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gesloten op maandag
TOEGANG GRATIS

Spanning
Is het spanningsveld tussen de private eigendom en het algemeen belang
reeel?
Die vraag komt aan de orde in het derde artikel van Prof. Onno Ydema
over private eigendom en belastingheffing.
Dat spanningsveld bestond zeker al in 1601 in Arnemuiden. P.J. Feij
ontdekte dat in de resoluties van die stad. Willem Pietersz. en zijn huysvrouw Maycken Simonsdr. kregen het aan de stok met het stadsbestuur.
Pietersz. bleek een illegale wijnsteker to zijn die een pijpe wijn in strijd
met de ordonnantie in Middelburg had gekocht.
Zie daar het verschil: de geschiedenis van het denken over, versus de
geschiedenis van de dagelijkse praktijk.
En over spanningsvelden gesproken: in 1747 en 1748 was een groot deel
van het land in opstand. De onrust werd zo groot dat de Staten van
Friesland daarom zelfs tot afschaffing van impost en andere pachten
besloten. Recent kon een penning worden verworven die dit opmerkelijke
feit memoreert.
Fen meer ontspannen blik wordt de lezer gegund in het gesprek met
John Reijnhoudt die zich als bibliothecaris al jaren inspant om'de Bibliotheek voor Fiscale geschiedenis (BFG)' to ontwikkelen tot een centrum
voor historische belastingwetenschap en bewaarbibliotheek waar het
culturele erfgoed van historische boeken en tijdschriften over de geschiedenis van de belastingen, het belastingrecht en de Belastingdienst een steeds
dominantere plaats gaat innemen.
Hoeveel inspanningen het museum zich heeft getroost en gaat getroosten
blijkt wel in de rubrieken over tentoonstellingen, voorbije en voorgenomen
educatieve en representatieve activiteiten.
De redactie wenst u veel ontspanning bij het lezen van dit nummer.
LMI

Heck Duym

--I

MW
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Piscale grandeur
De maand september is bij uitstek de
maand voor de culturele planner. Na een
hausse van culturele zomeractiviteiten in
de Rotterdamse regio eindigt het seizoen
met een nieuw begin: de drie grote
september evenementen waar iedere
bezoeker wel iets kan vinden van zijn of
haar gading zodat men het nieuwe seizoen weer cultureel verder kan leven.
De evenementen die ik bedoel zijn de
Kindercultuurmarkt, de Wereldhavendagen en de R'Uitmarkt. Het zijn de
podia voor aanbieders en zoekers.
Het Belasting & Douane Museum was
op deze evenementen prominent aanwezig. Met name de Wereldhavendagen
en de R'Uitmarkt waren dagen die de
nodige belangstellenden op de been
brachten. Medewerkers van het museum
wisten ons cultuurerfgoed uitstekend uit
to dragen.

Douane en in het bijzonder het
Belasting & Douane Museum zich
van hun beste kanten lieten zien.
Tijdens de vergadersessies werden
twee Nederlandse voorstellen aangenomen. Niet verwonderlijk overigens want in mijn
tafelrede had ik al op het
belang van deze twee zaken
gewezen: een uitbreiding
van het aantal IACM-leden
zowel richting nieuwe EUlanden als ook richting de
Verenigde Staten en Canada
en een nauwere samenwerking op het gebied van tentoonstellingen en werkervaring. Waarom het wiel
opnieuw uitvinden als een
buitenlandse collega het al
heeft gedaan?

ne verleden van Rotterdam gaven.
Het bezoek aan scheepswerf Damen in
Gorinchem waar de huidige generatie
douaneschepen worden gebouwd en de
molens van Kinderdijk maakten het
programma compleet. Oud directeur
van het museum en oud voorzitter van
IACM Loes Peeperkorn, verzorgde haar
eigen rondleiding door de tentoonstelling 'verleidelijk beleid'.
Maar nu weer terug naar het heden,
want op het moment dat u deze Hoofdzaken leest, is in het museum een nieuwe tentoonstelling door Gerard Cox
geopend. Een kersttentoonstelling die
ik u van harte kan aanbevelen. Ook de
bijbehorende activiteiten voor jong en
oud zijn zeer de moeite waard. In deze
Impost wordt u verder geInformeerd.
Voor deze expositie konden wij dankbaar gebruik maken van
de collectie van Streekmuseum
Jan Anderson uit Vlaardingen.

Maar september had voor het museum
meer in petto dan deze drie grote evenementen. Voor het museum betekende
september ook de maand van het 12e
IACM-congres (International Association

Naast de vergaderingen

of Customs Museums). Twee dagen con-

Museum in Rotterdam waar
Wouter Heijveld, conservator

werkers prettige feestdagen toe.

van het Maritiem Museum,

Tot ziens in het museum.

en onze eigen conservator
Geert Nieman een lezing
over het maritieme en doua-

drs Frans M. Fox
directeur

fereren met collega's uit de Beneluxlanden, Engeland, lerland, Noorwegen,
Zweden, Finland, Denemarken,
Duitsland, Portugal en gast Taiwan.
Twee dagen waarin de Belastingdienst/
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onder het lerse voorzitterschap van Paddy Ryan,
kende het programma een
bezoek aan het Maritiem

We zijn weer bijna het jaar rond.
Ik wens u namens bestuur en mede-

ACM groepsfoto

Toegang gratis!

Een schat aan
feesten rond
kerstmis, van
Sint Maarten
tot Driekoningen
De kersttentoonstelling in het
Belasting & Douane Museum
van 12 november t/m 16 januari 2005.

I
U komt oog in oog to staan met deze typische winterhelden
en krijgt een kijkje in het verleden. Met de hele familie

ua^i^_ea^ie^nr^^araingep:
Parklaan 14-16+ *106
' 3i

MUSEUM

www.belastina-douanemus. nl
t*a it t!a sz 11 If se calcom aauiq, k t

proeft u de oergezellige sfeer van een large en levendige
traditie aan winterfeesten. Warmte en nostalgie ontmoeten
elkaar in een verrassende presentatie vol humor.
Maar wie of wat zijn die wintertradities eigenlijk?

a Ws mla

Sint Maarten verlicht u als bezoeker met de vele lampionnen. Deze vrome man deelt zijn mantel met een bedelaar.
Op 11 november trekken kinderen met een tampion in de
vroege avond zingend door de straten in ruil voor fruit, snoepgoed of geld.
Sinterklaas leefde omstreeks de derde en vierde eeuw in de landstreek Lycie. (het huidige Turkije). Vanwege zijn gulheid en bescherming van kleine kinderen werd Sinterklaas in heel Europa een populaire heilige. In het Belasting & Douane Museum ziet u
als bezoeker hoe de Sint woont en werkt.
Kerstmis heeft een lange geschiedenis als familiefeest waarbij de Kerstman sinds kort
zijn eigen unieke plaats heeft ingeno nen in Nederland. Overgewaaid uit andere landen zoals Engeland en Amerika, werd het uitdelen van pakjes op kerstavond na de
Tweede Wereldoorlog langzaam ingevoerd. Bekijk op de tentoonstelling een aantal
unieke kerstgroeten uit het verleden en heden.
Oud & Nieuw valt niet in een persoon to vangen. Het feest wordt in veel culturen
gevierd, maar op verschillende momenten en met verschillende rituelen. Op de tentoonstelling herleven oude tijden bij de oudejaarsconference van Wim Kan op de radio.

De tentoonstelling is tot stand gekomen
in samenwerking met Streekmuseum
Jan Anderson to Vlaardingen

En wie Oud en Nieuw zegt, denkt aan vuurwerk, oliebollen, de oude jaarsloterij en de
nieuwjaarsduik.
Driekoningen zijn de laatste gasten van de tentoonstelling. Volgens het verhaal volgen
de drie koningen een ster naar het pasgeboren kerstkind. Op 6 januari gaan kinderen
gehuld in oude tafelkleden, op het hoofd een kroon en in de hand een lampion, langs
de deuren. In ruil voor snoep of geld zingen ze een kort liedje.
Kinderactiviteiten
Elke woensdagmiddag zijn er leuke kinderworkshops. Schrijf je snel in!

Voor meer informatie:
Lezingen Een schat aan feesten rond de kerst, van Sint Maarten tot Driekoningen
Kijk op de agenda of kijk op
www.belasting-douanmus.nl

Tijdens de tentoonstelling organiseert het Belasting & Douane Museum een tweetal
lezingen. De lezingen zijn gebaseerd op het thema van de tentoonstelling Een schat
aan feesten rond kerstmis.
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4p de Agenda
Een schat aan feesten rond kerstmis,
van Sint Maarten tot Driekoningen

gen. Opeten kan natuurlijk ook. Een echte verhalen verteller
komt langs en vertelt een spannend kerstverhaal.
Datum:15 & 22 december 2004.

De kersttentoonstelling in het Belasting & Douane Museum. Het
is feest in het Museum! Van Sint Maarten tot en met Driekonin-

Kerstvakantie

gen. De bezoeker komt oog in oog to staan met deze typische
winterhelden en krijgt een kijkje in het verleden. Met de hele
familie proeft u de oergezellige sfeer van een lange en levendige
traditie aan winterfeesten. Warmte en nostalgie ontmoeten
elkaar in een verrassende presentatie vol humor.

Tijdens de kerstvakantie kan je een bijzondere wenskaart maken
en versturen in het Belasting & Douane Museum. Eerst wordt je
kaart in de kerstboom van het museum gehangen. Daarna verstuurt het museum jouw speciale kerstgroet.
Datum: 26 december 2004 tot en met 9 januari 2005,
tijd: 11:00 - 17:00, kosten: gratis.

Kinderactiviteiten

Lezingen: Een schat aan feesten rond kerstmis,
van Sint Maarten tot Driekoningen

Voor kinderen van alle leeftijden zijn er leuke winteractivitei-

Sinterklaas

ten to doen in het Belasting & Douane Museum. Je kunt een

Over het ontstaan en alle gebruiken rond Sinterklaas.

superspannende 3-D speurtocht oplossen, een heuse smokkel-

De lezing wordt gegeven door: kunsthistorica drs. Eugenie Boer.

poging beleven in de smokkeltrip of je eigen originele wenskaart maken.

Datum: 28 november, tijd: 14:00 - 16:00, kosten: gratis.

Hou je van chocola en ben je erg creatief? Ben je tussen de 6 en
10 jaar? Schrijf je dan snel in voor een van de woensdagmiddag kinderworkshops van 14:00 tot 16:00 uur. Wees er snel bij
want de workshops zitten vol voordat je het weet. Aanmelden
kan vooraf per e-mail: info@belasting-douanemus.nl of per
telefoon 010-4400200. Kosten zijn € 1,50 per kind.

Vooraf aanmelden per e-mail: info@ belasting-douanemus.nl of
telefoon: 010-4400200.

Symboliek in de kunst rondom de geboorte van Christus
Aan de hand van vele dia's van kunstwerken rondom de
geboorte van Christus zal de symboliek van de voorstellingen
worden ontrafeld.
De lezing wordt gegeven door: kunsthistoricus drs. Paul Broker.

Kinderworkshop lampionnen maken

Datum: 12 december 2004, tijd: 14:00 - 16:00, kosten: gratis.

Om het feest van Sint Maarten goed to kunnen vieren, heb je
natuurlijk een mooie lampion nodig.

Vooraf aanmelden per e-mail: info@belasting-douanemus.nl of
telefoon: 010-4400200.

In het Belasting & Douane Museum krijg je de kans om onder
begeleiding je eigen lampion to maken. Op Sint Maarten, 11
november, je kan dan met je eigen lampion langs de deuren.
Datum: 10 november 2004.

Kinderworkshop je oude schoen versieren voor de Sint
Onder begeleiding je oude schoen versieren met kraaltjes, stift,
verf of allerlei andere materialen. Vergeet niet je eigen oude
schoen mee to nemen. Je kunt je versierde schoen'zetteri voor
de Sint in het Belasting & Douane Museum. Misschien vind je
wel op 4 december een cadeautje in je schoen.
Datum: 17 & 24 november, 1 december 2004.

Op audientie bij de Sint
Breng een hezoek aan het Belasting & Douane Museum en kijk
hoe de Sint woont en werkt. Wil je de Sint persoonlijk je verlanglijstje vertellen? Dan kun je op audientie bij de Sint.
Datum: 27 & 28 november, 4 december 2004, tijd: 14:00 - 16:00,
kosten: gratis.

Rotterdamse Museumnacht
In de nacht van zaterdag 26 februari op zondag 27 februari
wordt de jaarlijkse Rotterdamse museumnacht weer gehouden.
Net als voorgaande jaren zal het een drukte van belang zijn in
het Belasting & Douane Museum. Aansluitend op het thema
van de tentoonstelling Accijns op Zeep zal het museum voor
een zeer uitnodigend programma zorgen. Kijk voor meer
informatie op www.rotterdamsemuseumnacht.nl

Accijns op zeep
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 tentoonstelling in het drieluik over de geschiedenis van de accijnzen
in Nederland.

Kinderworkshop adventskalender maken
Maak je eigen adventskalender, zodat je precies weet hoeveel
nachtjes je nog moet slapen tot Kerst.
Kom je ook gezellig knippen, plakken en tekenen?
Datum: 8 december 2004.

Kinderworkshop kerstversiering van chocolade maken
Giet je eigen kerstversiering van chocola. Je kunt jouw eigen
kerstversiering mee naar huis nemen en in de kerstboom ophan6
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Nationaal Museumweekend
In het kader van het Nationaal Museumweekend sluit het Belasting & Douane Museum aan op het landelijke thema van dit
jaar: "De kunst van het bewaren". Een kijkje achter de schermen
in het Belasting & Douane Museum. Hoe wordt kunst bewaard
en wat betekent de kunst van het bewaren.
Kijk op www.museumweekend.nl voor meer informatie.

MUSEUMS CHAT TEN
Een curieus be lastingbil j et
ROTTERDAM, 17 Februari 1949.

In de collectie belastingbiljetten bevindt zich
een door de gemeente Oirschot in 1927
uitgereikt biljet tot het leveren van

J. Hendriks
Rotterdam W
Telcfoon 34823
Mat henesserweg 153
Weled. Heer Mr. Dr. J.v.d.PoeL
Directeur van 's Rijksbelastingen,enz.
Rotterdarn.O
Mecklenburglaan 15

hand- en spandiensten.
(zie blz. 8 en 9)

Nog tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw

Welede Heer,

kenden enkele gemeenten, zoals bijvoorbeeld

Met genoegen is het in rnijn brief van 8 dezer genoemde tijdschrift to Uwer
bechikking, zoaarvoor bet ter kennisneining hierbij gnat. Na genraakt gebruik zal ik bet gaarne
weer terugontvangen.
'Als U nog eens iets dergelijks tegenkomt....... schreef U. Ik weet niet, en laat daarom aan U

Venray, deze vorm van belasting betalen in
natura. Het gebruik van hand- en spandiensten
omhelsde meestal het leveren van een prestatie
ten behoeve van de dienst Gemeentewerken.
Dat kon zijn het meehelpen bij het uitbaggeren
van een sloot of vijver, maar ook het beschikbaar stellen van paard en wagen voor bijvoorbeeld het vervoer van stenen nodig voor de
aanleg van een weg.

Dit biljet is door de zoon van Jan Hendrik in

ter beoordeling, of bet volgende, met bijgevoegd "aanslagbiljet" in dit verband voor U van
belang is.
Hernn Seys Inquart C.S. maakten ons in de jaren 1940 / 45 ook gelukkig met hun systeem
van "arbeidsdienstplicht" in diverse vorrnen. Een specifiek- Duitse uitvinding was dat echter,
geloof ik, niet eens. limiters toch geeft artikel 276 der Gemeentewet van ouds aan de Gemeentebesturen het recht om belastingen in natura to heffen. Theoretisch zal it dat bekend zijn. Ik
weet echter niet of it met de practijk van de wetsbepaling zoeleens bee ft kennisgernaakt.
In rnijn geboorteplaats, een dorp in Noord-Brabant - word voor nog niet zo heel lang geleden
van die mogelijkheid tot belastingheffin<g nog gebruik gemaakt. Zie daarvoor de aan rnijn,
thans overleden wader, gerichte officiele sommatie om "hand-en spandiensten" to verrichten.
Zoals uit dit biljet blijkt was deze verplichting afkoopbaar. Denk aan zieken, ouden van dagen
en alle anderen Wien bet om hen rroverende redenen niet convenieerde om aan zulke sonnnatie
persoonlijk gevolg to geven. Llit de aantekening op dit biljet blijkt dan ook dat wijlen rnijn
wader, die toen reed 63 jaar and was, tegen betaling van 2 gulden per dag verstek liet gaan.
Naar ik weleens hoorde zverkte deze veroordening ook als werkverschaffing. Het kwam name-

1949 aan Van der Poel gezonden voor zijn
museum kort voor de verhuizing van de
Mecklenburglaan 15 naar Parklaan 14.

Omdat de brief interessante achtergrondinformatie bevat en in een niet meer
voor komende stijl is geschreven,
geven we de letterlijke inhoud weer.

lijk voor dat opgeroepene niet verscheen en ook zijn verplichting niet officieel afkocht.
In plants daarvan stuurde hij op eigen kosten een rernplacant. Aldus verdienden werklozen
(losse arbeiders) met name in de wintermaanden- de enige tijd van het jaar dat hand en spandiensten uit practische overwegingen werden gevorderd -een tijdlang voor hun does en voor
dien tijd zelfs zeer goed loon. Het is rnij niet bekend of deze wijze van handelen officieel was
toegelaten, dan wel of zij in de practijk stilzwijgend werd toegelaten.
1k zaeet niet of deze gemeentelijke "heffing" aldaar op de huidigen dag nog van toepassing is.
Zou it er prijs op stellen daarvan racer to vernemen, dan zal de huidige Burgemeester van
Oirschot de Heer E.M.A.M. Steger U daarorntrent zeker gaarne willen inlichten. Overigens
is een gemeentelijke veroordening als deze krachtens artikel 270 der Gemeentewet onderzvorpen aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten, zodat de Afdeling Financier op elder Provinciale Griffien desgevraagd kunnen mededelen of en indien ja welke gemeenten nog heffingen als deze kenden, zo dit voor U van nut zou kunnen zijn.
Ik heb bijgaand biljet steeds als curiosum bewaard. Kan hetzelve it thans dienstig zijn dan wwil
ik dit daarvoor met genoegen afstaan. Overigens U, waar dit mogelijk zou zijn, in deze gaarne van dienst.
Hoogachtend,
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Dienstjaar 192 / .

GEMEEN TE CIRSOF-IOTU
Hand- en Spandiensten,
Door BURGEMEESTER en WETHOUDERS van OIRSCHOT wordt U
hierb j aanzegging gedaan van de verplichting tot het leveren van
k, ¢,dag .^^. ..fS'.... '

hand diensten aanvangende opI

!° 4'q--XP, aanstaande

des voormiddags om 7 uur.
bijeenkomst :r

t

Belastingplichtigen, die van het recht van afkoop wenschen gebruik to
i-naken, moeten het verschuldigde hebben voldaan ter Gemeente-Secretarie v6 6r
den dag der samenkomst.
Oirschot, den __ _

4'

.^ C: r., 4l, 192/

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

VAN NISPEN.
De Secretaris,
to

DE KROON.

OIRSCHOT
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Artikel 5.
Het bedrag dezer belasting wordt bepaald als volgt :
le. Twee dagen spandienst per jaar, voor iederen belastingplichtige, die een paard
boven de twee jaar oud in bezit of gebruik heeft en in de plaatselijke inkomstenbelasting
is aangeslagen naar een inkomen van f 1000. - of meer.
2e. Twee dagen handdienst per jaar voor elken belastingsplichtige, die in de plaatselijke inkomstenbelasting is aangeslagen en niet valt onder le. van dit artikel.
3e. Een dag handdienst per jaar voor de overige belastingplichtigen.
Artikel 6.
ledere belastingplichtige zal de van hem gevorderde diensten kunnen afkoopen.
De afkoopsom bedraagt voor den belastingplichtige die behoort tot de aangeslagenen bedoeld in artikel 5,
sub le. f 3.- per dienst en per jaar;
sub 2e. f 2. - per dienst en per jaar;
sub 3e. f 0,75 per dienst en per jaar. '
De belastingplichtige, die volgens den laatst vastgestelden aanslag in de plaatselijke
inkomstenbelasting een inkomen heeft van meer den f 2500. - wordt voor de berekening
van de afkoopsom geacht to behooren tot de belasting plichtigen, genoemd in artikel 5 sub 1 e.
Artikel 7.
Ter voldoening van deze belasting, buiten het geval van afkoop of buiten het geval
van uitstel, dat op verzoek door Burgemeester en Wethouders in bijzondere gevallen voor
bep.aalden tijd kan worden verleend, zullen op den tijd en de pleats bij de aanzegging
bepaald zich moeten bevinden :
Voor den handdienst :
Een geschikt persoon, boven de zestien jaar oud, voorzien van een schop en een hak
of een schop en.een rick of van zoodanige gereedschappen als zal noodig worden geoordeeld.
Voor den spandienst:
Een kar bespannen met een goed bruikbaar paard en een voerman, voorzien van een
schop en een rick.
De geschiktheid en de bruikbaarheid der personen en vervoermiddelen zal zijn, ter beoordeeling van den in het volgend artikel bedoelde directie-hebbende.
Met het begin en het eindigen van den tijd, wanneer gewerkt moet worden, zal rekening
worden gehouden met de tijden van het jaar en de plaatselijke gebruiken.

Artikel 8.
Zij,

die hand- en spandiensten verrichten, zijn aan den door Burgemeester en

Wethouders met het toezicht op het werk belasten persoon ondergeschiktheid verschuldigd en zullen onder zijne bevelen en ten zijnen genoege de aangewezen werken moeten
uitvoeren.

De leden van den Gemeenteraad worden op de eerste pleats aangewezen voor het
toezicht op de werkzaamheden.

H. DE CROON-VAN HEERBEEK, Electr. Drukkerij, OIRSCHOT.

Belastingbiljet tot het leveren van hand- en spandiensten
uitgegeven door de gemeente Oirschot in 1927.
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Het Belasting & Douane Museum
kwam naar u toe deze zomer l
Tal van evenementen hebben de gemoederen van het Belasting & Douane

Bij een goed resultaat werd de speurhond Pitou in de paspoortjes geplakt.

Museum bezig gehouden deze zomer.
Van kinderworkshops tot Rotterdamse
festivals. Een kort verslag.

Zomer 2004 kinderworkshop:
Word museumdirecteur
ledere donderdag in juli werd het museum overspoeld door jeugdige bezoekers
met een duidelijk doel. Binnen 2 uur tijd
wilden zij de kneepjes van het vak
'museumdirecteur' onder de knie krijgen
en een smokkelmuseum inrichten. Deze
ambitieuze kinderen deden mee aan de
workshop 'word museumdirecteur van
het Belasting & Douane Museum', waarin zij de geheime schatten van het depot

29 augustus: Kindercultuurmarkt
Zondag 29 augustus 2004 was het weer
zover, het jaarlijkse buitenevenement
'Kindercultuurmarkt' stond op het programma. Tijdens dit evenement zochten
de medewerkers van de stand van het
Belasting & Douane Museum dekking
voor rondvliegende kleefballen! Wat was
er aan de hand? Tijdens de Kindercultuurmarkt konden de bezoekertjes meedoen aan het wereldspel van het museum, waarbij zij kans maakten op grote
prijzen. Bij dit spel trokken kinderen een
kaart met smokkelafbeeldingen. Nadat

de schepen, helikopters en de culturele
instellingen van Rotterdam die een
gewaagd programme verzorgden. Het
thema van dit jaar was; Import en
Export. Het museum had een informatieve stand met allerlei smokkelwaar uit de
zes continenten geexposeerd. Vooral de
inheemse bedreigde diersoorten kregen
veel belangstelling.

5 september: R'Uitmarkt
In Colloseum opstelling presenteerden
de Rotterdamse Musea zich op het
Schouwburgplein. leder museum toonde
een object en vertelde hierbij een verhaal. Het Belasting & Douane Museum
stelde een sigarettensmokkelplank tentoon. Twee rondleidsters van het muse-

ontdekten en alles leerden over het
bewaren en conserveren van bijzondere
smokkelvoorwerpen. In de diazaal van
het museum werd vervolgens het geleerde in praktijk gebracht. Gekleed als echte
directeuren selecteerden de kinderen
hun eigen objecten waarmee vervolgens
de meest fantasievolle smokkelvitrines
ingericht werden. Dit geheel werd

zij geraden hadden uit welk continent
deze smokkelvoorwerpen kwamen,
moesten zij dit markeren door middel
van het gooien van kleefballen naar een
reuze wereldkaart. Was dit allemaal
gelukt, dan kwamen kinderen in aanmerking voor diverse prijzen. Uiteindelijk gingen drie gelukkige prijswinnaars
naar huis met verschillende prijzen. Alle
deelnemers ontvingen een bon waarmee

natuurlijk aangevuld met naambordjes
en objectomschrijvingen zodat de smok-

zij in het museum hun eigen zakje zwart
geld konden ophalen.

ging". Onder de titel "Merck toch hoe
sterck", naar aanleiding van de 300ste
sterfdag van vestingbouwer Menno van

3, 4 en 5 september: Wereldhavendagen
Ook dit jaar was het Belasting & Douane
Museum vertegenwoordigd met een
geweldige stand op de Wereldhavendagen. Zo'n 450.000 bezoekers konden
genieten van de spectaculaire kijk op de
haven.
Van de noord- en zuidoever en in het
centrum van Rotterdam keek men naar

Coehoorn. De titel is afkomstig uit het
bock van Valerius'Gedenckklanck'. Een
lied dat verhaalt over het taaie verzet
van de vesting Bergen op Zoom tegen de
'Spaensche scharen' in de Tachtigjarige
Oorlog. Een exemplaar van dit liederenbock is to vinden in de vaste expositie
van het museum. Adriaen Valerius was
belastingambtenaar to Veere. Deze gegevens vormden de aanleiding tot het

kelzaal officieel onderdeel kon worden
van de tentoonstelling. In de herfstvakantie konden kinderen nogmaals meedoen met deze workshop.
5 juli tot en met 16 augustus:
Jeugdvakantiepaspoort
In juli en augustus ging het project
Jeugdvakantiepaspoort weer van start.
Tijdens dit project krijgen kinderen in
Rotterdam een soort cultuurpaspoort
waarmee zij in de zomermaanden verschillende culturele activiteiten kunnen
ondernemen. Dit paspoort vullen zij met
stempels of stickers die zij "verdienen"
door mee to doen aan speciale activiteiten bij musea en recreatieve instellingen.
In het Belasting & Douane Museum
maakten kinderen hun eigen 3-dimensionale brilletje. Dit brilletje hadden zij
nodig om de speurtocht op to lossen en
de verschillende 3-d figuurtjes to vinden.

Trip naar de douanescan Cees Visscher
legt aan de prijswinnaars uit hoe
een vrachtwagen de scan inrijdt
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um omlijstten dit vervolgens met spannende smokkelverhalen. De R'Uitmarkt
werd druk bezocht en de sfeer was, net
als voorgaande jaren, relaxed en informeel.
11 en 12 september: Open Monumentendag
Het thema van dit jaar was "Verdedi-

samenstellen van een reader voor de
bezoeker van het museum tijdens het
weekend van Open Monumentendag.
Rode draad in het verhaal was dat oorlogen onlosmakelijk verbonden zijn met
het betalen van belastingen. Om voor het
museum aan to haken op het thema
"Verdediging" is de reader gewijd aan
een aantal objecten uit de vaste collectie.
De reader verschafte uitleg over de belastingsoorten ten tijde van deze Tachtigjarige Oorlog.
15 september: De trip naar de douanescan
Misschien weet u nog van de verhalen
uit de vorige Impost dat de trip naar de
douanescan was uitgesteld wegens stormachtig weer. Voordat u leest hoe dit
bezoek verliep, nog even een update van
de feiten.
Tijdens de meivakantie konden kinderen
een trip naar de Douanescan winnen

Penning over de
van de imposten
In de zomer van 1748 breidde een in het
noorden van het land begonnen opstand
tegen het systeem van belastinginvordering
door belastingpachters zich als een olievlek
uit over een groot deel van het land. De
oproeren, in de geschiedschrijving bekend
als de pachtersoproeren, gingen dikwijls
gepaard met het plunderen van pachterswoningen en belastingkantoren. Ze bereikten hark hoogtepunt op 28 juni 1748 to
Amsterdam. Hierbij vonden zo'n
vijftig mensen de dood. De na
deze gebeurtenissen genomen
maatregel, zoals afschaffing van
het pachtstelsel met als vervanging
invordering door ambtenaren (collecteurs of gaarders), maakte voorlopig een
einde aan een onrustige tijd die zijn wortels

afschaffing
in 1748
College van Gedeputeerde Staten om een
oordeel to geven over de erfelijkheidverklaring van het stadhouderschap van Friesland in de vrouwelijke lime, greep de
gelegenheid aan om voor afschaffing van
diverse imposten to pleiten. Een eerlijke
belastingaanslag verdeeld over alle ingezetenen moest er voor in de plaats komen.
Het College van Gedeputeerde Staten
vreesde dat talmen met het nemen
van een besluit wel eens de vlam
in de pan tot gevolg kon hebben.
Diezelfde dag ging er een publicatie uit met bericht dat de
impost op het gemaal en andere
pachten zouden worden afgeschaft.
De ingezetenen konden tot uiterlijk
5 juni nog bezwaren kenbaar maken. Op

door mee to doen aan een speciale prijsvraag of door een spannend smokkelverhaal to schrijven. Uiteindelijk werden

in 1747 had. Na de verheffing van Karel

5 juni kwamen de gecommitteerden van

Hendrik Friso (Willem IV) tot erfstadhou-

Friesland bijeen. Zij adviseerden de Staten

der en kapitein-generaal en -admiraal van

under nieer: "Dat alle Lands Of Stads Pag-

vier prijswinnaars geselecteerd om op 23
juni een bezoek aan de scan to brengen.
Op die ochtend zelf voorspelde het
KNMI stormachtig weer en na veel
gepieker word besloten om dit bezoek
to verzetten naar 15 september.

de Verenigde Nederlanden in dat jaar, ble-

ten zullen worden afgeschaft, zonder ooit

ven enkele door het yolk verlangde demo-

weder in train gebragt to mogen worden"

cratische maatregelen nit. Er ontstond een

en "Dat in plaatse van de Pagt eene Quoti-

beweging die streefde naar afschaffing van

satie zal worden opgesteld". Al de inge-

de misbruiken van de regentenmaatschap-

brachte punten werden dezelfde dag goed-

pij, zoals het zogenoemde 'begeven der

gekeurd en afgekondigd. Ter herinnering

En eindelijk was het dark zover. Vier

ampten', waarbij enkele families de belang-

aan deze gebeurtenis zijn enkele pennin-

nieuwsgierige prijswinnaars meldden
zich met familieleden in het museum,
alwaar zij opgehaald werden door de
officiele douanebus. Vervolgens reden zij
naar de Maasvlakte en bezochten zij de
douanescan. Op boeiende wijze werd
verteld hoe de scan werkte. Na deze uitleg vertelde een computeranalist hoe je
nou zo'n scan moest lezen. Na diverse
voorbeelden gezien to hebben, mochten
de prijswinnaars zelf een aantal scans

rijke baantjes onder elkaar verdeelden. Het

gen in zilver, koper en lood geslagen. Waar-

verzet gold met name de verpachting van

schijnlijk zijn ze als een soort onderschei-

elders, den Burgeren in 't oog; 't welk

king van munthandel Verschoor to Strijen

hen boven anderen in den gemeenen
haat gebragt hadt. Veele gegoede Ingezeetenen verstonden zelf, dat Pagters

weten to verwerven (inv.nr. 31903). Voor zo

analyseren. Dit leverde de nodige hilariteit op en aan een aantal kinderen werd

de algemeene hescherming onwaardig
waren, en verdienden uitgeroeid to

De penning heeft een diameter van 49 mm

de suggestie gedaan om snel te sollicite-

worden'. Aldus een niet mis to verstaan commentaar uit die tijd. Van de
opbrengsten zou slechts een vierde
deel aan de steden en de provincies

bekend. De voorzijde toont een zittende

zijn afgedragen.

ter zijde staat op de grond een schild met

ren!

28 September: Ontmoeting Postactieven
Er kwamen ruim 1100 oud-medewerkers
van de Belastingdienst in Nieuwegeins
Business Center hijeen. Er was een feestelijke programme samengesteld met
onder andere een swingend concert door
de Douane Harmonie Nederland, workshops line dancing en veel hernieuwde
kennismakingen. Ook het Belasting &
Douane Museum gaf acte de presence.
De stand van het museum werd druk
bezocht en velen schaften zich een leuke
herinnering aan in de vorm van een
zakje'zwart geld' een bundeltje fiscale
cartoons of een fraaie penning.

de indirecte belastingen (imposten/accijn-

ding uitgereikt aan personen die betrokken

zen) die tot grove onrechtvaardigheden en

waren bij het onderdrukken van de

afpersingen door de belastingpachters leid-

opstand. Een zilveren uitgave van deze

de: 'Ook staken de rijkdommen van zom-

zeer zeldzame penning heeft het Belasting

mige Pagters, Kier (Amsterdam) meer dan

& Douane Museum dankzij de medewer-

ver bekend heeft alleen het Fries Museum
to Leeuwarden ook een zilveren exemplaar.

en weegt 37,37 gram. De maker is niet

Friese Maagd met een laps in de rechter en
een hoorn des overvloeds waaruit munten
vallen in haar linker hand. Aan Naar rech-

de tekst FRISIAE. Op de achtergrond is een

Het begon net belastingonlusten in
Groningen. Die sloegen eind mei 1748
over naar Friesland. Huizen van belastingpachters, belastinggebouwtjes en
belastingkohieren werden vernield of
in brand gestoken. Te Leeuwarden
werden de kettingen, die de gort- en
korenmolenaars 's nachts moesten
beletten to malen, weggenomen en in
het water gesmeten. Een commissie,
bestaande uit 57 Harlinger notabelen,
ging op 1 juni 1748 op audientie bij het

kalme zee met twee zeilschepen to zien.
Het omschrift luidt: INPOSTEN AFGESTELT Op de keerzijde ziet men een
gezicht op Leeuwarden, van de noordzijde
genomen, en het omschrift TOT LEEVWAERDEN 1748 en in de afsnede onderaan:
den 5 juny. Met de aankoop van deze penning is weer een topstuk aan de collectie
toegevoegd.

Jolt ii Vrouuvenfelder
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Private a ige ndom en
belastinghef±ing (3)

In de 20ste eeuw groeit het beset dat de
eigendom een combinatie is van rechten,
en wel primair rechten van het individu
ten opzichte van "zijn" goed. In de voorgaande tijd werd onderkend dat de
eigendom een combinatie is van rechten
jegens andere individuen, bijvoorbeeld
our die individuen van het alledaagse
genot van dat goed uit to sluiten. Tevens
werd onderkend dat andere individuen
onder omstandigheden ook het recht
hebben op het genot van datzelfde goed,
ook al behoort het in prive niet aan hen
toe. In de 20ste eeuwse literatuur wordt
de eigendom vooral gekenmerkt als een
fundamenteel sociaal instituut, dat de
verhoudingen binnen de gemeenschap
reguleert. Zoals de gezaghebbende Amerikaanse econoom Richard Ely het in
1914 voor zijn tijd formuleert, de sociale
component is dominant. De gemeenschap zou deswege het recht hebben, "to
interpret property and especially private
property and to give the concept a content at each particular period in our
development which fits it to serve the
general welfare." De private eigenaar is
hooguit houder van rechten, welke rechten voor een sociaal doel zijn gegeven,
aldus de Engelse sociaal historicus
Richard Tawney in 1920. Vanuit die
gedachte en op macroniveau is het beeld
dan wellicht to sterk, van de belastingheffing als inbreuk op het recht van private eigendom; er kan dan geen botsing
bestaan van rechten, zoals het woord
"inbreuk" suggereert. Er is kennelijk een
natuurlijke overgang van het punt waarop het algemeen belang het best gediend
is wanneer een individu de rechten over

De belastingontvanger, zeventiende eeuwse navolger van Marinus van Rymerswale,
inv. nr. 03093

een productiemiddel uitoefent, naar het
punt waarop het algemeen het best
gediend is wanneer het collectief die

Het nieuzve Europese verdrag, sours de Europese grondwet genoemd, beschermt de private
eigendorn; "aan niemand wag zijn eigendorn worden ontnornen", rnaar aan die besclierming
wordt een grens gesteld. Een ieder mag zijn eigendorn worden ontnornen "...i)z het algemeen
belang, in de gevallen en wider de voorwaarden waarin de wet voorziet..." Zulk een inbreuk is
de belastingheffing, volgens het tlrans nog vigerende lste protocol bij het Europees Verdrag voor
de Rechten van de Mens; belastingen zijn em inbreuk op de private eigendorn in bet algemeen
belang. Tussen de private eigendorn en het algemeen belong lijkt een spanningsveld to bestaan.
In de twee voorgaande bijdragen is echter naar voren gekomen, dat de oorzaak van de private
eigendoin in datzelfde algemeen belang gezocht rnoet worden. Puur theoretisch beschouwd dienen de private rechten en de rechten van de gemeenschap derhalve eenzelfde doel. Dan is het
rnaar de vraag of het spanningsveld rebel is.
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rechten inperkt. Op microniveau wordt
dat natuurlijk anders gevoeld.

Het beeld van de eigenaar als houder
("trustee"), zoals we dat in voorgaande
eeuwen al zijn tegengekomen, en zoals
we dat bij Tawney terugvonden, wordt
in 20ste eeuw bij herhaling bepleit.
Eigenaren '...are simply trustees of a
fraction of the national property', aldus
Rev. William Lawrence rond 1900. Daar-

mee verdedigde hij de opkomst van
eigendom gesteld; het algemeen belang
mega vermogens, hetgeen hij in het
zou in deze visie beter worden gediend
belang achtte van de hele gerneenschap.
door regelgeving die strijdig lijkt met het
Eenzelfde standpunt nam Olver Wendell
korte termijnbelang van de aandeelhouHolmes Jr. in; met de groei van het verders, en dan zou de inperking van die
mogen zou automatisch het publieke
belangen gerechtvaardigd zijn. Deze
belang in de aanwending van die eigenbeschouwingen flankeerden de trend
dommen toenemen, hetgeen de
van de jaren-30 naar een gereguleerde
bevoegdheid van de eigenaar evenredig
economie. Wat daar ook van zij, het besef
doet afnemen. Dat zou
groeide dat de private eigenaltijd tot een evenwicht leidom dienend is aan het algeden. Dit laatste lijkt een
meen belang. Dat hoeft geen
gelegenheidsargument bij
probleem to zijn, zo valt op to
het probleem dat grote
maken al uit een toespraak van
vermogens meer groeipoTheodore Roosevelt in 1910.
tentie hebben dan kleine
'The true friend of property...
vermogens, hetgeen volis he who insists that property
gens critici tot ver in de
shall be the servant and not the
20ste eeuw tot maatschapmaster of the commonwealth...'
pelijke ontwrichting kon
De particuliere eigendom kan
leiden. Overigens groeiden
niet los worden gezien van het
niet alleen de vermogens
algemeen belang, en in dat
Theodore Roosevelt
van de hekende industriele
kader merken Herbert Agar en
tycoons, maar ook van grote beursgenoAllen Tate in 1936 op dat de eigendom
teerde ondernemingen met een schare
een maatschappelijke verantwoordelijkvan investeerders met een beperkte conheid meebrengt: "The effective ownerstrole over de gekozen bestuurders. Het
hip of property entails personal responsitraditionele beeld van de individuele
bility for the use which is made of a
ondernemer die optimaal het hem toegegiven portion of the means of producwezen deel van de productiemiddelen in
tion."Het bezit aan private eigendom
de samenleving exploiteert vervaagt

en enige jaren later ook Joseph Schumpeter. Zij zagen de laatstgenoemden als

wordt adus een beheersfunctie, waarbij
de beheerder een deel van de maatschappelijke productiemiddelen beheert.
Daarmee komt de oorzaak van de belastingheffing in zicht. Dit idee wordt in de
volgende periode dikwijls herhaald, en
heeft rechtstreeks consequenties voor de
belastingheffing. Vier decennia na Agar
en Tate vergelijkt een auteur als George
Bernard (1979) de belastingen met huur-

passieve belanghebbenden, en de traditionele rechtvaardiging van de eigendom

penningen, die verschuldigd zijn aan de
'echte' eigenaar, de collectiviteit, wan-

als maatschappelijk efficient instituut zou
daardoor komen to verbleken. De nieu-

neer een gerneenschappelijk eigendom
politiek, ethisch of dogmatisch nodig
wordt geacht.

Adus. Dat bracht in de eerste decennia
van de 20ste eeuw het besef mee dat
maatschappelijke controle over dergelijke instituten gewenst was. Adolphe Berle
en Gardiner Means gingen in 1932 verder op het thema van de grote onderneming met de anonieme aandeelhouders,

we rechtspersonen zouden daarom een
nieuwe rechtvaardiging moeten hebben
voor de bescherming van de overheid.
Berle en Means zagen die rechtvaardiging in wat wij wellicht zouden noemen
"maatschappelijk verantwoord ondernemen"; Alexander wijst voor Amerika
naar de term "corporate voluntarism",
waaronder wordt verstaan "corporate
actions that sacrifice profit-maximisation
to pursue other social objectives." Wanneer de belangen van de aandeelhouders
tot op een redelijk niveau zouden zijn
gewaarborgd, zou de gemeenschap een
legitieme claim hebben op het residu
voor de belangen als "fair wages, security
to employees, reasonable service to the
public, and stabilization of business."
Aldus word een grens aan de private

De idee dat alle economische goederen
primair toebehoren aan de gemeenschap
en primair aan die gemeenschap ten
goede behoren to komen is ook to
vinden bij Harvard hoogleraar filosofie
John Rawls, in zijn beroemde A Theory of
Justice (1971). De verdeling van die goederen onder de leden van de gemeenschap client volgens Rawls gelijkelijk
plaats to vinden, want "the first principle
of justice" zou zijn "one requiring equal
distribution". Dit gelijkheidspostulaat is
echter niet onbegrensd. Een ongelijke
verdeling van 'primary social goods' is
aanvaardbaar wanneer de positie van de
rninst bedeelde daardoor verbetert (het
'difference principle'). Gelijkheid van

kansen is uitgangspunt, en iedere verdeling van private eigendom is rechtvaardig indien zij leidt tot een optimale
benutting van aanwezige talenten wanneer de minst bedeelde er maar van meeprofiteert.
De idee dat de gemeenschap een claim
heeft op alle economische goederen die
de burgers houden, komen we ook in
ons land tegen. Van der Pot en Donner
(1977) zien zelfs in onze tijd een herleving van het oude onderscheid tussen
het gewone eigendomsrecht (dominiiirn
nulgare) en het eigendomsrecht van de
overheid dat alle private rechten overstijgt (dominium cininens). In aansluiting
daarop pleit Hogervorst er op zijn beurt
voor, in 1989, om de private eigendom
van de grond to zien als looter een
gebruiksrecht. De grond zou evenals
lucht en licht buiten het bereik van de
particuliere eigendom vallen; het betreft
gemeenschappelijke goederen en levenscondities, waarvoor elke private eigendomsclaim halt zou moeten houden.
Waarom dit alleen voor de grond zou
moeten gelden en niet voor alle economische goederen in de samenleving is
overigens onduidelijk; in de oude literatuur wordt het belang van de grond
benadrukt, vooral omdat die grond de
productieve factor bij uitstek was.
Vanuit de economische hoek zijn parallellen to vinden, zoals bij nobelprijswinnaar Maurice Allais. In L'impOt sur le capital uit 1977 stelt hij vast dat er een sociaal
aspect zit can de eigendom, welke niet
kan worden bereikt of instandgehouden
zonder de voorzieningen die de gemeenschap aan het individu biedt. Ter financiering van de kosten voor die voorzieningen pleit hij voor een (bedrijfs)vermogensbelasting, als alternatief voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting die de goede inspanningen van de
contribuabelen belasten, hetgeen vanuit
economisch perspectief inefficient en
vanuit ethisch perspectief onwenselijk is.
De consequentie is een belasting die
zwaar weegt voor slechte ondernemers
en die licht is voor goede ondernemers;
de houders van materiele vaste activa in
de gemeenschap, "detenteurs"van "biens
physiques durables", zouden jaarlijks een
heffing over de waarde van die economische goederen dienen to betalen. Eenzelfde idee valt to ontwaren in de grondgebruiksbelasting waar Hogervorst mee
speelde, "inners men gebruikt grond,
die het domein is van de gemeenschap
als geheel en [de private eigenaar] is
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daarom voor dit gebruik aan de gemeenschap een adequate vergoeding verschuldigd." In 1996 benadert Ferdinand Grapperhaus ditzelfde aspect. Hij stelt vast

dom van de haves, wat naar de achtergrond geschoven. Ofschoon in de jaren80 het inzicht was doorgebroken dat de
financiele grenzen van de verzorgings-

vindt in individuele rechten van behoeftige leden in de samenleving. Het recht
wordt wel beschreven als de resultante
van collectieve of gezamenlijke inspan-

dat ondernemingen om to kunnen functioneren beslag moeten leggen op de
productiefactoren arbeid en kapitaal. Fen
loonsom- en bedrijfsvermogensbelasting

staat waren bereikt, worden de aloude
theorieen voortgedragen door auteurs als

ningen in onderlinge afhankelijkheden.
Buiten verband van de gemeenschap is
de eigendom als recht in ieder geval niet

(LBB) zou verspilling van schaarse productiefactoren in de gemeenschap tegengaan; bedrijven met de meest gunstige
verhouding van kosten en baten, bedrijven waarvan het meest is to verwachten
voor de economische groei en voor de
werkgelegenheid, die bedrijven zullen
immers het minst belasting betalen. Zoals
eerder Allais benadert Grapperhaus de
belastingheffing aldus vanuit een econo-

Iris Young (1990) en James Sterba (1998).
Eerstgenoemde, een feministische filosofe, benadrukt de sociale functie van de
eigendom. Heeft een private eigenaar bijvoorbeeld het recht om een fabriek to
sluiten zonder acht to slaan op de sociale
consequenties voor de locale bevolking?
Hier komt eenzelfde overweging naar
voren als Thomas Jefferson uitte in zijn
relaas vanuit Fontainebleau; brengt het
recht van private eigendom de vrijheid
mee om maatschappelijke goederen

denkbaar. Deze conclusie heeft consequenties voor de beschikkingsbevoegdheid van de individuele eigenaar. De
eigenaar wordt jegens de collectiviteit
een maatschappelijke verantwoordelijkheid toebedacht om zijn eigendom productief - dat wil zeggen in overeenstemming met zijn sociale functie - to gebruiken. Voormelde conclusie heeft ook consequenties voor de overheid. Deze oefent

misch perspectief. Maar deze benadering
sluit direct aan bij de gedachte dat eco-

onbenut to laten? Of hebben de have

de collectieve rechten van de gemeenschap nit en vermag de inspanningen

nots een natuurlijk recht dat grenzen

van de private eigenaar to sanctioneren:

nomische goederen het domein zijn van
de gemeenschap als geheel, en dat de
private eigenaar daarom voor het
gebruik ervan een adequate vergoeding
verschuldigd is aan de gemeenschap.

stelt aan de eigendom? In een afweging
van de natuurlijke rechten van gemeenschapsleden ten opzichte van het eigendomsrecht stelt politiek filosoof James
Sterba voorop dat eenieder een natuurlijk recht heeft op de middelen voor zijn
primaire bestaan. Zoals zovele auteurs
voor hem stelt hij de vrijheid van meervermogenden om ongestoord van de

positief indien deze zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als eigenaar
nakomt en negatief wanneer hij in gebreke blijft. Voorts waakt de overheid voor
de rechten van degenen die niet in hun
eigen bestaan kunnen voorzien, omdat
hen nog steeds eenzelfde recht toekomt
als het recht waarop zij een beroep hadden kunnen doen wanneer de private

eigendom to genieten tegenover de vrijheid van minvermogenden om een
beroep to doen op het surplusvermogen

eigendom niet zou zijn verdeeld. Deze
collectieve rechten oefent de overheid
onder meer uit door middel van de

van rijke medeburgers indien zij, verwijtloos, gebrek lijden. Daarbij speelt ook de
'Lockean proviso' een rol: een voorwaarde voor het eigendomsrecht zou de
beschikbaarheid zijn van voldoende
bronnen voor niet-eigenaren. Uiteindelijk gaat de collectieve claim van de
gemeenschap voor, wanneer de minst
bedeelde er slechter aan toe is dan het
geval zou zijn geweest wanneer de
eigendom over economische goederen
niet was verdeeld.

belastingheffing. Daarop wijzen het lste
Protocol bij het Europees Verdrag voor

De oud-hoogleraar economie in Cambridge, Donald Denman (1997), illustreert
zijn betoog voor een optimale allocatie
van economische goederen voor middels
de private eigendom met een citaat van
St. Augustinus, dat het private eigendomsrecht bestaansrecht heeft in de
natuurlijke ordening, zij het enkel voor
degene die dat recht op juiste wijze
gebruikt; het uitgangspunt blijft dat alle
materiele zaken toebehoren aan de hele
gemeenschap. De gemeenschap heeft
inderdaad een collectieve claim op alle
materiele zaken, aldus Alan Gewirth
(1996), omdat productie zonder bijdragen van de gemeenschap niet mogelijk
is; alle goederen zijn in die zin "social
products". Daarmee nuanceert hij naar
zijn gevoel de idee van John Locke,
waarin het "world ownership" aanwezig

Bovenstaande beschouwingen zijn niet

zou zijn omdat diens eigendomsidee uitgaat van de notie van collectieve goede-

meer dan selectieve fragmenten, die vanuit filosofisch en rechtshistorisch oog-

ren, zolang daar voldoende van beschikbaar is. Ook met het "world ownership"
concept worden oude theorieen over een
collectieve eigendom min of meer in een
nieuwe variant gepresenteerd. De private eigendom fungeert daarbij maatschappelijk als instrument voor economische
efficientie, aldus Ross Zucker in 2001 in
een uitgebreide maatschappijfilosofische
verhandeling die de oude concepten

punt aanvulling of nuancering verdienen. Voor dit moment beperk ik mij tot
de vaststelling dat er een rode draad valt
to ontwaren in de onderzochte literatuur,
waarbij aan de gemeenschap een alles
overstijgend recht wordt toegekend op
productieve zaken die door individuele
leden van die gemeenschap worden
gehouden. De private eigendom wordt
teleologisch bezien; de private eigendom
bestaat omwille van efficientie, omwille
van het algemeen belang. Het private
recht is daarmee relatief; het vindt zijn

voor nieuwe lezers vertaalt.
Hiervoor is het tweede nuancerende
aspect van de private eigendom, de claim
van de have nots op de private eigen-
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de Rechten van de Mens, en daarop wijst
ook het beoogde Europese verdrag: de
eigendom wordt beschermd tot op het
punt waarop het algemeen belang een
andere verdeling van de eigendom meebrengt. Waarmee de oorzaak van de
belastingheffing in beeld komt. De private rechten en de rechten van de gemeenschap dienen wezenlijk eenzelfde doel.
Wanneer de overheid het belastinginstrument gebruikt in overeenstemming
met het algemeen belang, dan kan er
theoretisch beschouwd geen spanningsveld bestaan met het recht van private
eigendom.
Leiden, 14 septernber 2004
Onno Yderna

De auteur is hoogleraar in het Fiscaal-Economische departement van de Leidse universiteit
vanwege de Stichting Belastingmuseum
Prof. Dr. Van de Poel en advocaat bij Greenberg
Traurig Advocaten, Belastingadviseurs en

grenzen in de collectieve rechten van de
gemeenschap, zoals het ook zijn grenzen

Notariaat to Amsterdam.

bibliothecaris van de Bibliotheek
voor Fiscale Geschiedenis (BFG)

De Bibliotheek voor Fiscale Geschiedenis BFG bestaat vanaf 1937, eerst als
De Boekerij van de voormalige
Rijksbelastingacademie. Deze bevat:
ruim 15.000 boeken en tijdschriften

We zijn bijeen op de eerste verdieping van het museum aan de Parklaan in
Rotterdam. We zitten schuin boven de oude ingang van nummer 14. Op de begane
grond is de Bibliotheek voor Fiscale Geschiedenis gevestigd. In die fraaie kamers
en suite, annex serre waren vroeger de tentoonstellingsruimten van het museum
ingericht. Oudere lezers van Impost zullen zich de zware vitrines vol wonderlijke
artefacten nog wel herinneren. Nu zijn er enkele bureaus gegroepeerd, waarop
stevige computers staan, terwijl de vertrekken verder gevuld zijn met vele stellingen,
waarin duizenden boeken staan. We praten met bibliothecaris John Reijnhoudt,
die deze ruimtes tot voorkort deelde met Ton van Kuyen, conservator beeld en
geluid en hun respectievelijke medewerkers. Tiny Crasborn, Jaap Hagman en
Loes Meijer zijn de vrijwilligers die John bijstaan.

(1650 - 1980). (De actualiteit wordt
verzorgd door het BIDOC).

beheert hij de bibliotheek. Hij volgde
in Den Haag een bibliotheek-opleiding.
Hij beheert nu 15.000 boeken en tijdschriften. Dat beheren houdt o.a. in: het
registreren en beschrijven van de boe-

Interessante stukken zijn de oude

kenverzameling en het onderhoud van
de catalogus. De aanschaf van boeken
behoort ook tot zijn taken net als de conservering van de boeken, dat wil zeggen:
ze in zo goed mogelijke conditie houden.

ordonnantien van 1675, de placaatboeken
en de oude atlassen. Indeling bibliotheek:
volgens het Siso-systeem. De bibliotheek

De Boekerij

kan na afspraak worden bezocht.
Een douanier wordt bibliothecaris
Plaats van vestiging: Parklaan 14-16.
Openbaar vervoer: tramlijn 5.

John Reijnhoudt is op 23- jarige leeftijd
bij de Douane in Rotterdam begonnen
als tijdelijk hulpkommies. Hij bleef in
totaal 17 jaar in verschillende functies
bij de Douane werken. Daarna kwam

De BFG is in 1937 opgericht door prof. dr.
van der Poel, de toenmalige hoogleraardirecteur van de Rijksbelastingacademie
en oprichter van het Belastingmuseum.
Aanvankelijk werd de bibliotheek
De Boekerij genoemd. Toen was ze
alleen bestemd voor de studenten van
de Academie. Na de opheffing van de
Academie in 1965 ging een deel van de

het museum en daar heb ik op gesolliciteerd. Ik had altijd al belangstelling voor
kunst, musea, oude kerken en historische
gebouwen, vooral om de architectuur.
Maar mijn hart ging het meest uit naar
boeken'. Hij verzamelde en verzamelt
zelf boeken. Dat betreft hoofdzakelijk
Oosterse wijsbegeerte.
De eerste jaren verrichtte hij allerlei
werkzaamheden bij het Belasting &

Boekerij naar de Leidse universiteit
maar dat werd in de jaren negentig
grotendeels weer samengevoegd niet
de collectie van de BFG. De catalogus
van de BFG is online to bekijken via
www.belasting-douanemus.nl.
De bibliotheek heeft een tweeledig dod :
Museale bedrijfsbibliotheek ter ondersteuning van het museum bij de opbouw
van tentoonstellingen en onderzoek naar
de historie van de belastingen; speciale
bibliotheek voor de belastinggeschiede-

Douane Museum. En vanaf ca. 1990

nis en het belastingrecht.

hij in 1986 bij het museum.
Dat kwam zo: 'Er was een vacature bij
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In hootdlijnen
John vervolgt: 'Na jaren inventariseren
en indelen kun je nu zeggen dat de bibliotheek in hoofdlijnen als volgt kan worden ingedeeld: alle Nederlandse fiscale
wetgeving, algemeen recht, economie en
algemene geschiedenis, w.o. belastinggeschiedenis. Ik denk dat de BFG zich uiteindelijk kan ontwikkelen tot een centrum voor historische belastingwetenschap en als historische bewaarbibliotheek. Daarin zal, waar het culturele erfgoed van historische boeken en tijdschriften over de geschiedenis van de
belastingen, het belastingrecht en de
Belastingdienst een steeds prominentere
plaats kan innemen.
Bij de systematische inrichting van de
bibliotheek is het bekende Siso-systeem
toegepast. Het grote voordeel van deze
systematische opbouw is dat de studenten alles wat voor hun onderzoek nodig
is bij elkaar staat. En clan hebben wij nog
een voordeel boven de Universiteitsbibliotheken: daar is geen mogelijkheid om
eens even lekker to snuffelen. Dat kan
hier wel. Ook beschikt deze bibliotheek
over 6500 unieke boeken. In de bibliotheek van bijvoorbeeld de Erasmus
Universiteit zul je die niet vinden.
Vooral onze collectie 19e eeuwse boeken
is heel fraai. En wat to denken van de
oude ordonnantien van 1675 en de
placaatboeken? Andere bibliotheken
hebben niet zo'n fraai geheel. Dat is iets
unieks. De boeken zijn overigens alleen
ter inzage en worden nooit uitgeleend.'
Toen John bij de bibliotheek ging werken, hadden vrijwilligers al heel veel
boeken in een kaartcatalogus opgenomen. Nu is alles keurig in de computer
geregistreerd. En zo kan de hele wereld
nu via internet onze catalogus raadplegen. Onlangs bezocht een Belgische
wetenschapper die op Formosa onderzoek doet naar de belastinginning ten
tijde van de VOC. Naar aanleiding van
dit onderzoek naar Nederland kwam hij
alhier de oude wetgeving van de

Convooyen en Licenten to raadplegen.
Hij wist door internet dat e.e.a. hier
geraadpleegd kon worden.' John is
benieuwd naar de resultaten van dat
onderzoek.
Merkwaardig genoeg is veel vraag naar
de z.g. jaarboekjes. Dit in verband met
genealogisch onderzoek. Studenten vragen meer naar specifieke wetgeving en
doen daar onderzoek naar. De scholieren
zijn meer geinteresseerd in douane en
smokkelverhalen voor het schrijven van
scripties. Maar we krijgen natuurlijk niet
alleen scholieren en studenten op
bezoek. Ook hoogleraren, onderzoekers
en genealogen die fiscaal of historisch
onderzoek doen zijn geziene gasten in
de BFG.
Schenkingen
De boekenberg kwam in hoofdzaak tot
stand door schenkingen. De belangrijkste
schenkingen kwamen van de voormalige
directies en bibliotheken van de Belastingdienst. Daarnaast krijgen wij ook
veel schenkingen van oud-medewerkers
van de Belastingdienst. Heel recent is de
prachtige schenking van het BIDOC
(De bibliotheek van het ministerie van
Financien). Op 4 augustus 2004 ontving
een delegatie van het museum uit handen van directeur Centrale Directie Voorlichting Jeroen Sprenger een partij overwegend 19e eeuwse boeken. In totaal 880

j+
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Eind zestiende, begin zeventiende eeuw namen
sluwe wijnstekers en biertappers in de kleine
stad Arnemuiden het niet zo nauw. P.J. Feij,
hedendaags inwoner van die stad, onderzocht
de Stadsresoluties en plukte daar allerlei soorten accijnsfraude uit. In dit nummer publiceren
wij de streken van een illegale wijnsteker. In het
volgende nummer vervolgen wij het verhaal met
een reeks knoeierijen met bier en wijn.

In de stadsresolutie van 23 februari 1601
van Arnemuiden wordt opgemerkt dat
er 'cleene' bieren (met een laag
alcoholpercentage) uitgetapt schijnen to

titels die nu geinventariseerd en gecatalogiseerd worden. Schenkingen zijn
altijd welkom: 'Daar zijn we blij mee'.

worden door tappers die niet in het tappersgilde opgenomen zijn.
Het betreft bier 'mueselaer' en andere

Maar de bibliotheek leeft niet alleen van
schenkingen. Regelmatig worden aanko-

'cleene zoe Inlantsche als Hollantsche
bieren'.

pen gedaan. Dat betreft niet alleen antiquarische boeken maar ook nieuwe uitgaven voorzover ze met het onderwerp
to maken hebben.

Bij de 'wijnstekerie'(wijn in het klein ver-

John wijst er op dat onderzoekers en
belangstellenden (na afspraak) van harte
welkom zijn.
Henk Duyni

kopen) gebeurde dat ook. Eveneens
werd er op vrij grote schaal gefraudeerd.
Er werden b.v. 'verlegen'(oude/belegen)
wijnen of wijn waar veel 'moer'(bezinksel) in voorkwam, opgekocht. Deze wijnen waren slechts geschikt om er brandewijn van to branden. Daarom werd er
geen accijns op gelegd. Deze wijnen werden vaak na een 'behandeling' verkocht
als goede wijn in plaats van dat er brandewijn van werd gemaakt. De ontdoken
accijns werd zo in eigen zak gestoken.
Een van de illegale wijnstekers is Willem
Pietersz. Met zijn vrouw Maycken
Symonsdr. is ook wel iets aan de hand.
Zij moet duidelijkheid geven over de
huwelijkse voorwaarden tussen "haeren
man ende haer gemaect."
Van de vrouw horen we verder weinig,
maar van haar echtgenoot des to meer. In
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Illegale praktijken van Willem Pietersz. en
zijn huisvrouw Maycken Symonsdr. bij het
`steken'(in het klein verkopen) van wijnen

Dat wordt natuurlijk geweigerd. De
'pijpe' wijn zal blijven liggen op de
plaats waar ze ligt,
n.l. in de Stadskelder. Eerst moet hij
gevolg geven aan
het schriftelijk bevel
van burgerneester
Hartman Michielsz.
Coster en om vergiffenis smeken.
Willem Pietersz. laat
verder niets van
zich horen, maar
gaat wel zijn eigen
gang. Hij doet een
nieuwe voorraad
Spaanse wijn op en

Anonieme gravure uit de Historische Chroniek door JL. Gottfried, Frankfurt

augustus 1601 schijnt hij 'onbehoorlyck
gesproken ende gevloect' to hebben. Hij
wordt door het college van Wet en Raad
onmiddellijk ontboden en gelast 'Godt
ende lusticie om vergiffenis to bidden.'
Dat weigert hij.
Het college geeft hem nog een kans: op
de eerstvolgende vergadering van het
college zal hij toch echt moeten verschijnen anders zal hij door'iusticie criminelyck oft arbitralyck gecorrigeert (worden).'
De oorzaak van zijn 'onbehoorlyck'
gedrag is gelegen in de verbeurdverklaring van een 'pijpe wijn'(450 liter)
die Willem Pietersz. in strijd met de
ordonnantie van een wijnhandelaar uit

Belastingfraudeurs werden vanaf de Middeleeuwen tot de negentiende eeuw, afhankelijk
van het vergrijp veroordeeld tot geseling,
brandmerking, afhakking van een hand,
ophanging aan de galg of onthoofding door
een zwaard. Ook werd gebruik gemaakt
van een pijn- of rekbank.

Middelburg heeft gekocht. In plaats van
dat hij vergiffenis vraagt aan het college,
eist hij op hoge toon 'ontslaeckinge'
(teruggave) van het grote langwerpige
vat met wijn.

tapt die uit aan wie
dat wil. Stellig was
men bij hem goedkoper uit omdat die
wijn op illegale
wijze in zijn bezit
was gekomen, vanwege het feit dat hij
niet als wijnsteker
bekend stond. Eind
september heeft hij
die voorraad van twee 'pijpen' (900 liter)
in de kelder van zijn huis opgeslagen'om
wederom vuyt to slijten'.
Jan Mertz., bierwercker, heeft Willem
daarbij geholpen. Deze Jan bestond het
om op brutale en leugenachtige wijze
zijn'medemaets' wijs to maken van 'den
excijsenaer last ende consent gehadt to
hebben' om die hoeveelheid wijn de kelder van het huis van Willem Pietersz.
binnen to dragen.
Jan Mertz., die gezworen bierwercker
was, werd voorlopig'van zijn Officie
gesuspendeert'(geschorst). Aan liens
maats werd voor deze keer vergiffenis
geschonken omdat zij bedrogen waren.
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De bierwerckers moeten de illegaal
gestoken wijn terugbrengen naar de
plaats waar ze vandaan gekomen is.
Willem Pietersz. wordt onmiddellijk ontboden door het college van Wet en Raad
en men eist van hem verklaring van wat
hem bezield heeft om in strijd met de
verordeningen onbevoegd als wijnsteker
in Arnemuiden op to treden.
Voor de zoveelste keer weigert hij aan
het schriftelijk bevel van de burgemeester gehoor to geven. Integendeel: hij zal
doorgaan met zijn praktijken.
Burgemeester Hartman neemt in overleg
met de Heren van Wet en Raad het
besluit orn ook de nieuwe voorraad wijn
verbeurd to verklaren en hem ook to verbieden 'van gheen poortersneringhe
meer to moghen doen'. Dat betekent dat
hem de gelegenheid wordt ontnomen
om in de stad Arnemuiden in het levensonderhoud van hem en zijn gezin to
voorzien.
Voor de tweede maal komen de bierwerckers naar het huis van Willem Pietersz. Zij hebben de opdracht de wijn uit
de kelder to halen en int'Werckhuys' to
brengen. Willem Pietersz. en zijn 'huysvrouwe' krijgen een 'werkverbod' opgelegd. Daaruit blijkt dat deze vrouw niet

zomaar huisvrouw was, maar een zakenvrouw, die niet legaal, maar illegaal
bezig was.
De bierwerckers die een poging doen om
het huis/kelder van Willem Pietersz. binnen to dringen, constateren tot hun grote
schrik dat dit niet op vreedzame wijze
mogelijk is. Willem gebruikt grof geweld
en de bierwerckers druipen af. Ze doen
verslag aan het college. Onmiddellijk
wordt de baljuw door de Heren van Wet
en Raad ontboden. Deze weigert en
komt niet. De baljuw is niet in staat to
komen omdat hij ernstig ziek is en to
zwak om zijn functie op dat moment uit
to oefenen.
Het college besluit de burgemeesters de
volgende morgen vroeg de baljuw de
resolutie 'aen to segghen' en indien de
baljuw nogmaals weigeren zal, dat de
burgerij met assistentie en geleid door de
magistraat, Willem Pietersz. uit zijn huis
zal halen en in de gevangenis in verzekerde bewaring stellen.

januari 1602 is overleden? Wel was het
gebruikelijk dat bij ziekte e.d. de baljuw
voor een vervangende officier diende to
zorgen.
In de maand november 1601 wordt Gerrit Herpertsz. 'Wijncooper tot Middelburch' in de gelegenheid gesteld de
'pijpe' wijn die nog steeds in de Stadskelder ligt op to halen. Deze heeft de wijn
aan Willem Pietersz. verkocht, die echter
nog steeds niet betaald heeft.
Deze Gerrit Herpertsz. had kunnen
weten dat er een luchtje aan deze zaak
zat en dat Willem Pietersz. er illegale
praktijken op na hield. Daarom krijgt hij
die wijn pas terug als hij aan de Armen
van de stad vijf schellingen schenkt en
de onkosten die met het uitdragen en
vervoeren van de wijn gemoeid zijn,
voor zijn rekening neemt.
Wat Willem Pietersz. betreft: het schijnt
dat deze in mei van het volgende jaar,
dos in 1602, al zo lang in de gevangenis
At dat de nieuwe baljuw eindelijk van

N.B. Het is wat merkwaardig dat de
Heren van Wet en Raad zo reageren t.a.v.
de baljuw Sijmon Romboutsz. Wisten ze
niet dat deze waarschijnlijk werkelijk
ernstig ziek was? Zo ziek dat hij op 25

`Belasting met een knipoog'
door Clarien van der Beek

hem verlost wil zijn en hem wil laten
gevangen zetten in de Mortier tussen
Arnemuiden en Middelburg.

P.J. Foil

aanbevelenswaardig kijk- en leesboek
geworden. Geschikt voor de salontafel!
Mocht u de komende feestdagen verlegen zitten om een cadeau-onderwerp,

Onlangs verscheen, ter gelegenheid van

blad Tribuut van de Federatie van Belas-

het vijftigjarig bestaan van de Neder-

tingadviseurs. Zij die deze artikelen ken-

lands Federatie van Belastingadviseurs,
de bundel Belasting met een knipoog,
geschreven door mr. Clarien A. van der

nen weten dat ze zeer onderhoudend en
informatief zijn. Mede door de parallellen die hij trekt met het heden toont hij
aan dat belastinggeschiedenis een boeiend onderdeel uitmaakt van onze vaderlandse geschiedenis. Zijn artikelen zijn

Het boek is to koop in de museumwinkel voor € 22,50. Tegen betaling van
€ 2,25 extra wordt het u toegezonden,
na overmaking van het totaalbedrag
van € 24,75 op gironummer 322056
t.n.v. Stichting Belastingmuseum

nu in een zeer fraai, in linnen, gebonden
en rijk geillustreerde uitgave verschenen
met een geed gekozen titel. Het is een

Prof. dr. Van der Poel to Rotterdam
met vermelding van "Boek Belasting
met een knipoog".

Beek. De lezers van Impost herinneren
zich hem ongetwijfeld nog als auteur
van de reeks artikelen onder de noemer
'De goede oude tijd in de Belastingdienst
- Kolenkachels en Ponskaarten.' De
insiders weten dat Clarien van der Beek,
oud-hoofdinspecteur van 's Rijksbelastingen en oud-vice-president van het Hof to
Den Haag, ook een verzamelaar is van
prenten, oude boeken en documenten op
fiscaal gebied. In Impost nummer 19,
april 2000, ging Henk Bergman uitvoerig
in op deze passie van Clarien van der
Beek. Zijn verzameling was de inspiratiebron voor de artikelen die hij schreef
voor de rubriek "Oud Nieuws" in het

Ordonnantie tot bescherminge
der Geunieerde Landen uit 'Belasting met
een knipoog' pag. 17
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heeft u hierbij een suggestie.

Cartoon
Grenssteen no. 790a Foto: Eef Berns

Onze oudste

De grensstenen, die de grens tussen Nederland en Duitsland markeren, hebben van Vaals tot Losser aan de Duitse zijde de letter P en
aan de Nederlandse zijde de letter N. De P aan de Duitse zijde, staat
voor het Koninkrijk Pruisen, omdat deze grens voor de eerste maal is
vastgesteld in het jaar 1816 tussen het Koninkrijk Pruisen en het Verenigd Koninkrijk (dat toen het grondgebied omvatte van Nederland,
Belgie en Luxemburg). Tussen de grensstenen staan hulpstenen die
het nummer van de laatste steen dragon, plus een letter van het alfabet. Deze hulpstenen dragen meestal geen letters van het aangrenzende land.
Toen ik heel toevallig hulpsteen No. 790a bij het onder de gemeente
Winterswijk vallende dorpje Ratum vond, viel mij op dat deze steen
een zeer afwijkende vorm had. Er stond op een zijde het woord
GELRIA vermeld. Er stond geen aanduiding aan de Duitse zijde. Dit
was dus een grenssteen die door de worm en de landsaanduiding in
het geheel niet overeen kwam met de gebruikelijke outfit. Dan is de
nieuwsgierigheid gewekt en ontstaat er een drang om op een of
ander manier achter de geschiedenis van deze bijzondere steen to
komen. Dat is gelukt.
In de eerste kwart van de twintigste eeuw heeft men naar aanleiding
van gegevens, verzameld door een seismografisch onderzoek in de
Achterhoek, boringen verricht, tot een diepte van meer clan 5000
meter. Hieruit bleek dat er in de grond exploiteerbare lagen steenzout, steenkolen en olie aanwezig waren. Aan een aantal geInteresseerde maatschappijen werd een concessie verleend, om een en
ander to exploiteren. Tot exploitatie is het echter nooit gekomen. Het
gebied van de concessie had een grootte van 10340 ha. Om de gren-

P. Dom - Het Plan van den Arbeid: Sinterklaas reeds in 't land...
(2 november 1935, Zakenwereld)

Om de grote werkloosheid in de '30-er jaren van de

zen van het gebied aan to geven, werden er tien stenen rondom dit

vorige eeuw op to lossen stelde de Socialistische

gebied geplaatst.
Een er van kwam precies op de rijksgrens to staan en wel na grens-

Democratisch Arbeiders Partij (SDAP) een plan van de

paal 790. In 1960 werd met Duitsland een nieuw grensverdrag afgesloten. Men sprak onder meer of om de bestaande grenspalen van
een nummerplaatje to voorzien. Toen men hiermee bezig was, werd
op de hiervoor omschreven GELRIA-steen het plaatje met het hummer 790a geplaatst. Op deze wijze werd dus een particuliere steen
'bevorderd' tot grenssteen.

arbeid op. Volgens sommige leek dit plan voor de
werklozen op Sinterklaas en draaide de belastingbetaler
voor de kosten van dit plan op.
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