig hoofd Fiscale Recherche. In dat gesprek komen ook aspecten van het
persoonlijke wel en wee aan de orde, terwijl enkele foto's die Mw. GerritsenRuinaard uit Eindhoven d.t.v. Co Bieze aan het museum schonk, ons kennis
laten maken met wijlen Pieter Ruinard die van 1914 tot en met 1952 een bijdrage leverde aan toezicht, heffing en invordering, al dan niet met (gepast)
gebruik van geweld.
Uit onze tijd zijn de historisch/filosofische beschouwingen van professor
Onno Ydema over de private eigendom en de belastingheffing; zoals altijd
stevige kost voor de lezer met rechtshistorische en of filosofische belangstelling.
Ook dit nummer sluiten we weer of met een verhaal van Co Bieze over een
grenspaal: niet alleen een markering van ons land maar ook van dit tijdschrift.
Oh ja, de foto bij het artikel over de gevelsteen van 'De Blauwe Aanslag' to
Den Haag, in het vorige nummer, was van de hand van Nico Schouten uit
die stad. We laten dit maar even weten, we waren het de vorige keer vergeten.
Dit alles ten geleide bij dit nummer, onder de leuze:
Lees ze.
Henk Dut,nt
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Fiscale grandeur
'Fiscale grandeur aan de Parklaan to Rotterdam' is de titel van een persbericht
van het Belasting & Douane Museum.
Een bericht dat onder andere de grandeur van de vele herenhuizen en stadsvilla's in dit prachtig stukje Rotterdam
benadrukt. In dit unieke stukje Maasstad,
bij de romantische Veerhaven, staan tussen de laat 19e eeuwse bebouwing twee
herenhuizen: de huizen waar ooit de
families De Kuyper en Mees woonden en
de Belastingacademie zijn domicilie had.
Het is Parklaan 14 en 16! De plek van het

in het verleden is achtergelaten op
het gebied van fiscale en douane

Het is mijn ambitie deze verkoop zo to
organiseren dat meer bezoekers hun weg

zaken en wij hebben de taak en verantwoordelijkheid door conservering, registratie en waar nodig restauratie, het verleden to
bewaren en levend to houden.

naar het museum weten to vinden en dat
deze bezoekers op hun beurt kennis kunnen nemen van ons cultureel-erfgoed.
Hierbij is het streven om activiteiten
zoveel mogelijk zelfsturend to maken.
Met andere woorden: laat het publiek
optimaal genieten van de collectie en
de activiteiten, zonder dat daarbij een
grote mate van begeleiding vanuit
het museum nodig is. We willen een
zo'n breed mogelijk publiek bereiken

Toch zijn we met deze taak
niet bij ons eindpunt. De
collectie moet ook worden
'verkocht'. Ja, u leest het
goed!! Nee, niet van de

Belasting & Douane Museum en Biblio-

hand doen, want clan is het

theek voor Fiscale Geschiedenis. Een
plek waar het niet alleen goed toeven is

pand leeg en is hier niets
meer to beleven. Ik bedoel

voor kunstliefhebbers, cultuurhistorische
nieuwsgierigen en liefhebbers van de fiscale en douane geschiedenis, maar ook
een plek waar je lekker kunt uitrusten in
een unieke glazen serre of in de lommerrijke tuin.
Zeker in een moderne en hectische stad
als Rotterdam waar het leven zo snel

dat de collectie moet worden uitgedragen. We moeten ermee werken. De fiscale en douane geschiedenis is
onomwonden verbonden
met de Nederlandse
geschiedenis. Een geschiedenis om uit to dragen en
natuurlijk kennis van to

gaat dat welhaast zijn stedelijk verleden
vergeten wordt, is het goed dat er instel-

nemen. Om dit to bereiken
moeten objecten beschik-

lingen zijn die ons collectieve verleden in
stand weten to houden en uit to dragen.

baar zijn voor tentoonstellingen, activiteiten en/of

Zo ook het Belasting & Douane Museum.
Niet dat de Belastingdienst/Douane haar

wetenschappelijk onder-

verleden vergeet, nee absoluut niet, maar
het is voor deze dienst geen dagelijkse
kost. Voor het Belasting & Douane
Museum is dat echter wel het
geval. Wij, als historische instelling, dragen zorg voor hetgeen

zoek. Op deze manier wordt
de collectie een publiekscollectie pur sang. Daartoe
organiseert het museum
tentoonstellingen en tal van
activiteiten: zo 'verkoperi
we onze collectie en de
geschiedenis,

en kennis laten nemen van een uniek
stuk van onze geschiedenis.
Dat publiek hoeft niet alleen de
museumpoort to passeren voor breed
opgezette tentoonstellingen waarin
fiscale en douane thema's optimaal
toegankelijk zijn gemaakt, maar zal
onze poort ook kunnen passeren
voor zomerconcerten in de museumtuin en maandelijks terugkerende
activiteiten. Publiek, thema en collectie dienen hand in hand waarbij in
sterke mate rekening wordt gehouden met de vraag van het publiek.

rA

We hebben veel in huis zoals een deskundige en uitermate professionele
staf, goede facilitaire en financiele
ondersteuning vanuit de Belastingdienst/Douane en een grandeur
waarmee we voor de dag kunnen
komen. Dit geldt niet alleen voor
onze huisvering maar ook voor onze
collectie en het fiscale verleden.
drs Trans M. Fox
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Veerhaven to Rotterdam, eind 19de eeuw

Tentoonstelling
`Verleidelijk Beleid'
feestelijk ge opend

Onder grote belangstelling opende minister Gerrit Zalm
op 5 april 2004 de tentoonstelling'Verleidelijk Beleid' in het
Belasting & Douane Museum. Tijdens deze bijeenkomst konden de bezoekers tevens afscheid nemen van Loes Peeperkorn
die per 1 april 2004 werd opgevolgd door Frans Fox.

Tijdens het officiele gedeelte heette mr. P.W. de Kam, secretarispenningmeester van het bestuur van het museum de bezoekers
welkom, gevolgd door een toespraak van ir. Th.E. Edelkoort,
voorzitter van het College van Regenten van het UyttenhovenDoyen Fonds t.g.v. de uitreiking van de Uyttenhovenpenning.
Na een dankwoord van Loes Peeperkorn hield minister Gerrit
Zalm een speech over belastingen en de problemen bij heffing en
inning; over opstanden daar tegen maar ook over belastingherzieningen. En hij vond dat we er wel voor kunnen zorgen dat de
mensen meer gevoel bij belastingheffing krijgen. In dat proces
vond hij het museum heel nuttig: het helpt om begrip to kweken
voor belastingheffing en laat zien welke ontwikkelingen de overheid heeft doorgemaakt. En hij complimenteerde Loes Peeperkorn en haar team van medewerkers die laten zien dat het mogelijk is van belastingen een attractie to maken waarop jaarlijks zo'n
20.000 bezoekers afkomen. 'Kinderen leren hier spelenderwijs iets
over belastingen en hoe het financiele bedrijf in dit land werkt.
Ze kunnen hier zelfs hun verjaardag vieren. Jammer dat ik hiervoor eigenlijk to oud ben. Maar waarom kun je dat eigenlijk maar
doen tot je twaalfde? Het lijkt mij dat uw opvolger hier moeiteloos marktterrein moet kunnen winnen. Ik ken massa's mensen
die het geweldig zouden vinden een dag in een ministerspak
rond to lopen en die niets liever willen dan proberen de code
to kraken van mijn begrotingskoffer.'
Tot slot sprak directeur-generaal Jenny Thunessen, waarna minister Gerrit Zalm de openingshandeling verrichtte door plaatsing
van de fraaie Uyttenhovepenning in een vitrine.
De hele bijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd door een trio
van twee fluitisten en een pianist van de Douaneharmonie.

Foto's (Rob Tiernan) van boven naar onder:
1.

Uitreiking Uyttenhooven penning (vrnl) it Th. E. Edelkoort
en Loes Peeperkorn.

2.

Minister Zalm ontvangt zijn portret gemaakt door Witho Worms.

3.

Tijdens de rondleiding.

4.

Een geamuseerd gesprek
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4p de Agenda
Verleidelijk Beleid
Wat is de overeenkomst tussen een radiator, een broodje tin en een viagra pil? Ze zijn to zien in de expositie "Verleidelijk Beleid" Belasting & Douane Museum 1990-2004.
Het publiek krijgt een blik achter de schermen van een historisch museum, aan het eind van de 20ste eeuw. Er is aandacht
voor de organisatorische ontwikkeling, collectiebeheer, twee verbouwingen en natuurlijk voor het onderdeel publiek en presentatie. Hoe breng je een museaal gezien moeilijk onderwerp
zodanig onder de aandacht dat er bezoekers op of komen. Een
rijk geschakeerde presentatie van aanwinsten van na 1990 illustreert dit verhaal.

Jeugd Vakantie Paspoort
Tijdens het Jeugdvakantiepaspoort krijgen de kinderen
in het Belasting & Douane Museum een superspannende een
driedimensionale speurtocht. Maar eerst moet je zelf een speciaal brilletje maken. Daardoor zie je die 'dingen' net wat anders.
Weet je niet wat driedimensionaal betekent? Er is een mini kinderhoekje ingericht dat je alles over deze geheime techniek vertelt. Voor het Jeugdvakantiepaspoort zijn 2 speurtochten ontwikkeld in de leeftijdscategorie 7-9 jaar en 10-12 jaar. Heb je
geen Jeugdvakantiepaspoort? Geen nood, iedereen mag de
speurtocht in het Belasting & Douane Museum volgen!

Word museumdirecteur
en ontdek de verborgen schatten van het Belasting
& Douane Museum
Op 4 donderdagen in juli kunnen kinderen een kijkje
nemen op de zolder van het Belasting & Douane Museum. Na
een kort gesprekje over de voorwerpen die voor alle bezoekers
to zien zijn in het museum gaan de kinderen naar het depot om
spannende verhalen to horen over ongewone objecten die daar
verstopt zijn. Zij horen de spannende verhalen die bij de smokkelolifant, TIR wagen, sabel, klok, koe, het kostuum en het
smokkelinstrument horen. Vervolgens leren zij hoe dit soort
voorwerpen bewaard en geregistreerd moeten worden en hoe
bepalend de temperatuur is bij het bewaren van dit soort voorwerpen. Na het bezoek aan de zolder verkleden de kinderen
zich in de diazaal als museumdirecteur. Uit de schatkist mogen
zij vervolgens een aantal voorwerpen kiezen waarmee zij hun

Wereldhavendagen
Bedrijfspresentaties, demonstraties en excursies laten
op spectaculaire wijze zien hoe de haven, de stad en haar bewoners omgaan met water. Een dynamische manier om kennis to
maken met werk, bedrijvigheid en fun in de haven! Wereldhavendagen zijn onderdeel van De Rotterdamse Zomerfestivals.
Kijk voor meer informatie op www.wereldhavendagen.nl

R'Uit markt
Informatiemarkt met podia op het Schouwburgplein to
Rotterdam. Alle culturele instellingen krijgen de kans zich to
presenteren in een kraampje of tent. Het Belasting & Douane
Museum is weer vertegenwoordigd met een mooie informatieve
stand. Er zijn verschillende podia waarop bijzondere kunsten
vertoond worden. In de Schouwburg is tevens een gratis en
doorlopend inloop-programma van theater-, dans- en operasnacks.

Open Monumentendag
Open Monumentendag 2004 heeft landelijk het thema
Verdediging. Het Belasting & Douane Museum zal aansluitend
op dit thema een zeer gevarieerd programma presenteren op
doze dagen. Leuk voor zowel jong als oud!. Kijk voor meer
informatie op www.openmonumentendag.nl

Ontmoeting postactieven
De Commissie Postactieven Belastingdienst (CPB) organiseert voor de tweede keer'de ontmoeting' een landelijke bijeenkomst voor postactieven van de Belastingdienst (ook partners zijn van harte welkom) Dat vindt op 18 september plaats to
Nieuwegein. Het Belasting & Douane Museum zal hier aanwezig zijn met een informatieve stand.

Feest in het Belasting & Douane Museum!
Een overzichtstentoonstelling van alle winterse feestdagen in de Hollandse Cultuur. Van Sint Maarten tot en met de
afsluiter de drie Koningen. Hoe zijn deze feestdagen allemaal
ontstaan? Heeft u zin in een feestje? Bezoek dan deze vreugdevolle tentoonstelling.

Accijns op zeep

eigen museumvitrine gaan inrichten. Deze voorwerpen registreren en fotograferen zij en vervolgens vertellen zij over hun
eigen vitrine. Het programma wordt afgesloten met een bezoek
aan de smokkeltrip. Inschrijven voor deze kinderworkshop is
verplicht.

Zeep gold in de 18de eeuw als luxe en viel daarom
onder de 'weeldebelasting'. Want wie wil er niet lekker ruiken
of een ontspannend schuimbad nemen. Een tentoonstelling vol
humor over de accijns op zeep, getoond aan de hand van affiches, documenten en andere voorwerpen. Dit is de laatste ten-

Kinder Cultuurmarkt
De Rotterdamse Kinder Cultuurmarkt presenteert het
aanbod voor het nieuwe seizoen van veel culturele instellingen.
Naast de infomarkt is er heel veel to zien, to horen en to vooral
doen. Het Belasting & Douane Museum zal, net als de voorgaande jaren, met een stand zichzelf presenteren.
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toonstelling in het drieluik over de geschiedenis van de accijnzen in Nederl inLi.

nuseumscnavte
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Aan de hand
van de schilder
Ahmad Khaknegar, schilderijen-restaurator en kunstschilder, toont een serie unieke schilderijen van belasting- en
douanekantoren als onderdeel van de tentoonstelling
Verleidelijk Beleid' Belasting & Douane Museum 1990-2004.
Nog nooit eerder is deze vrijwel complete collectie voor het
publiek to bezichtigen geweest in het Belasting & Douane
Museum. De tentoonstelling is to zien tot 1 oktober 2004.
Een ingrijpende herstructurering van de Belastingdienst
omstreeks 1990, vormde de aanleiding om een serie schilderijen van gebouwen, die als gevolg hiervan waren verlaten,
Belastingkantoor Gouda, 1993

to laten maken.
Ahmad Khaknegar, heeft zich met verve van deze opdracht
gekweten. In overleg is een lijst opgesteld van to schilderen
gebouwen. Het gaat om belasting- en douanegebouwen. In
het laatste geval waren dat vroeger vooral panden langs de
landsgrenzen. Samen vormen zij een monument dat herinnert aan de huisvesting van de fiscus in de 20ste eeuw.
Het gaat om gebouwen met een sterk uiteenlopend karakter. Enerzijds om panden die oorspronkelijk als woonhuis
zijn gebouwd, anderzijds om gebouwen die daadwerkelijk
ontworpen zijn voor een omvangrijke Rijksdienst. De documentaire waarde van de schilderijen neemt toe naarmate de
tijd verstrijkt. De gebruikte techniek, olieverf op doek, staat
garant voor duurzame kwaliteit. Tevens benadrukt deze het
unieke karakter van deze (deel)collectie.

De grensovergang Baarle-Nassau, 1993

Belastingkantoor Huize Peking, Baarn, 1995
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Fri j swinnaars in het
Belasting & Douane Museum
Het Nationale Museumweekend en de meivakantie vormden voor het Belasting &
Douane Museum wederom een aanleiding om speciale activiteiten voor jong en oud
to ontwikkelen. Ook de prijsvragen ontbraken niet! Heeft u een van deze activiteiten
gemist? Impost geeft u een overzicht......

Workshop Witho Worms: Zwart blijft Wit

BELASTING & DOUANE

MUSEUM.

Van 26 april tot 10 mei hadden de scholieren in Rotterdam en omstreken meivakantie. In deze periode konden kinderen
meedoen aan speciale activiteiten in het
Belasting & Douane Museum. Op 5 mei
gaf fotograaf Witho Worms, als aansluiting op zijn werk op de wisseltentoonstelling Verleidelijk Beleid, een kinderworkshop fotografie. Kinderen maakten
met behulp van een hoogtezon hun
eigen blauwdruk. 10 kinderen meldden
zich aan voor de workshop en Witho
leerde hen om razendsnel met behulp
van bloemetjes, citrusvruchten, stukjes

naar uannv ooseert trots
zijn prijs

Nationaal Museum Weekend
Tijdens het Nationale Museumweekend
op 17 en 18 april werd in het Belasting &
Douane Museum een speciaal programma aangeboden dat aansloot bij het
thema van dit jaar: "De kunst van het
vertellen". Jong en oud kregen de mogelijkheid om dit weekend gratis naar de
spannende smokkelverhalen van onze
rondleiders to luisteren. Voor de jongere
bezoekers' werd onder andere een prijsvraag uitgeschreven. In de diazaal van
het museum konden zij hun creativiteit
de vrije loop laten door hun ideeen over
smokkelen op papier to zetten. Diegene
die het spannendste smokkelverhaal
tekende of schreef, won de prijs.
300 Bezoekers bezochten het museum,
luisterden naar de verhalen op zaal en
lieten zich verrassen in de smokkeltrip.
Veel kinderen deden mee aan de prijsvraag en de kinderhoek van het museum
hing al snel vol met fantasierijke tekeningen en verhalen. Ook de grabbelton riep
veel nieuwsgierigheid op bij de bezoekers. De uiteindelijke winnaar van de
prijsvraag was de 12-jarige Danny uit
Rotterdam. Met zijn verhaal over een
smokkelaar bij de CIA won hij een setje
yu-gi-oh kaarten.
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plastic, een vliegenmepper en een hoogtezon foto's to maken en to ontwikkelen.
In eerste instantie was iedereen een beetje onwennig maar na een kwartier liepen
de kunstenaars met hun zelfgemaakte
werk van de hoogtezon naar de spoelbak
en van de spoelbak naar het wasrek om
de foto's op to hangen. Aan het eind van
de dag king het wasrek helemaal vol en
had iedereen de smaak to pakken. De
workshop was zeer geslaagd en wordt in
het najaar nog een keer aangeboden.

De stand van het Belasting & Douane Museum
met 'de Fiscalist van de eeuw'
Foto: Nederlandse Federatie Van Belastingadviseu

Belastingadviseurdag
Op 14 mei 2004 werd door de koninklijke
Vermande een Belastingadviseurdag van
de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs georganiseerd in het Vrijthof
theater to Maastricht. In deze meest
Europese stad van Nederland was het
thema "Europa". Het Belasting & Douane Museum liet deze kans niet schieten
om zich tijdens deze dag to vertegenwoordigen met een mooie stand met
informatie. Vlakbij de hoofdingang in
het mooi verbouwde theater kreeg het
museum een plek om het publiek kennis
to laten maken met het Belasting & Douane Museum. Naast een mooie kleine
maar zeer geschikte mobiele presentatie
over de Fiscalist van het Jaar'Professor
Hofstra', waren er ook literaire boeken to
koop. Ook een klein zakje 'zwart geld'
was verkrijgbaar. Vele vrienden en donateurs van het museum die op deze dag
aanwezig waren kwamen langs de stand
om een praatje to maken en herinneringen op to halen over het Belasting &
Douane Museum. Ondanks de lange rit
vanuit Rotterdam een zeer geslaagde
dag.

recente
ting & Douane Museum to Rotterdam,
vond ik de beer Ruinard terug en wel op
de volgende standplaatsen. Voor het
eerst werd hij vermeld in het jaarboekje
van 1913, rang kommies 3e klasse, standplaats Budel. Dit duidt er op, dat hij in
het jaar 1912 is aangesteld.
Verdere gegevens:
Jaarboekjes 1914 en 1915:
Kommies derde klasse Budel
Jaarboekjes 1916 en 1917:
Kommies tweede klasse in Echterbosch
Jaarboekjes 1918:
Kommies 2e klasse in Echterbosch
In het jaar 1919 is hij verplaatst naar
Schagen; 1 januari 1923 naar Eindhoven.

Pieter Ruinard (rechts) doet dienst per fiets

Schenking loto's van een ambtenaar van
de Directe belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen.
Win een trip naar de Douanescan!

Pieter Ruinard

Ook in de meivakantie konden de bezoe-

geboren to Monster, 3 November 1887
overleden to Eindhoven 23 juni 1977

kertjes een prijs winnen. Door het juiste
antwoord to geven op een speciale vraag
in de "vakantiespeurtocht" of door het
spannendste smokkelverhaal to schrijven
kregen kinderen de kans om een echte
trip naar de Douanescan to winnen. Dit
leek veel kinderen erg spannend dus de
competitie was groot. Twee kinderen zijn
de gelukkige prijswinnaars geworden.

Piet Ruinard was ambtenaar van de
Directe belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen. In de jaarboekjes, die zich
bevinden in de bibliotheek van het Belas-

In de jaarboekjes staat hij vanaf 1925 vermeld als assistent en vanaf 1931 als assistent -bewaarder. Aangezien verdere jaarboekjes ontbreken, heb ik niet kunnen
nagaan of dit zijn eindrang was. Hij is in
1952 gepensioneerd. Op de volgende
foto's komt de heer Ruinard voor. (Waarvan hier een deel getoond wordt, redactie) Het is jammer dat op deze foto's de
vermelding van locatie en data ontbreken. We kunnen echter aannemen, dat
deze foto's alle gemaakt zijn aan de
grens to Echterbosch en directe omgeving.

Co Bieze

Op 23 juni zouden zij 's middags vertrekken vanuit het museum in gezelschap van een vriendje/vriendinnetje,
broertje of zusje met de officiele douanebus naar de containerterminal. Helaas is
deze datum tot september uitgesteld
vanwege de woeste storm die op dat
moment over Nederland been raasde.
Samen met een douanier zullen zij de
douanescan bekijken en krijgen zij uitleg
over de methodes van de douane om
smokkelwaar to onderscheppen. In de
volgende Impost leest u alles over deze
spannende trip en de zomeractiviteiten
van het Belasting & Douane Museum.
Monique Groot en Jurma Schut
Een arrestatie van smokkelaars in scene gezet (Pieter Ruinard staat geheel rechts)
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of essor Ydex
Private eigendom en
belastingheffing (2 )
conflict tussen de primaire taken van de
overheid en de budgettaire noden van
de overheid verzoenen. Twee aspecten
zijn van belang: het private eigendomsrecht tegenover de gemeenschap als
geheel, en het private eigendomsrecht
ten opzichte van de rechten van niet
bezittende individuen. Dit laatste omdat
de gemeenschap ook hun rechten
beschermt, hetgeen eveneens kan resulteren in het beperken van de private
eigendom, door belastingheffing of
anderszins.
In de vroege literatuur valt een communis opinio to ontwaren, dat de plaats van
de eigendom, en daarmee dus de grenzen binnen welke de eigendom door de
overheid wordt beschermd, binnen ons
rechtsbestel moet worden bepaald vanuit
haar maatschappelijke betekenis en functie. De Schotse auteur James Tyrrell
(1642-1718) stelt vast dat de eigendom in
de imaginaire oersamenleving strekte tot
voorziening in de levensbehoeften van
de eigenaar en van degenen die van hem
afhankelijk zijn, en dat daarmee tevens
1616 Oproer to Delft,
woedende vrouwen
bestormen het huis
van de pachter
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Volgens het lste protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens zijn belastingen een inbreuk op de
private eigendom, in het algemeen
belang. Het eigendomsrecht vindt hier
kennelijk een grens. Ingeval van directe
belastingen frustreert de staat kennelijk
zijn primaire functie (het beschermen
van de eigendom) door de belastingheffing (de inbreuk op de eigendom).
In de vroege literatuur is veel aandacht
besteed aan de vraag, of de staat daar

zijn eigendom productief to gebruiken.
Hij zou niet meer materiele zaken mogen
claimen dan hij nodig heeft voor het
doel waartoe de eigendom door de
gemeenschap wordt geduld en zelfs
beschermd. Op die wijze kon Tyrell beargumenteren dat de kolonisten van Ame-

dan wel toe bevoegd is. Die vraag komt

de verhandeling interessant, omdat zij

vooral naar voren wanneer de belastin-

aangeeft dat private rechten alleen wor-

gen het karakter van bestemmingsheffingen verliezen. Hierna wordt niet zozeer
de literatuur over het wezen van de
belastingheffing gevolgd, maar de literatuur over het wezen van de eigendom.
Zulk een meta-beschouwing kan nieuwe
inzichten meebrengen die het schijnbare

den erkend omwille van het algemeen
belang. Indien het algemeen belang meebrengt dat het efficienter is om die private rechten niet langer to erkennen, alias,
om belasting to heffen of om to onteigenen, dan vervalt kennelijk de rechtsgrond van de private eigendom.

het algemeen belang werd gediend. De
eigenaar heeft daarmee een plicht om

rika recht hadden op de braak liggende
gronden, die de Indiaanse stammen niet
of niet optimaal gebruikten. Voor ons is

Een andere Schotse auteur, Francis
Hutcheson (1694-1746), leert op zijn
beurt dat de private eigendom bestaat bij
de gratie van het algemeen belang; het
individuele eigendomsrecht is immers
een incentive voor private eigenaren om
de hen toekomende productieve goederen in de gemeenschap optimaal to
exploiteren. Omgekeerd zou niemand
zich schaarse bronnen mogen toe-eigenen uit de commune eigendom of zou
zodanige productieve goederen mogen
behouden, wanneer hij ze onbenut zou
laten; de rechtsgrond van de private
eigendom wordt in die situatie niet ingevuld door de private eigenaar. Weer
andere Schotse auteurs als James Dalrymple (1619-1695) en John Erskine (1675
- 1732) in Schotland, en Engelse auteurs
als Knightly Chetwood (1650-1720) benadrukken de sociale functie van de eigendom zelfs zo sterk, dat de eigendom als
persoonlijk recht vervaagt, en de private
rechthebbende slechts houder lijkt van
het aan hem toegewezen deel van de
productieve goederen in de gemeenschap. Hij houdt die ten behoeve van de
hele gemeenschap. In deze gedachte is
de gemeenschap wezenlijk de enige

ontvangt de staat alle individuele rechten, die de staat op zijn beurt als eigendom teruggeeft aan het individu. De
overheid beschermt dat recht, maar louter in het algemeen belang. "Le droit que
chaque particulier a sur son propre fonds
est toujours subordonne au droit que la
communaut6 a sur tous." Het individu is
wel eigenaar, maar louter als "depositaire
du bien public" (houder van een publiek
goed), "par un cession avantageuse au
public (in het algemeen belang)."
De koppeling naar het recht van de overheid om belasting to heffen ligt hier voor
de hand. Wanneer het algemeen belang
dat vordert, gaat het recht van de collectiviteit boven het recht van de individu.
In de gedachte van het eerste protocol bij
het EVRM, het individu moet de aantasting van zijn eigendom dan dulden,
bijvoorbeeld door belastingheffing.
Er valt ook een andere grens to ontwaren
tussen de private eigendom en de veronderstelde hogere eigendomsrechten van
de gemeenschap, die met het voorgaande verband houdt. Als in de imaginaire
oersamenleving de eigendom is ontstaan
omwille van een efficiente exploitatie van

echte eigenaar, en is aantasting van de
private rechten een vanzelfsprekendheid

alle beschikbare productiemiddelen, hoe
At het dan met degenen die to laat zijn

wanneer het efficienter is dat de staat
(de gemeenschap) zich de betreffende
productieve goederen geheel of gedeelte-

gekomen, en daardoor van die eigendom
verstoken zijn? Eeuwen v66r Pareto had

lijk toe-eigent.
Vergelijkbare geluiden zijn in Frankrijk to
beluisteren. In de Code de la Nature,
gepubliceerd in 1755 onder het pseudoniem Morelly, stelt de auteur dat niets in
de gemeenschap kan toebehoren aan een
individu in absolute eigendom; de eigendom is slechts een consequentie van heb-

John Locke betoogd dat laatkomers door
de verdeling niet in een slechtere
omstandigheid mogen verkeren ten
opzichte van de tijd dat alles nog onverdeeld was. In de oersituatie konden die
laatkomers hun primaire consumptiemiddelen uit de collectieve goederen
halen. Dat was toen immers ieders
'natuurlijk' recht. In de situatie na de
verdeling van de eigendom moeten zij

eigendom. In deze tijd verwoordt
Thomas Jefferson, indertijd ambassadeur
aan het Franse hof eenzelfde idee.
Jefferson bezag de braakliggende jachtgronden van de plaatselijke adel bij Fontainebleau, en de armoede van de plaatselijke bevolking, en verzuchtte in een
brief "Whenever there is in any country
uncultivated lands and unemployed
poor it is clear that the laws of property
have been so far extended as to violate
natural rights." Dat natuurlijke recht kan
een grondrecht op arbeid zijn, of op een
uitkering van de overheid. In het laatste
geval heeft de overheid het recht om de
private eigendom aan to tasten middels
belastingen. De verplichting om die last
to dragen is daarmee inherent aan het
eigendomsrecht, het recht dat is ontstaan
in het algemeen belang, en dat zijn grens
vindt wanneer het in de natuurlijke rechten van bezitlozen treedt. In het laatste
geval is de eigendom maatschappelijk
bezien immers als rechtsinstituut, in
modernere bewoordingen, niet Paretooptimaal. Dan vervaagt de rechtvaardiging voor dat instituut.
Ook in het modern overkomend betoog
van David Hume (1711-1776) staat de
efficientie voorop, met name in het algemeen belang. Anders dan in de voorgaande literatuur wordt echter niet uitgegaan van de collectieve eigendom als
een gift van de Schepper aan de hele
mensengemeenschap. Evenmin vinden
we een morele rechtvaardiging gebaseerd op theorieen over de eerste eigendomsverkrijging, zoals bij Locke of bij
Rousseau. De eigendom ooit zou zijn
ontstaan vanuit ervaringsregels dat een
maatschappelijk contract ter regulering

zucht en in de ideale samenleving is voor
de eigendom geen plaats. In hetzelfde

dus nog steeds kunnen beschikken over
bronnen voor hun primaire consumptie-

van schaarse bronnen efficient is. In
Frankrijk zouden de fysiocraten het algemeen belang evenzeer benadrukken,

jaar verscheen Rousseau's Discours de

middelen. Niemand kan van dat natuur-

maar vanuit een meer theoretisch kader.

l'origine de l'inegalite parmis les hommes
waarin hij de oorzaak van alle narigheid
in de gemeenschap wijt aan de private

lijke recht worden afgehouden, aldus
voormelde Francis Hutcheson. De private eigendom is er "for the convenience of
all, and not for the destruction of any",
aldus Thomas Rutherforth (1712-1771).
Als de laatkomers een beroep doen op
middelen voor hun bestaan, dan doen zij
een beroep op hun natuurlijke recht.
Op de vooravond van de Franse revolutie herinnert de Engelse schrijver William
Paley (1743-1805) zijn lezers aan de opzet

Zij beschouwden de overwinst van de
grond als een surplus van de aarde
boven de voordelen van de inspanning
in de agricultuur en het daarbij geinvesteerde kapitaal. De idee lijkt to zijn dat
de gemeenschap die overwinst zou kunnen innen, als gemeenschapsbezit.
Le Mercier de la Riviere (1720-1793), een
van de spreekbuizen van de fysiocraten,
noemde de staat in die zin vanwege
'droit divin coproprietaire de la terre.'

van de schepping, gegeven voor het
behoud van allen. Bijstand is geen liefda-

Latere schrijvers roemen de fysiocraten
omdat zij aldus de belastingheffing heb-

digheid, het is een "natural right" op een
minimum bestaansniveau als compensatie voor het feit dat behoeftigen effectief
geen deel bezitten van de collectieve

ben losgekoppeld van de persoon van
de contribuabele. De belastingen drukken in die visie op de eigendom, niet

eigendom; de vruchten van de aarde
zouden toebehoren aan alien en de aarde
zou toebehoren aan niemand. Anders
dan Morelly pleit Rousseau echter niet
voor afschaffing van de eigendom; elders
noemt hij de eigendom 'le plus sacre de
tous les droits des citoyens', een recht
zonder welk geen ander recht meer kan
bestaan. In zijn beroemde Du Contrat
Social (1762) beschrijft hij hoe de eigendom in de imaginaire oertijd is ontstaan,
als de terechte consequentie van de individuele inspanning van de eerste bezitter. Door het sluiten van een sociaal pact

op de persoon.

11
Nummer 32
juli 2004

Dit laatste wordt in de tijd van de Franse
revolutie als ideaaltype overgenomen,
tegen de achtergrond van de willekeur
ten tijde van het Ancien Regime. De private eigendom wordt in de Verklaring
van de rechten van de mens en burger

omdat zulks de eigendom zou aantasten
en onverenigbaar was met het recht van
eenieder om de vruchten van zijn eigen
inspanningen to plukken. Armenzorg

daarbij - de economic was nog overwegend agrarisch georienteerd - had hij het
oog op grond, kunnen wel voorwerp zijn
van private eigendom, maar alleen als

wordt zo weer een uitvloeisel van liefdadigheid. Deze strikte stellingname zal

dat voordelen meebrengt voor de
gemeenschap.

van 1789, artikel 17, niet voor niets een

vooral zijn ingegeven door de vrees voor
misbruik van voorzieningen door nietactieven. Een auteur als Hume had wel

"droit inviolable et sacre" genoemd.
Maar de eigendom is daarmee bepaald
niet absoluut geworden; in artikel 1
meldt de Verklaring het uitgangspunt dat
maatschappelijke verschillen - waaronder eigendomsverhoudingen - uitsluitend op gemeenschappelijk nut gegrond
zijn. Het algemeen belang staat dus voorop. In een discussie in de Assemblee over
het recht van successie (1791) legde Mirabeau uit dat de eigendom een door de

erkend dat laatkomers niet gehouden
kunnen worden aan een maatschappelijk
contract wanneer het minimum voordeel
van de verdeling van de eigendom - het
verzekeren van ieders minimum bestaan
- niet meer bestaat. Maar hij verwoordt
tevens de vrees dat niet-actieven misbruik zouden maken van de vruchten
van de inspanningen van de wel actie-

gemeenschap gecreeerd recht is, en dat
de gemeenschap dus de grenzen van het
gebruik ervan bepaalt. Daarmee wordt

ven. Dit vinden we ook bij de beroemde
politick econoom Jean-Baptiste Say

de idee hoog gehouden dat de eigendom
een maatschappelijk doel heeft to dienen, en dat het recht zijn grenzen vindt
waar dat doel niet wordt gediend. Dit

eigenaren niet realiseren, dan heeft de

baar wanneer de een gedwongen zou
zijn om to werken voor de andere waarmee de actieven tot slaven zouden worden gemaakt van werkschuwen. Deze
zorg was wellicht terecht, maar de voorwaarde dat de verdeling van de eigendom niemand in een nadeliger positie
mag brengen, de voorwaarde die zo
sprekend het algemeen belang illustreert
als Leitmotiv voor het instituut private
eigendom, die voorwaarde blijft overeind.

overheid dus het recht, gegrond op het
algemeen belang, om door belasting-

Anderen daarentegen, zoals John Thel-

vinden we in de literatuur uit de volgende decennia bij herhaling terug; de rechtvaardiging van de private eigendom ligt
in de toegevoegde waarde die de
gemeenschap niet kan realiseren. Als de
gemeenschap wel een toegevoegde
waarde kan realiseren, die de private

heffing of door onteigening het private
eigendomsrecht to beperken.
Een van de bekendste schrijvers uit het
einde van de 18de en het begin van de
19de eeuw, Jeremy Bentham (1748-1832),
grijpt op zijn beurt terug op de imaginaire oertijd, voor de inrichting van de
staat. In die tijd waren alle productieve
goederen gemeenschappelijk. Zulk een
positieve gemeenschap zag hij als synoniem voor chaos, zoals eerder Hobbes. In
een van zijn eerste publicaties stelt hij
vast dat de overheid het hoogste recht
heeft op de productieve productiemiddelen in de samenleving. De overheid
bepaalt wie een deel van die collectieve
productiemiddelen krijgt toegescheiden.
Met de natuurrechtelijke verhandelingen
van zijn voorgangers en tijdgenoten kon
Bentham uiteindelijk niet veel; hij wees
het natuurrecht of als wezenlijk theologisch van achtergrond. Daarmee viel wel
de bescherming weg die het natuurrecht
aan het individu zou toekennen, met
name het recht op een minimumbestaan.
Niemand zou zich kunnen beroepen op
een recht op bijstand van anderen,
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(1767-1832). Hij achtte het onaanvaard-

AN
Karl Marx, de waarde van natuurlijke bronnen
worden bepaald door de inspanningen om
die bronnen to exploiteren.

well (1764-1834), stellen vast dat de gelijke en natuurlijke rechten van het individu niet verloren zijn gegaan door de verdeling van de eigendom. Hij stond herverdelende maatregelen voor, om to
bewerken dat niemand slechter of zou
zijn in vergelijking met de imaginaire
oersamenleving. Het Pareto-principe
wordt hier wel heel duidelijk weergegeven. Het uitgangspunt van de oersamenleving waarin alle mensen gelijk berechtigd zijn vinden ook bij auteurs als George Fitzhugh (1806-1881) en George Poulett Scrope (1797-1876). Scrope stoorde
zich in het bijzonder aan het onvoldoen-

Aan de linkerzijde van het politieke spectrum vinden we vanaf de tijd van de
Franse revolutie auteurs als Gracchus

de benutten van de grond door de afwezige landadel in lerland, zoals Jefferson
zich indertijd had gestoord aan de braakliggende gronden bij Fontainebleau.
leder individu zou volgens Scrope een
natuurlijk recht hebben om met zijn
inspanningen deel to nemen aan "the
common gifts of nature". Dezelfde
gedachte vinden we bij John Stuart Mill
(1806-1873). De eigendom zou bestaan bij
de gratie van "expediency". De aarde is
de oorspronkelijke erfenis van de
gemeenschap. Productiemiddelen, en

door driehonderd grenadiers tot stand
werd gebracht in een uur. Dat is niet hetzelfde als het werk van een grenadier in
driehonderd uur. Zo is er een collectief
element in de arbeid dat leidt tot een collectief eigendom dat het individu niet
exclusief mag genieten. Dat wil niet zeggen dat de private eigendom voor
Proudhon nimmer kan worden geaccepteerd; haar rechtvaardiging kan gevonden worden in haar doeleinden. De
sociale component van individuele productie wordt ook door Karl Marx (1818-

Babeuf (1760-1797), William Godwin
(1756-1836), Saint-Simon (1760-1825),
Robert Owen (1771-1858) en Louis Blanc
(1811-1882). In hun geschriften wordt
vergaande collectievering van de productiemiddelen (met name grond) voorgestaan. Vooral bekend is Proudhon (18091865) vanwege zijn uitdrukking "La
propriete c'est le vol." Dit vooral vanwege de gemeenschapsvijandige effecten
van het instituut. Hij herinnert aan de
oprichting van de obelisk van Luxor, die

1883) benadrukt. Hij nam aan dat de
waarde van de natuurlijke bronnen
wordt bepaald door de inspanningen om
die bronnen to exploiteren. In die zin
wordt wel een relatie gezien met de
theorie van Locke, die de arbeidscomponent veel zwaarder aansloeg in zijn
waardering dan de waarde van andere,
ruwe productiemiddelen. Ongelijke
inspanning zou in Marxistische ideeen
aanvankelijk nog moeten leiden tot
ongelijke beloning, maar in de communistische heilsstaat zou de welvaart zo
groot zijn dat Naar vruchten naar behoefte zouden worden verdeeld. Hetgeen
collectief wordt geproduceerd zou aldus
ook collectief worden geallocqueerd. Dit
utopisch beeld lijkt irreeel. Terecht werpen reeds Marx en zijn geestesverwanten de vraag op of het rechtvaardig is
wanneer individuele arbeid niet wordt
gehonoreerd naar rato van de bijdrage
van die arbeid aan het collectieve vermogen; de sociale wanverhoudingen in die
tijd zijn welhaast spreekwoordelijk. Volgens de heersende opinie in de 19de
eeuw is voor een arbeidshonorering
hoger dan die individuele bijdrage in
ieder geval geen grond aan to voeren,
althans wanneer aan de minimumvereisten van Jeffersons' "natural rights" is voldaan. Voor dit moment is van belang dat
de private eigendom kennelijk afhankelijk is van twee voorwaarden: het algemeen belang moet erdoor worden
gediend en degenen die niets hebben
moeten er niet minder door zijn geworden, dan zij er aan toe zouden zijn als er
geen private eigendom zou bestaan.

die consequentie distantieert Menier zich
echter nadrukkelijk. De idee dat de overheid een alles overstijgend recht heeft op
de productieve zaken in de samenleving
vinden we ook bij de sociaalbewogen
Henry George (1839 - 1897). Hij zag in de
erkenning van individueel grondeigendom de loochening van het natuurlijk
recht van andere individuen, een
onrecht dat zich openbaart in de ongelijke verdeling van de rijkdom. De eigendom van de grond zou moreel bezien
toekomen aan het instituut dat de rechten van de collectiviteit uitoefent. Maar
de private eigendom als rechtsinstituut
kan daarbij nog steeds een aanvaardbare
taak vervullen: zij laat toe dat de eigenaar optimaal profiteert van de vruchten
van zijn inspanningen. Elders typeert
George de individuele eigendom als een
monopolie, een voordeel dat de gemeenschap aanreikt, welk voordeel haarzelf
komt to ontvallen en waarvoor zij kennelijk gecompenseerd dient to worden. Zijn
Franse tijdgenoot Leroy-Beaulieu (18431916) stemt in met de klassieke idee dat
de aarde natuurrechtelijk bezien
gemeenschappelijk aan alle mensen toebehoort. De vergaande voorstellen van
George zijn bij deze liberale auteur niet
to vinden. Wel verwoordt hij de grondgedachte dat de private eigendom ertoe
strekt om de aarde optimaal to exploite-

noemde profiteert zijdelings mee van de

interpretatie van de private eigendom

toegenomen gemeenschappelijke rijk-

blijft daarmee een constants in de discus-

dom, aldus de Franse auteur Hardy de

sies in de 18de en 19de eeuw. Telkens
weer proeven we het uitgangspunt dat

Daarmee zit hij dicht tegen de communistische theorie aan, dat de staat eige-

een natuurlijk recht op die materiele goe-

naar behoort to zijn van het nationale
productiekapitaal en de consequentie dat
de staat dat kapitaal zelf dan ook voor
collectief profijt client to exploiteren. Van

* In het vorige nurnnler van Impost is abusievelijk een verkeerde editie opgenoinen van de
tekst van deel (i) van deze bijdrage. (Een aantal voetnoten was niet volledig ingevuld).
Onze excuses daarvoor.

de gemeenschap als zodanig een claim
heeft op alle materiele zaken in die
gemeenschap, ook nog wanneer de
meeste van die zaken zijn verdeeld
onder private personen. Ingeval individuele leden van de gemeenschap zich
onverhoopt verstoken zien van "a place
to live in", komt hen een beroep toe op
dat aloude uitgangspunt, en hebben zij

staat beheerd client to worden als een
onderneming: het hoogste nut staat
voorop. De overheid zou een claim hebben op de private eigendom, uit to winnen middels de belastingheffing, omdat
en in zoverre als de burgers een deel van
het nationale vermogen exploiteren.

recht.

Het algemene beeld van de 19de eeuw is
dat van de nachtwakerstaat, waarin de
belangen van de bourgeoisie eenzijdig
voorop zou hebben gestaan. Maar wanneer we terugkijken naar de hier geci-

alleen nuttig is voor de eigenaar maar
ook voor de niet-eigenaar. De laatstge-

Beaulieu in 1869. Zes jaar later stelt
Emile-Justin Menier (1826-1881) dat de

de Mens is daarmee de logische conclusie op de analyse van het eigendoms-

ren.

teerde auteurs, dan zien we dat ook in
de 19de eeuw het algemeen belang een
collectieve norm stelde, die meer was
dan de optelsorn van individuele interessen van de bourgeoisie. De teleologische

Het voordeel van de bezitlozen bij de
private eigendom volgt hieruit, dat de
eigendom als natuurlijk monopolie niet

den, het collectieve recht is door de
instelling van de private eigendom niet
verloren gegaan. Dat wordt door de
overheid uitgeoefend door de belastingheffing, in het algemeen ten behoeve van
de hele gemeenschap, en, door herverdelende belastingen, in het bijzonder ten
behoeve van niet-bezitters. De private
eigendom in de gemeenschap wordt
erkend en beschermd, omwille van het
algemeen belang; dat recht is dus aantastbaar juist in hetzelfde algemeen
belang, als hogere belangen dan private
daartoe nopen. Het 1ste protocol bij het
Europees Verdrag voor de Rechten van

De auteur is hoogleraar in het FiscaalEconomisch Departement van de Leidse
universiteit vanwege de Stichting Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel en

deren die zij nodig hebben voor hun
bestaan, zoals zij dat recht ook hadden
kunnen uitoefenen als de private eigendom niet had bestaan. Met andere woor-

advocaat bij Greenberg Traurig attorneys
& tax lawyers to Amsterdam.
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In gesprek met

`Verdachten ontkenden altijd alles'
Hij was veertig jaar in dienst van de FIOD, van 1946 tot 1986. Willem Rookus (80)
begon er als boekhouder en sloot zijn loopbaan of als hoofd van de Fiscale Recherche.
Het waren jaren van lang en hard werken, want fraudezaken dienen zich op de meest
onverwachte momenten aan en vragen 'bloed, zweet en tranen' om ze panklaar to
maken voor strafrechtelijke vervolging.

de boekhouding door to lopen. Ik kon er
helemaal geen wijs uit, want het was de
eerste keer dat ik zoiets onder ogen
kreeg. In mijn wanhoop riep ik maar
"dat de boekhouding me niet in orde
leek", waarop de boekhouder prompt
bekende dat er bepaalde zaken - onder

Hij zou later een bekend verkeerseconoom worden.'
Na de bevrijding ging Rookus nog even
terug naar de Rotterdamsche Bank, maar
al snel vertrok hij richting Amsterdam.
'Ik wilde mijn MO Boekhouden halen en
dat kon alleen daar. Maar ik moest
natuurlijk ook geld verdienen. Nu had ik
gelezen dat er een nieuw onderdeel van
de Belastingdienst was opgericht, dat
zich bezig ging houden met opsporingsonderzoek op het gebied van fraude.
Mijn oom in Deventer kende Sissingh,
de directeur, en wilde voor mij wel een
goed woordje doen. Zo ben ik op 15
januari 1946 bij de FIOD begonnen. Ik
werd aangesteld als "boekhouddeskundige", op een arbeidscontract voor vier
jaar.'

Op onderzoek
Willem Rookus, hoofd fiscale recherche,
begin jaren '80

Welke jongen van zeventien vraagt voor
zijn verjaardag een boek over de geschiedenis van het bankwezen? Willem
Rookus deed het. 'Ik was toen al gek van
alles wat met banken had to maken en dat ben ik m'n hele leven gebleven.
Vanaf 1939 werkte ik als jongste bediende bij de Rotterdamsche Bank, maar daar
kwam in 1943 een eind aan toen ik moest
onderduiken. Ik ging vanuit Zeeland
naar een oom van me in Deventer. Daar
had ik alle tijd om to studeren voor mijn
SPD-diploma. Verder kwam eens per
week de toen nog jonge professor Kuiler
op bezoek, die me economische les gaf.
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Al vrij snel na zijn benoeming werd
Rookus betrokken bij het recherchewerk
op locatie. 'Op een middag zei m'n baas
tegen me dat ik de volgende ochtend
met de eerste tram naar Voorburg moest
gaan, alwaar aan het eindpunt ene meester Pluckel, een jurist, op me zou staan to
wachten. Met hem zou ik op onderzoek
gaan. Toen ik aankwam, zag ik in de rij
wachtenden meteen wie meester Pluckel
was: een man in een zwarte jas, met stijve boord en hoed. Hij nam me mee naar
een cafe, waarvan de eigenaar verdacht
werd van het schenken van illegale alcohol. Die zou hij betrokken hebben van
een fabrikant van hoestdrank, die de
alcohol niet in zijn drankjes deed, maar
zwart verkocht. De cafehouder ontkende
in alle toonaarden. Toen gingen we naar
de fabrikant en Pluckel gaf me opdracht

meer met de bewuste cafehouder - zwart
waren gedaan en dus niet in de boeken
stonden. Je begrijpt, in een klap was mijn
naam als boekhoudkundig rechercheur
gevestigd.'
Daarmee was zijn eerste avontuur nog
niet geeindigd. 'Het toeval wilde dat die
fabrikant de volgende dag zijn vijfentwintigjarig huwelijk vierde. Maar omdat
hij nu verdachte was moest iemand van
ons hem in de gaten houden, want hij
kon tenslotte de benen nemen. De keuze
viel op mij. En dus bracht ik de nacht
door op een divan in zijn woonkamer.'
Schoenspijkertjes
Na dit flonkerende debuut werd Rookus
vaker met rechercheurs op pad gestuurd.
'Het waren allemaal zaken over in de
oorlog verdiend zwart geld, waarover de
betrokkenen alsnog belasting moesten
betalen, zowel inkomstenbelasting als bijzondere vermogensbelasting. En daar
bovenop natuurlijk een boete, die bij
opzet altijd honderd procent bedroeg.
Soms vergisten we ons wel eens. Op een
dag gingen we naar Vught, waar we ene
meneer X moesten bezoeken. Die zou
zich in de bezettingstijd verrijkt hebben
met zwarte handel in schoenspijkertjes.
Voor zo'n onderzoek gingen we altijd
met z'n tweeen op stap. We reden in een
oude Citroen, waarvan ik me het nummer nog kan herinneren: HX 361. Dat
huis van die X in Vught bleek een kapitale villa to zijn, dus we dachten meteen:
hebbes! We belden aan en een dienstmeisje deed open. Of we meneer X konden spreken, vroegen we. Dat Bing niet
zo maar. Ze haalde er een ander meisje
van de huishoudelijke dienst bij, die ook

hij MO Boekhouden. Vervolgens doorliep hij op de avondschool alsnog de
HBS, gevolgd door een succesvol afgeronde studie rechten. Bijzonder is dat hij
ook het diploma van de Rijksbelastingacademie behaalde, zonder daar overigens ooit colleges to hebben gevolgd. 'Ik
ben de enige die de RBA als extraneus
heeft doorlopen. Aanvankelijk wilde professor Van der Poel, de directeur, daar
niets van weten, maar later gaf hij alsnog
zijn toestemming. Ik moet er wel bij zeggen dat ik, ondanks mijn diploma, nooit
werd uitgenodigd voor het bijwonen van
aarzelde, maar die ons uiteindelijk in
de bibliotheek liet. Daar moesten we
geruime tijd wachten, maar toen kwam
meneer X naar ons toe. Nogal uit de
hoogte vroeg hij waarmee hij ons van
dienst kon zijn. We legitimeerden ons
als vertegenwoordigers van de Fiscale
Recherche en zeiden dat we informatie
wilden over zijn handel in schoenspijkertjes. Hij wachtte even en zei toen: "Weet
u wel bij wie u hier bent? Ik ben de voorzitter van de Tweede Kamer". "Dat
maakt ons niet uit", zeiden we. "We willen gewoon die informatie". Toen begon
hij to lachen. "U heeft gelijk dat u geen
onderscheid maakt", zei hij. "Maar bij
mij bent u wel aan het verkeerde adres.
U moet waarschijnlijk mijn achterneef
hebben, die enkele straten verderop
woont. Ik heb tenminste wel eens
gehoord dat die zich met zwarte handel
heeft beziggehouden". In inderdaad, die
achterneef bekende al vrij gauw toen we
hem met de zaak confronteerden.'

Eigen opleiding

de dies natalis. Pas vorig jaar heb ik de
toezegging gekregen dat ik voor de eerstvolgende reUnie zal worden gevraagd.'
Een grout deel van zijn studies deed
Rookus in de auto of de trein, op weg
naar of terugkerend van een onderzoek.
'We gingen het hele land door en de vele
reistijd heb ik altijd nuttig gebruikt.'

Nationale sport
Begin jaren zestig waren alle oorlogsdossiers afgewerkt. Het had in de lijn gelegen als de FIOD bij het bereiken van die
mijlpaal zou zijn opgeheven. Maar ook
de naoorlogse ondernemer bleek niet
vies van fiscaal gesjoemel, al spoedig
gevolgd door een deel van de particuliere belastingplichtigen. Er bleef dus werk
aan de winkel voor Rookus en de zijnen.
'De situatie was eigenlijk omgedraaid. In
de oorlog was belasting ontduiken een
schande, maar daarna werd het een soort
nationale sport. Sommigen deden dat
ook in die jaren al uiterst geraffineerd en
sleepten daarmee grote sommen geld
binnen. In zulke zaken het wettig en
overtuigend bewijs leveren was vaak

Aanvankelijk waren bij de FIOD veel exverzetsstrijders werkzaam, herinnert
Rookus zich. 'Dat waren mensen met een
onbesmet verleden. Velen hadden voor

moeilijk en kostte de grootst mogelijke
inspanning. Elke van fraude verdachte
belastingplichtige ontkende in eerste
instantie altijd alles. Dan moest je zo
iemand dus Lang verhoren, op zoek gaan

hun gedrag in de oorlog hoge onderscheidingen gekregen, enkelen zelfs van
Eisenhower zelf. Maar gaandeweg werd
toch duidelijk dat een heldhaftig oorlogsverleden geen garantie bood voor een
geslaagde loopbaan als fiscaal rechercheur en werd bij de werving dus op
andere zaken gelet. Mensen met boekhouddiploma's konden meestal zo aan
de slag. En later, in de loop van de jaren
vijftig, begun de FIOD met een eigen
opleiding. Daar werden degenen toege-

naar sterke getuigen, eindeloos tips
natrekken en stapels documenten doorploegen. De verdachte bekende pas als je
hem confronteerde met een overvloed
aan bewijsmateriaal. Zakenmensen zijn
gewend u n to onderhandelen en dat
wilden ze met ons ook. Ik herinner me
dat er een ondernemer uit Aalsmeer aan
mijn tafel zat, van wie ik op grond van
informatie van zijn bank zonneklaar kon
aantonen dat hij een deel van zijn omzet

had ik vijftien bankafschriften waar de
zaken niet klopten, dus ik kon even
vooruit. Bij het zesde zat hij zo klem dat
hij wel moest bekennen.'
Kwam het bij een onderzoek tot een
huiszoeking, dan moest nauwkeurig
worden genoteerd welke bescheiden in
beslag werden genomen. Aanvankelijk
deden we dat heel precies,' zegt Rookus.
'Dan schreven we op: "kasboek met
zoveel blaadjes". Maar soms moesten we
zoveel stukken in beslag nemen dat apart
noteren niet meer ging. "Een teil bonboekjes", schreven we dan maar. Bij huiszoekingen Bing vanaf het eind van de
jaren vijftig altijd wel een rechter-commissaris mee. De FIOD was de eerste
overheidsdienst waarbij dat gebeurde.'
Transporteren
Het justitiele apparaat was in de jaren
vijftig en zestig nog niet erg ingesteld op
fraudezaken, moest Rookus ervaren.
'Officieren van justitie waren halfgoden,
tot wie je nauwelijks toegang had en als
je er al binnenkwam dan moest je praten
als Brugman om ze voor een zaak to interesseren. Dat waren hele gevechten.
Rechters wisten ook al weinig van de
materie. Ik stond eens voor de rechtbank
to Almelo om de resultaten van een
onderzoek toe to lichten. De president
sprak mij op hoge toon aan. "U zegt dat
de fraude zes ton bedraagt, maar op dit
papier staat dat het maar een ton is. Hoe
komt dat? Denkt u eraan, u staat under
ede!" Meneer de president had niet door
dat onderaan het blad het woord "transporteren" stond en dat hij het blaadje
dus moest omslaan om bij het juiste
bedrag to komen. Ik wees hem daarop,
waarna hij natuurlijk stilviel. Maar een
excuus voor zijn uitval, ho maar.'

Erop of
Het onderscheid management - uitvoering heeft Rookus nooit gekend. 'Ook
toen ik hoofd van de Fiscale Recherche
was deed ik zelf gewoon mee aan het
onderzoekswerk. Gelukkig maar, moet
ik zeggen, want alleen maar achter een
bureau zitten was niets voor mij. Erop
uitgaan was juist het meest spannende
onderdeel van het werk. Grote zaken
dienden zich altijd onverwacht aan.
Dan belde er s'middags om vier uur een
inspecteur uit Leeuwarden met de mededeling dat er bij hem een grote fraude-

laten die de controleursopleiding hadden

niet in de boeken had opgenomen. Ik liet
hem een kopie van een bankafschrift

doorlopen en over enkele jaren ervaring

zien waarop wat merkwaardige posten

beschikten.'
Zelf werkte Rookus ook aan zijn curriculum vitae. Na het SPD-diploma haalde

voorkwamen. 0, dat was een vergissing,
zei hij. Ik presenteerde hem een tweede

mand die zei: ik kan vanavond niet.'

voorbeeld. Fout van de bank, zei hij. Nu

Henk Bergman

zaak was ontdekt. Daar gingen we dan
meteen met een paar man op af. En nie-
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I- A R I
De taakomsohrijving van
de 'diender'in de smalstad
Arnemuiden anno 1642
Deze diender was niet alleen ordebewaker, milieubeambte, controleur van maten en
gewichten, controleur van de toestand van de kaden en belast met het onderhoud 'bij

de fustage 'besieri dat wil zeggen:

afspoeleri maar ook: douanier /kommies. De diender van toen kun je dus absoluut

nagaan of de vaten niet meer okshoofden, stopen of liters bevatten dan op

niet vergelijken met de politieagent van nu. De laatste is vaak gespecialiseerd voor

het biljet vermeld.

een paar taken die hij dan ook in staat is perfect uit to voeren. De diender van de 17e

Des avonds of 's nachts was het ook verboden wijn of bier van het ene huis naar
het andere to vervoeren. Zo moest clandestien vervoer worden voorkomen van
drank waarvoor nog geen accijns betaald
was. Clandestien vervoerde dranken
konden 'afhandich' worden gemaakt
onder oplegging van een zware boete.
Vanwege de ernstige vervuiling van de
stad ten tijde van de uitvaardiging van

eeuw in een kleine stad was een alleskunner, een manusje van alles en moest alle
taken uitvoeren die zijn hand vond om to doen.

Hij moest er op toezien dat iedereen zich
hield aan de ordonnantien en voorboden
(de stedelijke verordeningen). Ook moest
hij op de meest onverwachte momenten
de winkels binnenvallen om to controleren of de gewichten wel op tijd geijkt
waren door de IJker, die met een van de

gearbeid worden en alle neringen en
winkels werden goed in de gaten gehouden. In de herbergen mochten alleen
vreemdelingen bediend worden. Op die
dag was het verder verboden zich met
kaartspelen to vermaken of zich to ontspannen met 'balslaeri . Tieren en razen

letters van het alfabet het jaar van de ijk
moest aangeven.
Controleren of er niet geknoeid was met
de ellenmaat. Hadden kannen, kruiken
en de diverse vaten wel de juiste
inhoud? Waren er geen dubbele bodems?
Hij ging bij de tappers en herbergiers
Tangs om to onderzoeken of de 'blickeri
of uithangborden wel de prijs vermeldden die in werkelijkheid gevraagd werd

'ontrent de kercke' werd beschouwd als

voor een tapje bier of een beker wijn.
Regelmatig moest hij in de stad controle-

rijshoofden, molen, paalwerk, bruggen
hagen enz. waren vaak het doelwit van

ren of straten en goten wel schoon
waren. Was dat niet het geval dan werden de omwonenden of de 'werpers van

vandalen.

vuijlicheijt' gedwongen het vuil op to
ruimen. Weigerde iemand dan nam de
diender vaak een waardevol voorwerp
uit het huis van de weigeraar in onderpand om de eigenaar to dwingen tot

een van de ergste vormen van 'sabbathschennis'.
De diender was ook belast met het toezicht op de 'plantsoenen'. Hij moest
optreden tegen vernieling of beschadiging van 'plantaegen' (plantsoenen) en
bomen. De bermen moesten intakt blijven. De kaden hadden vaak to lijden van
clandestiene sloop van houten delen:

Brandgevaar
De diender diende alert to zijn op het

gehoorzaamheid. (Sommige mensen
deden hun grote of kleine boodschap
zomaar op straat of op de wallen, aangezien veel huizen niet over een toilet
beschikten.)

gevaar van brand. Dat risico was groot
als de z.g. dove colen uit de zoutketen de
stad werden binnengesmokkeld. Deze
smeulden vaak nog van binnen en vormden zo een potentieel gevaar voor brand.
's-Avonds en 's-nachts had hij de taak
om er als kommies op toe to zien dat de
stad geen grote schade zou lijden door
ontduiking op grote schaal van accijns

Zondagsrust
's Zondags had de diender het wel bijzonder druk: er mocht absoluut niet

op bier en wijn. Hij moest 'goeden toesicht houden op alle schuiten en wagens
die aanliggen om gelost to worden'. Hij
moest de geleidebiljetten controleren en
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de ordonnantie werd de stadsdiender
gelast al het vuil dat bij de poorten en in
de straten lag en niet was opgeruimd,
ogenblikkelijk to gaan ruimen.
Het was ook verboden to vissen in de
stadsvesten: deze werden verpacht aan
de meestbiedende. Het schijnt dat er veel
paling in de vesten aanwezig was; een
deel van de pacht mocht betaald worden
in natura: een flinke hoeveelheid paling.
Op pene van arbitrale correctie
Veelbetekenend is dat in de ordonnantie
uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de
diender 'sich int bedienen van sijn ampt
behoorlijck ende nuchteren draegen',
niemand overlast mocht aandoen bij het
uitoefenen van dat ambt en bij het opleggen en innen van de boeten 'op pene
van arbritrale correctie'. De diender
mocht zich niet overgeven aan willekeur
of op een onheuse manier optreden; in
dat geval werd zijn gedrag 'gecorrigeerd'
vaak door korting op de gage. Als de
diender onheus werd behandeld, 'sal hij
sich hebben to beclaegen aen de Baljuw,
de Burgemeesters en Schepenen'.
Het kwam meermalen voor dat de diender niet helemaal nuchter was als hij
dienst had. Er zijn wel eens personen
mishandeld : dat overkwam Anthonie
Blijck (Bliek) hekelmaecker en dat

De "diender" is niet bereid zijn 'officie' to vervullen onder conditie van de ordonnantie die in zijn
aanwezigheid is ' voorgelesen". Dat is begrijpelijk als men kennis neemt van onderstaande
taakomschrijving.
Aengaende de ordonnantie opden diender is deselve soo die leijdt geaprobeert ende gelast den
diender to ontbieden welck gedaen sijnde ende hem voorgelesen heeft Baer op sijne dienste
niet willen aennemen.

geschiedde in het bijzijn van de Baljuw.
Een zekere Leendert Pietersz, die afkomstig was uit de buurt van fort Rammekens, werd door de diender uitgescholden voor een schoft en een fielt.

Aengaende de ordonnantie vande dienders van 6 november 1641 luijt van woort tot woort als
volcht:
Inden eersten sal den diender dhr Bailliu ende stadt soo in crimineele als civile saecken Baer
sijne dienst toe wert gerequijeert dienen gelijck een goet dienaer schuldich is.

Gage

Item sal wel strictelijck toesien ende doen onderhouden de ordonnantien ende voorboden deser

De gage van de diender was maar laag.
Maar die gage werd wel aangevuld met
bijna het derde deel van de boeten die

stadt gemaeckt ofte in tijden noch to maecken ende to letten op het IJken valsche maeten ellen

werden opgelegd. Voor het gevangennemen van een persoon ontving de diender 6 schelling en 8 groten v1s: ongeveer
90 Euro. Dat gebeurde niet zo vaak en je
liep daarbij grote risico: vandaar misschien het vrij hoge bedrag.
Er is ook een diender geweest die een
gevangene heeft laten ontsnappen uit
het gevang. Het is niet duidelijk of hij
dat met opzet heeft gedaan en zich heeft
laten omkopen. Daarvoor werd hij wel
geschorst, en pas na veel soebatten werd
hij weer in genade aangenomen, naar
gezegd werd uit medelijden met zijn
vrouw en kinderen. Stellig was het heel
moeilijk om iemand to vinden die de
geschorste diender zou willen vervangen. Je moest een schaap met vijf poten
zijn, of iemand met eon'crimineel' verleden. De naam van de geschorste diender
is ons in de stukken overgeleverd: meestal wordt hij Jan den diender genoemd;
hij heette voluit Jan Govertsz
Hij weigerde aanvankelijk zijn ambt to
vervullen toen alle voorwaarden van de
ordonnantie in zijn aanwezigheid werden voorgelezen. Dat is niet verwonderlijk want het is bijna onmogelijk voor een
diender om aan al die voorwaarden to
voldoen.
Toch heeft de man eieren voor zijn geld
gekozen en is weer in genade aangenomen.

ofte gewichten ende bijden lJcker die nu is ofte namaels wesen sal alle jaere to ondersoecken
de letter vant jaer ghelijck oock op t'wtsetten van blicken (borden) bij de tappers met de prijs
van bier en wijn/ de straeten ende gooten to doen schoonhouden ende t'werpen van vuijlicheijt
to voorcommen met neminge van pandt ofte forme van lustitie t'gevoech doen opde straete ofte
wallen opde sabbath ambachten ofte neringen met opene wijnckels to beletten de herbergiers
onder de predicatie t'setten van volck to verbieden ende de boeten of to voorderen van die sij in
huijs hebben de vremde luijden wtgenomen om in haere reijss die niet to vercorten t'spelen
caerten balslaen ende tijeren (tieren/razen) ontrent de kercke to verbieden to letten cat geen
plantaeigen boomen bermen kaeijen houtwerck hoofden rijs meulenspaelwerck brugge haegen
ofte anders ende werde beschadicht ofte berooft ende de overtreders Baer over voor recht to
betrecken de doove colen die hij siet dat vande keeten inde stadt weder gebracht to nemen
ende int waeter to werpen ende de boete Baer van to innen wel toetesien dat in stadtsvesten
niet ende werde gevist ende die hij hoort ofte siet dat to doen daedelijck daer over to cijteren
(citeren=vermelden) voor B+S ende kaeijen aenvollen t'gene afspoelen ende door de delen
wtsuijcht die selve gaeten toe to calfaeten.
Item dat hij des daechs avondts ende s'nachts wel sal hebben toe to sien om de fraude die de
stadt Iijdt inde pachten van bier wijn ende ander incommen nae sijn vermogen to voorcomen
ende de delijnquanten to atraperen / daeromme sal hij gehouden sijn goeden toesicht to hebben op alle schuijten ende waegens die teeniger tijdt aencomen ende wat Baer wt wert gelost /
wert den diender geauthoriseert vrijelijck nae de briefkens ofte billetten to vragen ende de fusstagie to besien of die daer over een mode comt ende ingevalle hij bij daege avondt ofte nacht
iemant siet daeraf hij presumeerde cat sij met eenige bier ofte wijn in eenig huijs ofte overstraete waeren gaende vrielijck aen to fasten ende hun cat afhandich to maecken ende soo den delven dat wert belet sal hij op sijnen eedt werden gelooft-aengaende de persoon ende plaetse
waer cat in is gebracht ende sal Baer wttrecken sijne boeten naer advenant hem sal competeren volgens de ordonnantie.
Item sal op sijn tractement moeten vande poorten ende wt de straeten ruijmen de vuijlicheijden
die als nu daer leijdt ende die bij sijn verswijm aldaer nae dess sal werden geworpen.
Ende sal sich int bedienen van sijn ampt behoorlijck ende nuchteren draegen niemant wie hij
oock sij eenich overlast doen/ op pene van arbitrale correctie soo int executeren van sijne boeten als exploeijteren van sijne vercregen latten ende commissien maer soo hem imant int selve
overlast dede sal hij sich hebben aenBa+BU+S to beclaegen ende de delinquamte to betrecken voor B+S welcke hem daer over sullen doen goet ende cort recht.
Item sal voortaen van sluijten on ontsluijten van een
0 schell

1111 gr

voor apprenderen van een persoon

VI schell

VIII gr

Item voor t'executeren van een balluisch

VI schell

VIII gr

II schell

VI gr

I schell

0 gr

geapprehendeert persoon daechs hebben

P.J.Feij

Voor t'veroomen/vroonen van een huijs ofte erve
Item voor een hoorn oft eenich ander
Beest dat geschut wort
Den diender sal voortaen genieten een derde
Part van de volgende boeten die hij
Selfs sal calangeren ende de twee
Derde parten dhr Balui deser stadt
Als volcht
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Tot vijf schell boete van een maete
Elle kanne ofte gewichte dat niet
Geijct vals ofte to coen is

I schell

VIII gr

III schell

1111 gr

I schell

VIII gr

I schell

VIII gr

0 schell

VIII gr

0 schell

1111 gr

VI schell

VII gr

III schell

1111 gr

II schell

VIII gr

III schell

1111 gr

I schell

VIII gr

Vance thien schell die de lantl. Over
T'vercoopen van hun suvel met onboorlijcke
Gewichte ofte maete verbeuren sal
Hij genieten boven de vooren die aen hem vallen
Tot de vijf schell vande tappers geen
Blick hebben wtstaende
Wt de vijf schell van cat sij de bieren
Oft wijnnen dierder vercoopen als op de
Blicken staet
Wt de twee schell vande straeten ende
Gooten de vuijlicheijden ende asse to verbeuren
Genieten
Wt den eenen schell die wert genoten bij
Bekeuringe van opde straeten ofte
Wallen sijn gevoech to doen
Wt de twintich schell die wt t'houden
Vance verckens (nae dat daer over geclacht
Was) verbeurt
Wt de verbeurte vande thien schell die over
T'doen van ambachten neringen hantwerck
De heer Lohuis wijst de plaats aan waar de oude

Ofte openen van wijnckels op sondagen
Wert verbeurt

grenssteen No. 69 oorspronkelijk stond.

Wt de vijff schellingen die de herbergiers

De grens tussen het Twentse dorpje Brek-

Verbeuren van volck onder de predicatie
To setten buijten vremdelingen
Wt de thien schellingen die verbeurt wort
Van spelen caetsen balslaen tieren
Ende anders op de sabbathen
Wt de vijff schellingen boven de reparatie
Vande schaede die verbeurt wort met
Het bederven ofte beroven van plantaige
Boomen bermen kaeijen houtwrck ende
Ander matrijalen hoofden rijs ende houdt

lenkamp (Gemeente Denekamp) en Duitsland liep ingevolge de afspraken, die werden vastgelegd in het op 2 juli 1824 to Meppen gesloten grenstraktaat met het Koninkrijk Hannover, in een rechte lijn op de
schoorsteen van de boerderij van de Hannoverse landbouwer Maatman. (De bewoner in 1824). Bij de deur van dit gebouw
was een forse grenssteen geplaatst, met het
nummer 69.
Deze loop van de grens had ten gevolge,

Wt de vijf schellingen van alle beesten
Die opde wal ofte chijngel buijten de
Gene sie de selve in pacht hebben
Loopen verbeuren

I schell

VIII gr

I schell

VIII gr

0 schell

VIII gr

Wt de vijf schellingen die verbeurt wordt
Bij het beschadigen vande hoofden door
De schippers gedaen int aenleggen
Wt de twee schellingen boven de reparatie
Van het heele glas die verbeurt wort
Bij de gene die op de marct ofte
Kerckhof spelen goeijen met steene
Ballen kaatsen elhouten otte anders
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gemaakt. Men heeft toen echter enkele
onpraktische situaties aan de grens gecorrigeerd, zoals het veranderen van de loop
van de grens, in gevallen zoals hiervoor

Wt de schelling die verbeurt wort met
de doove colen inde stadt to bringen

dat deze door het woongedeelte van de
boerderij liep. De woonkamer was voor de
heeft Duits, en de andere helft Nederlands.
Als de vrouw des huize de kinderen in deze
kamer voorlas, zat zij in Nederland en zaten
de kinderen in Duitsland. Deze situatie
heeft geduurd tot 1960.
Na de tweede wereldoorlog kreeg Nederland hier en daar Tangs de grens een stukje
Duits gebied toegewezen. Deze grenscorrecties zijn bij een verdrag in 1960 ongedaan

0 schell

1111 gr

omschreven. De eigenaar van het huis
mocht kiezen naar welk land hij wilde 'verhuizen'. De tegenwoordige bewoners (de
familie Lohuis) kozen voor Duitsland. Rond
de boerderij kwamen kleine grensstenen to
staan met het nummer 69 plus een toevoe-

g re nmarke ring
Twente )

ging in Rorneinse cijfers. De mooie
grenssteen, die in 1824 werd geplaatst,
werd door de burgemeester van het
Duitse Lage meegenomen en in de tuin
van een horecabedrijf aldaar geplaatst.
De grens wordt nu aangegeven door een
veldkei waar het nummer 69 op geschilderd is.
Co Biczc

Grenssteen No. 69
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