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Steeds wanneer je aan dit blad werkt, ontdek je dat de Parklaan een rol speelt in de
geschiedenis. Op Parklaan 16, nu het Belasting & Douane Museum, was eens de
Rijksbelastingacademie gevestigd met zijn hoogleraren en studenten. Op die Parklaan
maakten studenten ook geschiedenis en ze maakten er ook later deel van uit, soms
zelfs in een dragende rol.
Waar nu een museum is, werd toen college gegeven. Op gezette tijden werd er gepast
lets gevierd. Dat bleek nog eens uit een mailtje van oud-student Rob Paijmans. Hij
ontdekte zichzelf op de 'Senaatsfoto' bij het artikel over zijn goede vriend H.E. Koning
en hij schreef dat hijzelf toen secretaris was van die senaat. Overigens was prof. dr.
v.d. Poel volgens dat mailtje behoorlijk trots op zijn ambtskostuum en hij was er zuinig
op. Verwonderlijk dat de student Jos Broekman in dat pak carnaval vierde! (Met dank
aan Rob Paijmans).

Kortgeleden werd hier op de Parklaan bij de overdracht van het zogenaamde Koffertje
van de Derde Dinsdag in September een belangrijk element in de geschiedenis van de
overheidsfinancien toegelicht tijdens een lezing De begroting door de eeuwen been
door drs. Jan Postma, oud Secretaris-generaal van het ministerie van Financien. Van
vele kanten kwam de suggestie om die inleiding breder bekend to maken. Het resultant vindt nu zijn weerslag in een tweedelig vervolgartikel in dit blad.
Aan de Parklaan studeerde ook Dirk Stigter. Uw redacteur kent hem persoonlijk al
vele jaren als een gepassioneerde kunstverzamelaar. Hij komt in dit nummer aan het
woord in een gesprek dat Henk Bergman voor ons optekende.
In ons museum is een nijvere groep werkers bezig met allerlei activiteiten. Steeds
worden nieuwe initiatieven ontwikkeld om de bezoekers van de Parklaan to boeien.
Hoe, dat leest u in dit blad. Steeds is er nieuwe aanleiding voor een bezoek.
En wanneer de Parklaan u to ver weg is, kan de inhoud van dit blad u hopelijk meeslepen. Bijvoorbeeld naar de 17e eeuw, tenminste als u de weerslag leest van de
onderzoekingen van onze Arnemuider geschiedkundige correspondent P.J. Feij, die
ontdekte dat de architectuurschilder Dirck van Delen (1605-1671) als stadsbestuurder
lelijk tegen de lamp liep bij (fiscale?) fraude.
En om nog eens op De Parklaan terug to komen: de redactie wordt er vanaf dit nummer versterkt door Leslie Schwartz, die in het vervolg ter plekke als eerste aanspreekpunt voor Impost zal functioneren.
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ieuws
Hoofdzaken
Wat zoeken wij in een museum? Is het ons verleden, is het
de zucht naar een tijd dat alles beter was of willen we wegdromen tussen kunst en historie om even de waan van de
dag to vergeten?
Als historisch museum laten we een deel van de maatschap-

pij zien zoals die ooit was, veelal een interpretatie. We proberen de geschiedenis uit to leggen aan de hand van histori-

sche voorwerpen en met behulp van bronnen. In het meest
gunstige geval laten musea gebeurtenissen, aanleidingen
en/of gevolgen van thema's uit de geschiedenis zien.
In de meeste gevallen steken bezoekers iets op van het eigen
verleden, hetgeen in een tijd van globalisering en individualisering niet verkeerd is. Dat het museum ook een recreatieve
functie heeft, moge duidelijk zijn. Veel bezoekers willen vermaakt worden. Dat woord 'vermaak' is gelukkig een breed
begrip: de bezoeker kan - passief - de collectie bekijken en

de teksten lezen of - actief - via computers, filmbeelden,
rondleidingen en speurtochten deelnemen aan het geheel.
Het Belasting & Douane Museum wil graag de kant van de
actieve deelname op. Natuurlijk zijn de bezoekers niet verplicht 'actief' to zijn, het is een keuze die zij zelf moeten
kunnen maken. Ook herkenning zal een rol gaan spelen.
Bezoekers waarderen het als ze iets uit grootmoederstijd of
hun eigen vervlogen tijd terug kunnen zien.

Een jongere groep zal deze belasting niet herkennen. Hun
nieuwsgierigheid moeten we prikkelen door een pakkende
presentatie, waar iets to doen valt. Nieuwsgierigheid bij de
ene groep, herkenbaarheid bij de andere groep. Allebei is
natuurlijk ideaal!
Een museum moet midden in de maatschappij staan, het
moet diverse groepen kunnen bedienen, van specialisten tot
non-specialisten, ongeinteresseerden prikkelen en zorgen
dat ze terugkomen bij een volgende tentoonstelling. Het
Belasting & Douane Museum staat midden in de wereld.
We sluiten met onze projecten aan bij maatschappelijke
ontwikkelingen, bijvoorbeeld met de inburgeringcursus
'Thuis in Rotterdam', de smokkelles met de korte film 'Natasja
en Ferry op vakantie', de Smokkeltrip en het Politie-, Drugs& Douaneproject. Dit alles zonder onze doelstelling to hoeven
verlaten. Ook op presentatiegebied wordt deze trend
gevolgd, maar we blijven wel sceptisch en nemen niet alle
trends klakkeloos over. Op dit moment wordt binnen het
museum gekeken naar het opnieuw inrichten van onze vaste
presentatie. De presentatie zal bestaan uit thema's uit de
Nederlandse belastinggeschiedenis die herkenbaar zijn en
die nu nog steeds hun uitwerking hebben op onze huidige
maatschappij.

Met de komst van de nieuwe tentoonstelling 'Loden last!
Fietsbelasting 1924 - 1942' brengt het Belasting & Douane
Museum een stukje herkenning. Geschiedenis die sommige
mensen aan den lijve ondervonden hebben. Deze 'oudere'
generatie wordt dus als het ware een onderdeel van
onze presentatie als zij op de tentoonstelling praten met
generatiegenoten.

Ik wens u veel museumplezier toe!

lS _,-

Qmr directeur

LO D E N LAST!

Van 20 april tot en met 3 september 2006 toont het
Belasting & Douane Museum de expositie LODEN LAST!
Fietsbeiasting 1924-1941. Foto's, documenten en in scene
gezette historische taferelen verbeelden de roerige
periode van vlak vd6r de Tweede Wereldoorlog waarin

de bevolking gebukt ging onder de loden last van de
impopulaire fietsbelasting.

De fiets belast
In 1924 werd de Rijwielbelastingwet
ingesteld, op voorstel van minister
Hendrik Colijn. Op elke fiets moest een
koperen plaatje bevestigd worden, dat eerst
f 3,- en later f 2,50 per jaar kostte. Om diefstal tegen to
gaan, mocht het fietsplaatje vanaf 1936 ook zichtbaar op
de kleding gedragen worden. Dit leidde tot de spottende
benaming 'Colijnsorde, naar de gehate minister die de fietsbelasting had ingevoerd.

De loden last van het koperen fietsplaatje
Voor de meeste mensen was de jaarlijkse fietsbelasting van
f 2,50 erg duur (een dienstmeisje verdiende dat in een
week). De allerarmsten en werklozen kregen het koperen
fietsplaatje weliswaar gratis, maar helaas voorzien van de
opzichtige tekst 'kosteloos' en een groot gat in het midden.
Zo werd hun armzalige status voor iedereen zichtbaar.

aangevuld met het rijke commentaar
dat geleverd werd in publicaties en door
middel van spotprenten.

Aanleiding
Aanleiding voor de tentoonstelling is de publicatie
door Prof. Dr. Ferdinand H.M. Grapperhaus, Over de loden
last van het koperen fietsplaatje. De Nederlandse rijwielbelasting 1924-1941, Deventer, 2005.

De verwensching van dengene Wiens fietsplaat men gestolen heeft.
(De Groene, 2-8-'24)

Er werd ook streng gecontroleerd. Geen fietsplaatje? Dan
volgde een boete die kon oplopen tot wel vijf gulden. Bij het
niet betalen van de boete werd je fiets in beslag genomen
en op het belastingkantoor openbaar verkocht. Pas in 1941
kwam een einde aan de impopulaire belasting.

De tentoonstelling
Aan de hand van een ruime selectie historisch beeldmateriaal
in combinatie met enkele in scene gezette historische taferelen wordt deze boeiende periode verbeeld. Centraal staan de
prachtig vormgegeven koperen fietsplaatjes, al jaren gewilde
verzamelobjecten. Een uitgelezen keuze van al clan niet uitgevoerde ontwerptekeningen voor fietsplaatjes wordt
getoond, evenals originele documenten betreffende de invoering en de handhaving van de fietsbelasting. Dit alles

G. van Raemdorck.

Paaslezing:
Maandag 17 april 2006 door drs. Paul Broker.

Fietsroute De Kommiezenroute

Het lijdensverhaal van Christus, volgens Duccio, Giotto en Fra

Het Belasting & Douane Museum heeft een sportieve fietsroute De Kommiezenroute rond het Rotterdamse havengebied, de Maas en het centrum van Rotterdam. De ingrijpende veranderingen die de nog steeds groeiende stad
Rotterdam sinds de vorige eeuw heeft ondergaan zijn tijdens
de tocht duidelijk zichtbaar. De kommiezenposten uit het
verleden hebben plaats moeten maken voor de architectonische hoogtepunten die Rotterdam nu rijk is. Prachtige oude
foto's, die in de routebeschrijving zijn opgenomen, illustreren

Angelico.

LODEN LAST! Fietsbelasting 1924-1941
20 april t/m 3 september 2006

r

Begin twintigste eeuw was de fiets
een algemeen vervoermiddel geworden. In 1924 werd de fietsbelasting
een feit en moest iedere fiets voorzien zijn van een metalen plaatje.

deze veranderingen. De Kommiezenroute is verkrijgbaar in
het museum.

De lagere inkomens bleven goedbedoeld buiten schot: een gratis
plaatje kon bij het belastingkantoor
worden afgehaald. Tot grote schrik
van de betrokkene was er echter
een opzichtig gat in geponst met
de tekst 'Kosteloos'. De tentoonstelling toont naast de roerige geschiedenis van de rijwielbelasting
ook de invloed van de overheid

op het dagelijks leven van de burger.
Kinderactiviteiten: Voor kinderen is er een speciale speurtocht. En verder: Kijk op www.bdmuseum.nl
Lezingen: Op zondag 23 april om 14:00 uur geeft prof. dr.
F.H.M. Grapperhaus de lezing: Over de loden last van het
koperen fietsplaatje. De Nederlandse rijwielbelasting 19241941. Op zondag 21 mei: om 14:00 uur presenteert drs.
Annemarie Opmeer de lezing De Vrouw op de fiets. Zij zal
spreken over de polemiek die rond 1900 ontstond over
vrouwen op de fiets. Reserveren verplicht!

Cent,aal belastingkantoor aan de Kop van Zuid

De zomerconcerten op zondag
4 juni, 9 juli en 20 augustus 2006

In het Belasting & Douane Museum zal in de zomerperiode,
wegens voorgaand succes, een serie van drie klassieke concerten plaatsvinden.

Jeugd vakantiepaspoort
Juli en augustus 2006

De Oranjeweken
30 april t/m 14 mei 2006

Deze weken staat het symbool van de Nederlandse Leeuw
centraal in het Belasting & Douane Museum. Een speciaal
kinderprogramma toont door middel van activiteiten op de
vaste expositie de invloed van de 'Oranjes' op de
Nederlandse geschiedenis. Kijk op www.bdmuseum.nl voor
meer informatie.

Alle kinderen, met en zonder Jeugd Vakantie Paspoort, zijn
welkom om aan een verrassende speurtocht deel to nemen.

Tentoonstelling:
Gerco de Ruijter - Grenzen
Verwacht september 2006

De fotograaf Gerco de Ruijter (Vianen, 1961) brengt het
Hollandse landschap met behulp van een vlieger in kaart.
Zijn panoramische beelden, met haarscherpe details,
tonen vaak duidelijk herkenbare landschappen, maar
ogen ook enigszins abstract. Speciaal voor het Belasting
& Douane Museum fotografeerde Gerco de Ruijter grensgebieden in Nederland, met een schitterend resultaat.
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Wereldhavendagen
1, 2 en 3 september 2006

Maak op spectaculaire wijze kennis met de Rotterdamse
haven, de stad en haar bewoners. Een dynamische manier
om kennis to maken met werk, bedrijvigheid en fun in de
haven! In samenwerking met de Douane zal het museum
weer deelnemen aan het spektakel. Wereldhavendagen zijn
onderdeel van De Rotterdamse Zomerfestivals. Kijk voor meer
informatie op www.wereldhavendagen.nl

Rotterdamse Uitmarkt
Zondag 3 september 2006

Ook dit jaar is het museum aanwezig met een presentatie op
het Schouwburgplein to Rotterdam.

in het Belasting

Douane Museum
;t ra 7
Gekleed in Goud Twee eeuwen Nederlandse ambtskostuums
In februari 2006 werd het filiaal van het 176 jaar bestaande
Meddens Mode aan de Hofweg to Den Haag (tegenover het
Tweede Kamer-gebouw) na een grondige verbouwing heropend. Ter opluistering van de heropening van het in 1913
door Berlage ontworpen gebouw, werd onder andere een
negentiende-eeuws ambtskostuum uit de collectie van het
Belasting & Douane Museum in een etalage geexposeerd.
Tegen de achtergrond van een bijna honderd jaar oude foto
van het kleermakersatelier van Meddens werden de voorbijgangers gewezen op de tentoonstelling Gekleed in Goud -

Nieuwe korte film:
Ferry en Natasja op vakantie
In aanvulling op het kinderproject Smokkel werd een educatieve film ontwikkeld in samenwerking met de Douane
Rotterdam. In deze humoristische film wordt het belang
van een aantal niet-fiscale taken van de Douane duidelijk
gemaakt. De film gaat over het verbod op het invoeren
van bedreigde plant- en diersoorten, en over het verbod
op de handel in namaakartikelen.
Ferry en Natasja op vakantie ging tijdens de voorjaarsvakantie onder grote belangstelling van kinderen en volwassenen in premiere.

De Conservator Vertelt
In het taken van het Museumweekend 'De Kunst van het
Weten' presenteerde het museum op zaterdag 8 april de
hele dag rondleidingen, under de titel: De Conservator
Vertelt. Voor deze speciale gelegenheid waren enkele conservatoren bereid hun specifieke expertise toe to lichten
voor het publiek Zo vertelde Geert Nieman leuke anekdotes
over voorwerpen in de vaste collectie, presenteerde John
Vrouwenfelder, onder andere, de nieuwe kronen van het
(bestolen) rijkswapenbeeld in de voortuin, en deelde
Annemarie Simon-de Jong enige wetenswaardigheden met
de bezoekers over het behoud en beheer van de museumobjecten.

Twee eeuwen Nederlandse ambtskostuums, die in het
museum to zien was tot en met 12 maart 2006.
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Herstel van het ontkroonde Rijkswapenbeeld
in de tuin van het museum
Misschien herinnert u zich het artikel
`Brutale Diefstal. Rijkswapen ontkroond' in
Impost 31. Hierin werd versiag gedaan van
de diefstal in januari 2004 van drie vergulde
kronen, die onderdeel uitmaakten van het
enorme rijkswapenbeeld in de voortuin van
het museum. Van de diefstal werd aangifte
gedaan bij de Politie Rijnmond. De media
besteedden er volop aandacht aan.
De kronen kwamen helaas niet boven water.
Afb. 1: Een van de rykswapenbeelden nog intact op de gevel van het
douanegebouw 'Oost-lndisch Huis' na het bombardement in mei 1940.

Twee rijkswapenbeelden
Als geheugenopfrisser nog enkele feiten over dit bijzondere
object. Het uit 1861 stammende rijkswapenbeeld sierde,
samen met zijn identieke pendant beeld (nu to zien boven
de poort van het Museum) de gevel van het douanegebouw
'Oost-lndisch Huis' aan de Boompjes to Rotterdam. Tijdens
het bombardement in mei 1940 werd dit gebouw vernietigd.
De directeur van de directe belastingen, invoerrechten en
accijnzen en tevens directeur van het Nederlandsch Belastingmuseum mr. J. van der Poel, liet ze uit de puinhopen weghalen en sloeg ze op in een douaneloods to Hoek van Holland
(afb. 1). Omstreeks 1950 werden beide rijkswapenbeelden
overgebracht naar de Parklaan. Een exemplaar werd geplaatst
voor het museumgebouw op nummer 14, (afb. 2) het andere

Afb. 3: De originele kronen, de afgietsels in brons en een steunkap op een pallet in de werkplaats van de bronsgieterij

op het bordes van de villa op nummer 9, waarin de Directie
der rijksbelastingen voor Zuid-Holland was gehuisvest. De
Directie hield eind 1991 op to bestaan en schonk haar rijks-

wapenbeeld aan het museum. Na de verbouwing van het
museum in 1994, mogelijk gemaakt door de toevoeging van

met het gieten van de meest gecompliceerde vormen in
brons. Voor het maken van een grote kroon voor het schild
en twee kleine kronen voor de leeuwenkoppen had Nijhof
modellen nodig. Daartoe werden de identieke kronen van
het rijkswapenbeeld boven de poort gedemonteerd en naar

het gebouw Parklaan 16, werd laatstgenoemd rijkswapenbeeld boven de poort tussen de gebouwen Parklaan 14 en
16 geplaatst.

de werkplaats in Veen gebracht. Hans Nijhof oordeelde dat
nagieten van de grote kroon (37 cm hoog en 50 cm breed)
in een keer zeer lastig zou zijn door de opengewerkte vorm
en de parels op de beugels. Na rijp beraad besloot hij de

Nieuwe kronen

grote kroon in twee delen to gieten die daarna dan tot

Nu de diefstal niet is opgehelderd, is besloten nieuwe kronen
to laten maken. De oorspronkelijke kronen waren van gietijzer. Omdat het moeilijk is om een ijzergieter to vinden
die zo'n kleine lastige opdracht als het gieten van kronen
kan uitvoeren kwamen we uit bij het kunstbronsgieterij
De Smelteri# van eigenaar Hans Nijhof. Nijhof giet in
opdracht van kunstenaars uiteenlopende bronzen beelden

een geheel zouden worden gelast. De twee klein kronen
(16 cm hoog en 22 cm breed) konden in een keer worden
gegoten.

van 1 decimeter tot enkele meters hoog. Hij heeft ervaring

Brons gieten
Het gieten van een bronzen object gaat gepaard met veel
voorbewerkingen. Meestal wordt begonnen met het maken
van een wasmodel. Om de wasmodellen van de grote en de
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Afb. 4: Frans Wjnvoord bezig met het vergulden van de grote kroon.

kleine kroon to kunnen maken werden eerst ruimvallende
steunkappen rond de originele kronen gemaakt. De ruimte
tussen de steunkappen en het model werd met siliconenrubber gevuld. Na stolling kon het omhulsel worden verwijderd.
Het verwijderde materiaal werd daarna weer samengevoegd.
In de holle ruimte van het omhulsel werd vervolgens vloeibare was gegoten. Na uitharding van de was werd het
omhulsel er vanaf gehaald. Wat dan tevoorschijn komt is een
kroon gemaakt van was. Het wasmodel van de grote kroon
moest vervolgens in tweeen worden gedeeld. Rond dat halve
wasmodel en het wasmodel van de kleine kroon werd een
gipskap met aangiet- en ontluchtingskanalen gemaakt.
Na verhitting werd de gesmolten was er uit gegoten.
De laatste fase is dan aangebroken. De holle ruimte in de
gipskap wordt gevuld met gesmolten brons. Na uitharding
wordt de gipskap er of geslagen. De ruwe bronzen kroonhelft van de grote kroon komt dan to voorschijn. Als het
andere deel gereed is worden de twee helften aan elkaar

gelast. Na het afslijpen van bramen en andere onregelmatigheden is het eindproduct eindelijk klaar (afb. 3).

Oude glorie
De volgende stappen bestaan uit het beschilderen en vergulden van de kronen (afb. 4). Als de kronen in het voorjaar
van 2006 weer in voile glorie schitteren op het rijkswapenbeeld in de voortuin zullen ze als vanouds de aandacht
trekken van de voorbijgangers. Ter voorkoming van een
volgende diefstal worden de bevestigingsbouten nu vastgelast, zodat de kronen niet gedemonteerd kunnen worden.
Een vervelende herinnering is hiermede geschiedenis geworden.

Het consumentencrediet van 1946
Wij Wilhelmina, by de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,
Prinses van Oranje - Nassau enz., enz,.
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen to

kwamen voor een lening van de staat: het gezinshoofd, diens
echtgenote en alle inwonende bloedverwanten, zoals
benoemd in artikel 4 van de eerste Uitvoeringsbeschikking
van 26 september 1946, Wet op het Consumentencrediet.

we ten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is maatregelen to treffen, ten einde tijdelijk in dringende

Utopie
U wilt het natuurlijk niet geloven, maar de toenmalige minister van Financien Pieter Lieftinck en de minister van

gevallen door verleening van consumentencredieten het

Binnenlandse Zaken Louis Beel verleenden kredieten aan

aankopen van onontbeerlijke duurzame gebruiksgoederen to
vergemakkelijken;

particulieren. Stelt u zich eens voor dat de huidige minister
van Financien Gerrit Zalm een geldlening zou verstrekken
voor het aankopen van kleding. Ziet u het al voor u dat de
minister, die in de media regelmatig tegenvallers op financieel gebied moet uitleggen, nu opeens aankondigt dat
volgende week 'kredieten voor onder- en/of bovenkleding
worden verstrekt'? De aanvragen voor zo'n lening zouden
de pan uit rijzen!

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten - Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk ft goedvonden en verstaan bij deze:

Artikel 1
Onze Minister van Financien is bevoegd op aanvrage uit
's-Rijks kas credieten to verleenen voor den aankoop van onontbeerlijke duurzame gebruiksgoederen, hierna to noemen:
consumentencredieten etc.,etc,.
Aldus de aanzet van de publicatie in het Staatsblad No. G
184, wet van 17 juli 1946.

Eenmalige lening
Het Consumentencrediet was een eenmalige lening die werd
verstrekt aan personen. Het bedrag was f 100,- per persoon
met een maximum van f 400,- krediet voor een huishouding
van man, vrouw en twee kinderen. Elk bijkomend kind of
persoon kreeg f 25,-. Aanvragen moesten voor 31 december
1946 gedaan zijn; in uitzonderlijke gevallen konden de ministeries van Financien en Sociale Zaken hierop een uitzondering maken.

Aanleiding
Na de Tweede Wereldoorlog was er schrijnende behoefte
aan duurzame gebruiksgoederen zoals boven- en onderkleding, schoeisel, matrassen, huishoudelijk linnengoed, eet
- en keukengerei, enz.. In 1946 besloot de regering daarom
kredieten to verstrekken voor het 'aankopen van onontbeerlijke duurzame gebruiksgoederen
.. Over de vraag waar krediet
voor kon worden aangevraagd
waren geen misverstanden mogelijk: alle mogelijke behoeften werden met name genoemd en in
hoofdgroepen en subgroepen
onderverdeeld. Ook was duidelijk
welke personen in aanmerking

Aanvragen
De aanvragen werden gedaan bij de districtsraden, die weer
onder controle stonden van de Centrale Raad met het
Centraal Bureau (ministers, secretaris, leden van de Raad
etc.), of de werkgevers, die een aantal zaken verifieerden.
Zij onderzochten de financiele draagkracht van de aanvrager,
met het oog op latere afbetaling van in beginsel toegezegd
consumentenkrediet. Een specifieke uitzondering op het
bovengenoemde maximum krediet werd gemaakt voor het
Koninklijk Besluit in - en uitvoer Nederlandsch en vijandelijk
geld, 1944, Staatsblad no. E 90 en het Koninklijk Besluit van
17 november 1945, Staatsblad no. F 282. Dit betrof de regeling 'oorlogsschade huisraad', waarbij vergoedingen werden
verstrekt aan particulieren voor in de oorlog beschadigd

Literatuur en bronnen:
Wet op het Consumentencrediet, 17 juli 1946
Beschikkingen op voornoemde wetgeving en de daarbij behorende
uitvoeringsbeschikkingen (6x) Staatsbladen.
Catalogus: Lijst van de Belastingszegels, E. J. Enschede, Utrecht.

huisraad. Deze vergoedingen werden in mindering
gebracht op het krediet. Of aanvragen altijd even objectief
werden beoordeeld, is niet to bewijzen.

Waardebonnen
De geldbedragen gemoeid met de lening werden verstrekt in
de vorm van waardebonnen in een voorschotboekje. De bonnen werden door het bedrijf of de winkelier persoonlijk uit
het voorschotboekje verwijderd, uiteraard voor het vermelde
bedrag van de aankoop. Hierbij behoorde een distributie
stamkaart Welke weer het nummer droeg van het voorschotboekje.
De bedrijven of winkeliers gingen op hun beurt met de bonnen naar de door de ministeries van Financien en Sociale
Zaken aangewezen uitbetalende instanties. De controle van
de verstrekkingen was opgedragen aan ambtenaren van beide ministeries en andere aangewezen ambtenaren.

Aflossing van de lening: waardezegels
Werkgevers zagen toe op de aflossing en naleving van de
lening en konden daarvoor ook aansprakelijk worden gesteld.
De aflossing gebeurde door periodieke inhoudingen op het
loon, met als uitgangspunt f 1,- per week per verstrekte
lening van f 100,-. Indien de draagkracht van de kredietnemer daartoe aanleiding gaf, kon er een afwijkende wijze van
betaling worden toegestaan. De aflossing werd vastgelegd
met behulp van waardezegels die op een kaart werden
geplakt. De werkgever kocht de zegels op het postkantoor en
verrekende ze met de werknemer. De voile kaarten werden
door de werkgever bewaard en op verzoek aan alle controlerende diensten getoond. Door de Belastingdienst werd intern
gecontroleerd. Al kunnen deze waardezegels niet als fiscaal
zegel worden aangemerkt; ze vallen toch onder het verzamelterrein van het Belasting & Douane Museum.
Opbrengsten
Op 1 juni 1948, bijvoorbeeld, was de toekenning van het
krediet voor de maand juni f 372.000,-. Het totaalbedrag van
de kredieten was f 157463.450,- en er werd aan betalingen
f 33.000.000,- terugverwacht. Ten laste van de schatkist was

ZegelS 25 cent, 50 cent, 75 cent, 1 gulden 1, 25, 1,50, 1,75 alle roodbruin van kleur (tanding 12, x 13,5) 2 gulden kleur groen, 4 gulden
kleur violet, 6 gulden kleur donkerrood, 8 gulden kleur blauw, 10 gulden kleur gee[, 12 gulden kleur oranje, 14 gulden kleur licht blauw.
Gedrukt bij Joh. Enschede & Zonen to Haarlem.

Einde van de eenmalige lening
De regeling voor consumentenkrediet eindigde op 1 oktober
1948 met de laatste beschikbaarheidstelling en op 28 februari 1949 werden alle waardebonnen ongeldig verklaard. Elke
kredietnemer die regelmatig afbetaalde werd het restant
kwijtgescholden. Dat was ook van toepassing op de minder
draagkrachtige. Zo maakte 'het Rijk' een royaal gebaar naar
de bevolking toe.

dit circa f 125.000.000.
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'1k hield van controle
ter plaatse'
Hij had nooit gedacht dat hij belastingambtenaar zou worden - en het nog zo lang zou volhouden ook. 'Ik deed eindexamen HBS-A in 1948. We woonden in Leiden en op de
universiteit kon je toen een gratis beroepskeuzetest doen.
Daar kwam ik goed uit en het advies was dat belastinginspecteur wel een geschikt beroep voor me zou zijn. Mijn
vader had een timmerbedrijf en als kleine ondernemer had
hij nogal eens problemen met de fiscus. Niettemin vond hij
het een prima idee dat ik naar de Rijksbelasting Academie
zou gaan. Dus meldde ik me aan voor het vergelijkend toelatingsonderzoek en uiteindelijk werd ik aangenomen samen met zevenentwintig anderen. We werden allemaal
aangesteld als "kandidaat-surnummerair in tijdelijke dienst
zonder vakexamen"'

eigen opvatting over het vak. Wetskennis was natuurlijk
noodzakelijk, maar je kon vaak meer bereiken als je iets
extra's deed. Zo had ik een notaris die alle tuinkosten aftrok.
De tuin hoorde helemaal bij zijn praktijkruimte, zei hij. Dat
accepteerde ik niet en er kwam een procedure. De avond
voor de zitting fietste ik langs het huis en keek ik even over
de schutting. Er stond een zwembadje in de tuin en ook een
schommel. De volgende dag was de zaak gauw bekeken. Ja,
ik was iemand van controle ter plaatse. Zo erg zelfs dat een
bepaalde rechter me aan het begin van een zitting altijd
vroeg: "En waar bent u gisteravond nu weer geweest?" Maar
het leverde bijna altijd wat op. Als je achter je bureau bleef
zitten kwam je lang zoveel niet to weten'

Eerste standplaats
Gemengde herinneringen
waren goede docenten, maar ook slechte. De stof was best
interessant, maar het bleef allemaal nogal theoretisch.
Stages waren er nauwelijks. Ik heb ongeveer zes weken
praktijkervaring opgedaan bij de Inspectie Inkomsten-

Zijn eerste vaste standplaats als inspecteur was Leeuwarden.
Hij zou er tien jaar blijven. 'Friezen heb ik altijd plezierige
mensen gevonden. Er waren vrijwel nooit grote problemen.
Natuurlijk probeerden sommigen wel hoe ver ze konden
gaan, maar ik heb me zelden belazerd gevoeld. Ze respecteerden een inspecteur nog. Dat was later in de Randstad,

belasting en het Ontvangkantoor in Leiden. Dat is voor zo'n
gerichte beroepsopleiding gewoon to weinig. Toen ik in de

toen ik in Haarlem werkte, we[ anders. Daar werd veel vaker
bewust geprobeerd om de fiscus to tillen'

Aan de RBA-tijd heeft hij gemengde herinneringen. 'Er

praktijk begon had ik bijvoorbeeld nog maar een vaag idee
hoe het bedrijfsleven in elkaar zat'
Zijn studiegenoten van de RBA ziet hij nog met enige
regelmaat. 'Fens in de twee jaar hebben we een reunie van
mijn beginjaar. Van de achtentwintig geslaagden leven er
nog vijfentwintig en daarvan komen er gemiddeld twintig.
Nee, er zijn geen vrouwen bij. Die waren toen op de hele
Academic niet to bekennen.'

Eigen opvatting
Na zijn afstuderen begon hij als adjunct-inspecteur en inspecteur aan een zwerftocht die hem onder meer naar
Amsterdam, Venlo, Breda, Oosterhout en Zutphen voerde.
Vanaf het begin omarmde hij de inkomstenbelasting - om
die nooit meer los to laten. 'Via de IB kom je met veel
kanten van de samenleving in aanraking. Ik had wel een

Beeldende kunst
Vanaf zijn jeugd heeft Dirk Stigter al belangstelling voor beeldende kunst. 'Een buurman van ons in Leiden was schilder.
Hij kreeg als kunstenaar een Eregeld van de staat. Dat waren
zijn enige inkomsten. Al in mijn middelbareschooltijd vulde
ik op zijn aangiftebiljet dit bedrag in. Hij was mijn eerste
belastingklant. En bij hem is mijn interesse voor kunst begonnen. Later heb ik veel tijd gestopt in het afstruinen van
veilingen en rommelmarkten. In de jaren zestig en zeventig
kon je daar vaak nog verrassende dingen vinden voor lage
prijzen. Zo heb ik een aardige verzameling opgebouwd. Om
van een kunstvoorwerp de waarde to bepalen gebruik ik altijd
de kroket als maatstaf. In die tijd kostte een goede kroket
twee dubbeltjes. Nu betaal je er - uitgedrukt in guldens een rijksdaalder voor. Zoveel meer waard is veel kunst in die

periode ook geworden. Je moet er lang op wachten, maar het
komt wel.
In zijn tijd als inspecteur hielp hij al veel kunstenaars bij het
invullen van hun belastingbiljet. Hij hanteerde daarbij dezelfde voorwaarden als hij later als adviseur zou doen. 'Het ging
allemaal volgens de regels. Voor handigheidjes was geen
plaats. ledereen moest een behoorlijke administratie overleggen. Wie dat niet wilde of niet kon die hielp ik niet. Ik was
eigenlijk altijd bezig met kunstenaars zakelijk een beetje op
to voeden. Dat was hard nodig, want de meesten lieten het
op dat gebied helemaal afweten. En daardoor liepen ze ook
bepaalde fiscale ondernemersaftrekken mis:

mijn cliente met een gedetailleerd overzicht zou komen
waarin van dag tot dag en van
uur tot uur gespecificeerd werd vermeld welke beroepsmatige werkzaamheden ze had verricht zou haar recht op
zelfstandigenaftrek opnieuw bekeken worden. Dat heeft ze
gedaan. Weken heeft ze eraan gewerkt en het was ook grafisch gezien een prachtig geheel. De inspecteur verwierp het
echter, met als motivering dat niemand zich dat achteraf allemaal goed kan herinneren. Absurd natuurlijk, want ze had
zelf om zo'n overzicht gevraagd. Voor ons bleef er toen niets
anders over dan naar de rechter to stappen. De zitting is
inmiddels geweest; we wachten op de uitspraak:

Zoete inval
Na zijn pensionering begon hij zijn eigen adviespraktijk. 'In
het begin was het elk jaar in maart bij ons thuis een zoete

Dagje uit

inval. Dan kwam iedereen met z'n aangiftebiljet naar me toe.

Procederen heeft Dirk Stigter als teamleider altijd met plezier
gedaan. In de eerste jaren kwam het incidenteel voor, maar

Soms moesten ze op elkaar wachten. Dan zat de huiskamer
vol. Het kwam wel voor dat iemand een gitaar bij zich had.

op het laatst had ik gemiddeld elke drie weken een procedure. Natuurlijk begon ik er alleen aan als ik een redelijke kans

Dan werd dus het echt gezellig. Later verzorgde ik ook voorlichting en gastcolleges op Kunstacademies en kunstenaars-

op succes had. Maar als dat het geval was dan was de zitting
voor mij een dagje uit. Even weg van kantoor. Ilk denk dat ik
vrij veel zaken heb gewonnen. Maar het gebeurde wel dat je
zeker dacht dat je zou gaan winnen en dan verloor je op alle
punten. Andersom kwam ook voor: dat je weinig hoopvol naar
het Hof ging, maar dat je alle gelijk van de wereld kreeg.'

bijeenkomsten.'
Nu, op z'n zesenzeventigste, helpt hij nog steeds een aantal
kunstenaars. Zijn tarief doet onwezenlijk aan: twaalf euro. 'Ilk
hoef er niet aan to verdienen. Meestal combineer ik het met
een dagje ergens op bezoek gaan. Ik kan vaak gratis reizen
met de trein. Mijn clienten zijn hoofdzakelijk mensen die een
vaste baan van twee of drie dagen hebben als docent aan een
Hogeschool voor de Kunsten en die voor de rest van hun tijd
zelf schilderen of beeldhouwen. Sommigen zijn heel bekend

Vak bijhouden
Het vak is in de loop van de tijd geweldig veranderd, vindt
hij. Aileen al het aantal ambtenaren: dat is zoveel groter dan
in mijn tijd. En daarnaast de inhoud. Toen ik begon stond

in Nederland; de meesten exposeren met enige regelmaat.

alles over de inkomstenbelasting in een boek, een uitgave

Ze hebben een gemeenschappelijk kenmerk: de combinatie
van doceren en zelfstandig werken levert to weinig op:

van uitgeverij Noorduyn. Af en toe kwamen er wat velletjes

Geen zelfstandigenaftrek

Hij leest nog elke week de BNB (maandblad Beslissingen in

Hij geeft een voorbeeld van de fiscale problemen waarmee
hij geconfronteerd wordt. 'Een van mijn clienten is een vrouw
die werkt met materiaal van overleden dieren, bijvoorbeeld
met vleugeltjes van vogels. Ingewikkeld, zeker als het om
wettelijk beschermde dieren gaat. Dan moet je eerst langs de
politie, want zonder vergunning mag je zo'n dier niet in je

belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak) in de
bibliotheek in Haarlem. 'Alleen de uitspraken over mijn vakgebied hoor. Maar zo hou ik het nog een beetje bij:

bezit hebben. En natuurlijk heb je allerlei preparatieproblemen.
Een tijdje terug kreeg ze belastingcontrole en als resultaat
daarvan moest ze dertigduizend euro nabetalen. Onder meer
werd de zelfstandigenaftrek geweigerd, omdat ze niet aan
het urencriterium zou voldoen. We zijn toen gaan praten met
de inspecteur, maar die was niet to vermurwen. Alleen als

met wijzigingen: die moest je dan zelf invoegen. Nu heb je
over de IB al gauw een meter verschillende boeken.'

Op z'n plaats
Hij is nooit - zoals zoveel collega's - door een belastingadvieskantoor benaderd met de vraag of hij voor een overstap voelde. 'Daar zat ik ook helemaal niet op to wachten.
En als het wel gebeurd was dan had ik het niet gedaan.
Bij de Belastingdienst heb ik me altijd op m'n plaats gevoeld.
fcrr^ ^&'/y/1r<rr/

De begroting door de eeuwen heen
Deel 1, De begroting vanaf ca. 1800.
Dit artikel is een bewerkte versie van de inleiding die oud-Secretaris-generaal
Jan Postma op 6 oktober 2005 hield bij gelegenheid van de overdracht van het
prototype van het `Koffertje van de Derde Dinsdag in September' aan het
Belasting & Douanemuseum.

Heet hangijzer
De relatie tussen het ministerie van Financien en de vakdepartementen is altijd een heet hangijzer geweest. Zo is
de eerste Comptabiliteitswet pas in 1927 aanvaard, na
tachtig jaar van voorbereiding en discussie. Bij de grondwetswijziging van 1848 was al besloten een Comptabiliteitswet to maken. Na 1848 zijn er verschillende wetsontwerpen
ingediend. De meeste hebben de eindstreep niet bereikt.
Steeds was er verschil van mening over twee zaken: de
bevoegdheden van de minister van Financien en de positie
van de Algemene Rekenkamer. Pas in 1927 kreeg de
minister van Financien met de Comptabiliteitswet een instrument in handen om de inrichting en het beheer van de
rijksbegroting to sturen, al is zijn positie pas na de Tweede
Wereldoorlog uitgekristalliseerd'.

De ontwikkeling van het begrotingsproces
Al kan uit de geschiedenis geen conclusies voor de toekomst worden getrokken, wel kan het heden beter begrepen worden door het verleden to bestuderen. Dat geldt
ook voor de begroting. Hoewel de geschiedenis van het
begrotingsproces in de Nederlandse staat al veel eerder is
begonnen, beperk ik me hier tot de ontwikkeling vanaf
ca. 1800. Toen is de Nederlandse staat ontstaan, tijdens
de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland (1795 1810).1 Dat is een belangrijke tijd voor de natievorming
geweest waar pas de laatste twintig jaar veel aandacht
aan is geschonken.3
Begrippen
Ter verduidelijking eerst enige uitleg van een aantal be1 J.K.T. Postma. "De positie van de minister van Financien: van gewoonterecht Haar
Comptabiliteitswet", in W.J. van Braband e.a. (red), Openbare financien in drievoud (opstellen voor prof.dr. Th. A. Stevers), Zutphen 1989, pp. 216-218. J.K.T. Postma, "Elementen van
het begrotingsproces 1945-1990', in J. van Sinderen, Het sociaal-economische beleid in
de tweede helft van de twintigste eeuw (opstellen voor prof.dr. F.W. Rutten), Groningen,
1990, pp. 293-309 J.K.T. Postma, "Control and Management of Government Expenditure",

grippen. Onder de financiele functie verstaan we het
samenstel van begrotingsvoorbereiding, begrotingsuitvoering,
verantwoording over de uitvoering en ten slotte controle op
dit geheel. Een ander begrip is de functie van de begroting.
Vanuit deze invalshoek heeft de begroting in eerste instantie
een autorisatiefunctie. De uitvoerende macht wordt gemachtigd uitgaven to doen voor de in de begroting aangegeven
activiteiten en wel tot het in de begroting aangegeven maximum. Nauw hiermee verbonden is de allocatie- of afwegingsfunctie. Hoe is de toewijzing van de middelen geweest over
verschillende activiteiten? Men spreekt gecombineerd ook
wel over de staatsrechtelijke functie. Mijns inziens is dat een
combinatie van autorisatie- en allocatiefunctie. Daar zijn
meerjarenramingen en prestatiegegevens voor nodig. Dan is
er de beheerstechnische functie. De begroting dient mede als
instrument om taken to kunnen delegeren aan ambtelijke
diensten. Voorts is er de controlefunctie. De begroting dient
als grondslag voor de interne en externe controle op een
ordelijk beheer (rechtmatigheid, doelmatigheid). Ten slotte is
er de macro-economische functie als men met bepaalde uitgaven of met het totaal wil bijdragen aan een in conjunctureel en structureel opzicht evenwichtige ontwikkeling van de
nationale economie. Bovenstaande functies zijn indelingen
uit onze tijd. Maar herkennen we deze functies ook in het
verleden?

Alexander Gogel (1765-1821)
Vanaf 1795 was er strijd over de staatsvorm van de Nederlanden. Was het een bond van gewesten of een natie? Een
financiele functie op nationaal niveau is ontstaan tijdens de
in C.Kool et.al. (eds), Essays on Money, Banking and Regulation (Essays in Honour of prof. dr.
C.J. Dort), Dordrecht, 1996
2 Een vergelijkende studie Haar net budgetrecht in de VS, Engeland en Nederland vanaf de
12 eeuw is to lezen in E.J. Janse de Jonge, Het budgetrecht, Zwolle 1993.

3 In J.C. de Bruyn, Schets van de rijkscomptab/liteit, Alphen aan den Rijn, 1937 en in H. Daalder
en S. Hub€e-Boonzaaijer, "Parliament and the Budget: Procedures and Politics in the

Bataafse Republiek.° In 1798 werd de eerste Grondwet van
Nederland aanvaard.1 Er werd toen een stelsel van algemene
belastingen ontworpen. De volksvertegenwoordiging - de
nationale vergadering - kreeg het budgetrecht, de zeggenschap over de staatsuitgaven. In 1798 werd ook voor het
eerst een "Algemeene Begrooting der Staatsbehoeften" voor
1799 aan de Nationale Vergadering, de volksvertegenwoordiging, gepresenteerd.1
Aan deze begroting is de naam van de eerste agent van
Financien Alexander Gogel verbonden, to vergelijken met de
huidige minister van Financien. Op 22 september 1798
presenteerde Gogel een conceptinstructie met betrekking tot
uitgaven en ontvangsten voor de financieee hoofdambtenaren
van destijds, de commissarissen van de Nationale Thesaurie.
Deze conceptinstructie ligt ten grondslag aan de organisatie
en werkzaamheden van het bureau van de Generale
Thesaurie op het Haagse departement van Financien dat in
1802 werd ingesteld.' Gogels instructie van 1798 is in wezen
de eerste voorloper van de Comptabiliteitswet uit 1927.

M. I. van Bree (1773-1839) Portret van Alexander Gogel (1765-1821),
olieverf op doek, 93 x 74 cm.

Nog lange tijd werd er geworsteld met de erfenis van de
voormalige gewesten. In de begroting voor 1802 waren nog
belangrijke posten met uitgaven voor de verschillende
gewesten. De overheidsfinancien waren in een desastreuze
toestande. De rentelasten vormden meer dan de helft van de
totale uitgaven. Het tekort was in sommige jaren hoger dan
de totale inkomsten, en werd daarom gefinancierd uit rentedragende leningen.

financieel gebied door een commissie, onder leiding van
Steven Dassevael, secretaris van de Rekenkamer, samen-

Eerst nationale belastingstelsel 1806
Gogel verdween in 1801 enkele jaren van het politieke toneel,
maar kwam in 1805 terug als minister van Financien onder
Schimmelpenninck en daarna onder Lodewijk Napoleon.
Pas in dat jaar kreeg het gecentraliseerde uitgavenstelsel en
zeker het belastingstelsel vaste voet aan de grond, mede
door de roerige gang van zaken en de vele wisselingen van
politieke regimes. Het eerste nationale belastingstelsel trad
in 1806 in werking, en bestaat in 2006 dus 200 jaar.

Steven Dassevael (1771-1838)
Als tweede voorloper van de Compatibiliteit Wet uit 1927 kan
het "Algemeen Reglement wegens het beheer der geldmiddelen" van 1824 gelden. Hierin waren alle voorschriften op
Netherlands' in D. Coombes (ed) The Power of the Purse, Londen, 1976. pp. 268-312, is nauwelijks aandacht besteed aan deze periode.
4 Tom Pfeil, 'Tot redding van her vaderland'.' Het primaat van de Nederlandese overheidsfinancien in de Bataafs-Franse tad 7795-7810", Amsterdam 1998.

5 Uitgeverij Van Tilt heeft deze staatsregeling onlangs opnieuw heeft gepublicesrd, voorzien
van een inleiding.

gevat. Steven Dassevael was in de Bataafse Reubliek, het
Koninkrijk Holland en de Franse Tijd griffier van de algemene secretarie, een soort Secretaris Generaal van Algemene
Zaken. Dassevael werd, net als andere bestuurders die in de
patriottische tijd een belangrijke rol hadden gespeeld, door
Willem I in zijn bestuursapparaat opgenomen.9 Het Algemeen
Reglement van 1824 is tot 1927 in werking gebleven. Het
standaardiseerde en formaliseerde het gehele geld- en
betalingsverkeer van overheidswege. Het Reglement bevatte
begrotingsmodellen. Het bevatte voorschriften voor het opzetten van de ramingen en voor het inzenden daarvan aan
de minister van Financien. De laatste moest een totale
begroting samenstellen die hij aan de koning ter goedkeuring moest voorleggen. De minister van Financien had
daarmee al vroeg een coordinerende taak, maar hij was
slechts een administratief-technische coordinator van het
begrotingsproces.

6 Zie over de Over de Nederlandse staatsbegrotingen van 1798 - 1914 W. Fritschy en R.H.
van der Voort. De Nederlandse staatsbegrotingen 1798-1914, in Broncommentaren 1, Den
Haag 1994, pp. 1-118.
7 T.J.E.M. Pfeil, "Van Thesaurier-Generaal tot Generale Thesaurie" in Gedenkboek ThesaurierGeneraal, Hilversum 1996, pp. 243
8 Pfeil, Gedenkboek Thesaurie-Generaal, pp. 246-247

Minister van Financien
Gerrit Zalm

Positie uitvoerende macht
Onder koning Willem 1 (1815-1840) had de uitvoerende
macht een zeer dominante positie. Er was min of meer
sprake van een eenhoofdige leiding. De ministers waren niet
alleen formeel, maar ook materieel dienaren van de kroon.
Wat het beleid betreft had de minister van Financien (evenals
overigens de andere ministers) voor 1840 weinig in de melk
to brokkelen. Ook de macht van het parlement was gering.
De koning had namelijk de zeggenschap over een belangrijk
deel van de rijksuitgaven aan het parlement onttrokken via
het zogenaamde Amortisatiesyndicaat, waardoor hij zonder
inmenging van ministers en parlement zijn beleid kon uitvoeren. Er ontstond "een financieel labyrint dat de koning
bewust bezigde om het uitgavenbeleid zoveel mogelijk to
onttrekken aan controle door de Staten-Generaal".
De Kamer had dan wel een beperkt budgetrecht, maar dat
werd tot een "ijdele vertooning" gemaakt, zoals Groen van
Prinsterer opgemerkte.'°

Gesplitste begrotingen.
In de Staatsregelingen van de Bataafse Republiek was een
jaarlijkse begroting voorgeschreven. De Grondwet van 1814
voerde een gesplitste begroting in. Gewone uitgaven werden
voor onbepaalde tijd vastgesteld, en buitengewone uitgaven
- een oorlogsbudget - voor een jaar. De Grondwet van 1815
voerde voor de gewone uitgaven een tienjaarlijkse begroting
in, alleen oorlogsuitgaven werden jaarlijks begroot. De
oorlogstoestand van 1830 maakte deze splitsing onhoudbaar.
Maar het duurde tot 1840 voordat de Grondwet op dit stuk
werd gewijzigd. Tegelijk met de invoering van een beperkte
ministeriele verantwoordelijkheid werd toen de tweejaarlijkse
begroting ingevoerd, zonder splitsing. Eerst de Grondwet van
1848 bracht het voorschrift dat jaarlijks de medewerking van
de Staten-Generaal moet worden gevraagd voor alle staats-

de Belgische Opstand in 1830, waardoor de militaire uitgaven
hoog waren. In 1839 stond de regering voor een vertrouwenscrisis. In dat jaar werd door de Tweede Kamer eerst een
leningsvoorstel afgewezen; vervolgens verwierp zij de begroting voor 1840. De beide verantwoordelijke ministers, die
van Financien en van Kolonien, traden af. Dit was het eerste
voorbeeld dat de ministeriele verantwoordelijkheid in ons
land serieus werd genomen. De Grondwet van 1840 beperkte
de financiele handelingsvrijheid van de koning. Als teken van
de verantwoordelijkheid van ministers werd het contraseign
(medeondertekening) ingevoerd. Bovendien werd de begroting voortaan in afzonderlijke wetsontwerpen ingediend.
Het Amortisatiesyndicaat werd opgeheven.

uitgaven en daarmee is men teruggekeerd naar de
Staatsregelingen van voor 1814.
c

Ministeriele verantwoordelijkheid
Er begint een worsteling tussen de koning en het parlement
over de zeggenschap over de rijksfinancien. Het systeem
kwam onder toenemende politieke druk to staan, toen de
overheidsfinancien in een chaotische toestand kwamen to
verkeren, mede als gevolg van de zgn. volhardingspolitiek na
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Drs. J.K.T. Postma was van 1975 tot 1999 werkzaam b# het
ministerie van Financien, achtereenvolgens bij de Generale
Thesaurie, bij het Directoraat-generaal Rijksbegroting en van
1991-1999 als Secretaris-Generaal van het ministerie. In de afgelopen jaren functioneerde hij als adviseur voor het ministerie.

9 P.J. Margry, "Uwer Excellentie Onderdanigen en Gehoorzamen Dienaar S. Dassevael",
in P.J. Margry e.a. (red], Gedenkboek van de Algemene Rekenkamer, Den Haag 1989.
10 W. M. Zappey, "De negentiende eeuw" in J.J. van Stuyvenberg, De economische geschiedenis van Nederland. Groningen 1977, pp. 201-218, p. 215.
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(1605-1671)
Begaafd architectuurschilder, creatief boekhouder en corrupt licentmeester

In 2006 vieren wij het feit dat Rembrandt van Rijn
400 jaar geleden is geboren. Deze beroemde schilder had net als iedereen zijn menselijke zwakheden,
maar viel gelukkig niet op vanwege crimineel gedrag.
Dat was well het geval met zijn collega en tijdgenoot
Dirck van Delen, schilder van fantasiearchitectuur,
die vooral op financieel gebied zijn boekje behoorlijk
to buiten ging.

Schilder
Dirck van Delens schilderijen met fantasiearchitectuur zijn in
musea over de hele wereld to bewonderen. Een van zijn
mooiste werken is een allegorische voorstelling van Vrouwe
Justitia (de Gerechtigheid), nu in het museum van
Arnemuiden (afb. 1).

Van Delen werd geboren 1605 in Heusden aan de Maas. Op
jonge leeftijd trok hij naar Middelburg, en in 1626 vestigde
hij zich in het vlakbij gelegen Arnemuiden. Vanaf 1639 was
Van Delen lid van het Sint Lucasgilde in Middelburg.

Afb. 1: Dirck van Delen (1605-1671) Vrouwe Justitia, 1656. Olieverf
op doek, 168 x 161 cm. Stadhuiscollectie van het Oudheidkundig
Museum Arnemuiden, bruikleen Gemeente Middelburg. Foto No
Wennekes

Twee maanden later wordt hij benoemd als 2e burgemeester.
9 april 1630: Van Delen verwisselt het ambt van burgemeester met dat van ouderling.

Stadsresoluties
Naast zijn activiteiten als schilder, vervulde Dirck van Delen
tevens functies binnen het politieke, kerkelijke en maatschappelijke leven van Arnemuiden. Daarover was tot nu toe
weinig bekend. Doordat de Arnemuidense Stadsresoluties
vanaf 1574 recent toegankelijk zijn geworden, kwamen veel
nieuwe gegevens boven water die de persoon Dirck van
Delen beter uit de verf doen komen.

6 mei 1941: Van Delen wordt opnieuw burgemeester. In dat
jaar werd hij tevens ambtenaar op het kantoor van convooien

Bestuurder van Arnemuiden

geweld en dwang.
24 augustus 1655: Voor het eerst officieel genoemd als
Licentmeester (nadat hij in 1641 al als assistent 'bedieninghe
opt Cantoir van Convoij en Licenten'was vermeld).
3 maart 1661 - 21 juni 1661: Na een aantal vergaderingen

Van 1628 tot zijn dood in 1671 was Van Delen lid van de
vroedschap van Arnemuiden, vaak als burgemeester. Dat
ambt wisselde hij zeven keer met dat van ouderling in de
Nederduits Gereformeerde Kerk. Zijn leven als bestuurder
kan in het volgende schema worden samengevat.
31 maart 1628: Van Delen wordt opgenomen in het poorters-eedboek van Arnemuiden.

en licenten.
Januari 1645: Boekhouder van de armen.
1651: Van Delen is afwezig tijdens verkiezing nieuwe leden
van de magistraat. Begin eerste stadhouderloos tijdperk. Hij
is mogelijk bij de eerste Grote Vergadering in Den Haag,
waarvan hij een monumentaal schilderij maakte (afb. 2).
1651: Anoniem beschuldigd van machtsmisbruik en zelfs van

wordt Van Delen ontslagen als Boekhouder van de Armen.
Daarna wordt hij herhaaldelijk gegijzeld i.v.m. de afhandeling
van kastekorten.

Dadendrang
Meteen na zijn aanstelling in 1628 bleek Van Delen met een
behoorlijke dosis dadendrang vervuld: hij liet meteen het
uurwerk in de toren en van de stadspoorten herstellen. De
burgerwacht werd beter geregeld. Het aantal ingekwartierde
manschappen werd gecontroleerd, waardoor flink bezuinigd
kon worden op het 'servitiegeld'. De soldaten werden verzocht in Arnemuiden hun brood kopen en niet in Middelburg!
Van Delen reorganiseerde bovendien het gildewezen.

Ambtenaar op het kantoor van convooien en
licenten en Thesaurier

Afb. 2: Dirck van Delen (1605-1671). De grote zaal op het
Binnenhof in Den Haag tijdens de grote vergadering der Staten
Generaal in 1651 (met verstelbare koperplaat waarmee de vergadering afgedekt kan worden) Olieverf op paneel en koper, 52 x 66 cm.
Rijksmuseum, Amsterdam. Copyright©Rijksmuseum Amsterdam

8 april 1662: Ds. Abraham van de Velde tracht tevergeefs
Dirck van Delen 'uijtte Regeringhe ende Magistraet alhier'te
laten verwijderen.
1662-1671: er is een hiaat van ruim negen jaar in de stadsresoluties. Alleen in de stadsrekening van 1667/1668 wordt
Van Delen genoemd betreffende een betaling voor het vergulden van de torenhaan.

19 augustus 1671: De Stadsresoluties melden zijn vervanging als 1e burgemeester vanwege zijn overlijden op 16 mei.

Toen Van Delen in 1641 ambtenaar werd op het kantoor van
convooien en licenten, werd hij dat samen met Jacob de
Bruijne. De laatste wordt beschreven als niet 'seer competent',
wat betekent dat hij er een puinhoop van had gemaakt. Ook
als thesaurier was Jacob de Bruijn een grote flop; er was
aardig wat geld spoorloos verdwenen. Nadat Van Delen was
afgetreden als burgemeester volgde hij De Bruijn op als
stadsthesaurier.

Boekhouder van de Armen
Nadat was gebleken dat de gewezen boekhouder Geleijn
Innevylle de boeken niet in orde had en dat er een grote achterstand was, werd Van Delen 'Boekhouder van de Armen'.
Toch blijkt uit de resolutie van 28 februari 1645, dat de nieuwe boekhouder Van Delen niet erg welkom was. Vooral de
predikanten hadden het gevoel dat Van Delen als bekwaam
boekhouder en in zijn functie van stadsthesaurier to veel
macht zou krijgen ten koste van de diakenen en de predikanten die financiele en pastorale zorg verleenden aan de Armen.
Van Delen wist echter de functie van 'Boekhouder van de
Armen' lang to behouden, waarbij hij op een gewiekste wijze
gebruik maakte van de mogelijkheid om fraude to plegen.

Ontslagen als Boekhouder van de Armen
Na een vergadering op 3 maart 1661 van het college van Wet
en Raad moest Van Delen reageren op een aantal negatieve
zaken die in een acte aan de orde kwamen. De inhoud van
deze acte is niet bekend. Maar bij een resolutie van 21 juni
1661werd Van Delens langdurige boekhouderschap met
betrekking tot de armen beeindigd. Van Delen werd gelast
om op 6 juli in de Consistorie aan de Kerkenraad de
'rekeninghe over to geven', ofwel het boekhouderschap over
to dragen aan zijn opvolger Adriaen van Savoijen. Officieel
was bepaald dat het boekhouderschap elk jaar door een
'bequaem persoon bedient en vernieuwt [moest] worden',

Maar Van Delen bleef dat herhaaldelijk weigeren, zo ook op
13 augustus. Dat leidde tot grote consternatie bij het stadsbestuur! De stadsbode werd gestuurd om de debiteur to
dwingen 'aan de nieuwe boeckhouder betalinge to doen'.
Dirck van Delen werd in gijzeling genomen.
Kastekort
Op 1 september 1661 wordt vermeld dat Dirck van Delen
opnieuw is gegijzeld en dat hij onder dwang de 'boucken
vant Gasthuijs en de Gemeene Armen [heeft] overgelevert'.
Dit pikte Van Delen niet; hij diende zijn beklag in over zijn
behandeling bij de Gecommitteerde Raden van de Staten
van Zeeland. Op 13 september 1661 werd vermeld dat de
rekening door Dirck van Delen aan de boekhouder Adriaen
van Savoyen werd overgedragen na verantwoording to
hebben afgelegd. Het kastekort was ongeveer 200 pond:
waarschijnlijk nu gelijk aan ongeveer € 50.000,-.

Dominee Abraham van de Velde als actievoerder
Schepen Johan Sanger zou in 1661 Van Delen beschimpt
hebben en was daarom op 30 augustus 1661 uit zijn ambt
gezet. De staten van Zeeland grepen tevergeefs in, maar
daarna was de kwestie op 31 maart 1662 nog niet opgelost.
In ieder geval bleef eerherstel uit want kort daarna overleed
deze Sanger. Op 8 april 1662 werd bekend dat ook dominee
Abraham van de Velde leden van de Magistraat had aangesproken om Dirck van Delen 'uijtte Regeringhe ende
magistraet alhier' to verwijderen. Kerkelijk stond Van Delen
onder censuur en werd hem al een tijd het heilig avondmaal
ontzegd. Vriend en vijand van Dirck van Delen verenigden
zich echter met succes tegen het autoritaire optreden van
Ds.Van de Velde. Bovendien was de stad trots op de succesvolle Dirck van Delen, die nationaal grote bekendheid genoot
als schilder. Dominee Van de Velde kreeg nul op rekwest; de
Magistraat van Arnemuiden reageerde op zijn verzoek om
Dirck van Delen uit zijn ambt to ontheffen 'met eenparige
stemmen' met ' neen'.

Desondanks zijn er genoeg aanwijzingen zijn dat Dirck van
Delen niet van onbesproken gedrag was, niet alleen met
betrekking tot het Boekhouderschap van de Armen maar ook
wat betreft en het licentmeesterschap

Laatste Ievensjaren
Helaas is er juist in van de laatste levensjaren van Dirck van
Delen een hiaat van ruim 9 jaar in de stadsresoluties. Alleen
in de stadsrekeningen 1667/1668 wordt zijn naam genoemd,

Afb. 3: Dirck van Delen (1605-1671). Anonieme kunstenaar.
Het steken van turf, 1612. Kopergravure

betreffende een betaling voor het vergulden van de torenhaan. Pas op 19 augustus 1671 wordt Van Delen weer vermeld, maar dan vanwege zijn vervanging als le burgemeester, omdat hij op 16 mei overleden was.

De erfenis: schulden
Op 2 september 1671 wordt door thesaurier Jacobus Caau en
boedelbeheerder Samuel Boon, wegens het overlijden van
'gewezen thesaurier van Arnemuiden' Dirck van Delen overgebracht de rekening van de 'Domeijnen en Incomen' van de
stad over de jaren 1669 en 1670. Er waren 'onregelmatigheden int sterfhuijs ' over de erfenis. Samuel Boone, gehuwd
met Van Delens dochter Maria, had zonder toestemming
zilver en roerende goederen, waaronder ook waardepapieren
van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, naar Middelburg
laten vervoeren. Stellig wilde hij dit deel van de boedel in
veiligheid brengen om beslaglegging to voorkomen. Kennelijk
had Van Delen ruime schulden of tekorten nagelaten, want
op 7 september werd besloten dat de goederen binnen acht
dagen weer teruggebracht moesten worden en geveild. Ook
uit zijn huizen in Middelburg en Arnemuiden alsmede een
'speelhof' bij de tol, zouden inkomsten kunnen worden
getrokken. Thesaurier Jacobus Caau verzocht een deel van
de 'penningen' uit de verkochte 'meubilare' (roerende)
goederen als borgtocht voor de schulden, opdat de stad daar
uit terugbetaald zou krijgen 'soodanige penningen als de
heer van Delen als gewesen Thesaurier van de stad in bewaring heeft gehad en ten achteren is gebleven'.
Op 11 oktober 1672 werd door Samuel Boon de schuld van
Van Delen op het kantoor van consignatie afbetaald. Al

eerder, 12 oktober 1671, was van Boon, als boedelbeheerder, vacatiegeld en andere onkosten vergoeding geeist.

Dirck van Delen was van 1641 tot 1655 actief als functionaris bij de Convooien en Licenten, eerst als ambtenaar
en later als licentmeester. Toen er weer eens een nieuwe
secretaris werd benoemd, gaf hij de ambt van licentmeester niet officieel aan de stad terug. Van Delen had

Bij het vaststellen van de grens tussen Nederland en Belgie
in 1830 vreesden de grensbewoners die een landbouw- of
veeteeltbedrijf uitoefenden, dat het over de grens brengen
van vee en landbouwproducten moeilijkheden zou opleveren.
Ze wilden liever hun landerijen in een land houden. Bij het
vaststellen van de landgrenzen werd echter bij voorkeur uitgegaan van de reeds vastgestelde gemeentegrenzen. Als dus
een stuk land in een Nederlandse gemeente lag, dan was dit
voor de Belgische eigenaar een probleem en natuurlijk

het uitgeven van attestaties van de gedolven turf die door

omgekeerd ook. In de grensverdragen tussen beide landen is

de schippers naar en via Arnemuiden werd gevoerd aan

daar wat op gevonden. Landbouwers en veehouders mochten
onder bepaalde voorwaarden hun landbouwwerktuigen, vee,
landbouwproducten enz. van of naar de in het andere land

Onrechtmatig Licentmeester

zich getrokken (afb. 3). Dat recht van uitgifte kwam officieel alleen de secretaris van de stad toe. Van Delen gaf
toe dit toe maar verlangde dat de stad niet moeilijk zou
doen: hij was reeds tot 'hoogen ouderdom gecomen'. Dit
verzoek is 'stilswijgende geconsenteert'. De werkelijke
reden om vast to houden aan het licentmeesterschap was
eerder dat het een lucratief ambt was. Voor ieder zout- of
turfschip dat de tol passeerde kon de licentmeester als
'Ontfanger van de Graeffelijcken Tol', 6 stuivers voor zich-

gelegen landerijen brengen.

zelf opstrijken. Het licent was in de eerste plaats bedoeld
ter bekostiging van oorlogsschepen die de koopvaarders
moesten beschermen tegen kapers en vijandelijke sche-

Opmerkelijk is, dat de tekst van deze bepalingen volkomen
identiek is aan de bepalingen in een verdrag, gesloten tussen
Rusland en Oostenrijk op 3 mei 1815. Ook toen deden zich
daar vergelijkbare problemen voor. Zo werd deze kwestie
voor de gewone man opgelost. Er woonden aan de grens
echter ook mensen, die meer invloed op de vaststelling van
de grens konden uitoefenen. De bewoner van het kasteel
Beusdaal (zie foto), Baron van Stockhem - Mean, wilde

pen. Veel kooplieden schroomden echter niet om een
licentmeester met steekpenningen om to kopen, om op
deze wijze de hoge heffing to ontduiken.

onder geen voorwaarde in Nederland wonen, en verzette zich
hevig tegen de grensvaststelling, waardoor hij onderdaan van
Nederland zou worden.

Dirck van Delen genoot plaatselijk groot aanzien als een

En waar een gewone burger bakzeil moet halen, kreeg de
baron zijn zin. Het kasteel werd Belgisch gebied. Op de kaart
is duidelijk to zien, dat er op dit punt een inkeping is in het
Nederlandse gebied, waardoor het kasteel en de omliggende
bedrijfsgebouwen in Belgie kwamen to liggen. Het kasteel
ligt aan de weg tussen de Belgische plaatsen Sippenaeken
en Teuven. Deze weg ligt op sommige plaatsen pal tegen de
grens aan. Het gebied waar het kasteel is, ligt tussen de gietijzeren grenspalen mummers 12 en 13.
Rondom de grond, waar de gebouwen staan, werden verschillende arduinen hulpstenen geplaatst. Vanuit Nederland
kan men dit merkwaardige grensgebeuren bereiken vanuit
het Limburgse Epen. Het is een wandeling van ongeveer drie
kilometer, door een heel mooi gebied, met een bijzondere

bekwame stadsbestuurder, administrateur en kerkelijk
bestuurder. Na intensief bronnenonderzoek kon dit beeld
nader worden ingekleurd, waardoor een eerlijker en juister beeld is verkregen van de historische Afbuur van de
begaafde schilder Dirck van Delen.

Brennen:
ZA Inventaris van de Archieven van de gemeente Arnemuiden Resoluties
van het bestuur van Arnemuiden. Inventarisnrs 20 t/m 22 Rekeningen van
ontvangsten en uitgaven door de stadsrentmeesters Inventarisnrs.378 en
399

Literatuur: M.A. Lieveld- van Belzen, 'Dirck van Delen I en II' in Arneklanken,
Jaargang 5, nr.4 December 2000 en Jaargang 6, or 1, maart 2001.

plantengroei.
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Over de loden last van het koperen fietsplaatje De Nederlandse rijwielbelasting 19241941 door Ferdinand Grapperhaus, Deventer,
2005.

Vanaf 1924 moest de Nederlandse fietser
ieder jaar naar het postkantoor om een klein,
dun koperen fietsplaatje to halen voor f 3,-.
Daze moest zichtbaar op de fiets bevestigd
worden, zodat controle eenvoudig plaats kon
vinden. Het fietsplaatje was voor iedereen
verplicht, behalve voor ambtenaren in uniform. De lagere inkomens - en later werkeloze familiehoofden - kregen een gratis
plaatje met een opzichtig gat erln geslagen.
Zo was hun armzalige status voor iedereen
zichtbaar.
De fietsbelasting was hoogst impopulair, niet
alleen omdat het voor de meeste mensen
ontzettend duur was, maar ook omdat het zo
extreem streng werd gecontroleerd. Geen
fietsplaatje? Dan een fikse boete! Het duurde tot 1941 voor er een eide kwam aan de
gehate fietsbelasting, onder invloed van de
Duitse bezetter.

14 r e.j 1'J24.

Prof. Dr. Ferdinand Grapperhaus was van
1967 tot 1971 staatssecretaris van Financien.
Hij was zowel bijzonder hoogleraar fiscaal
recht als bijzonder hoogleraar vanwege het
Belasting & Douane Museum in de geschiedenis van het belastingrecht, beide aan de
Rijksuniversiteit Leiden. Grapperhaus beleefde zelf de periode van de rijwielbelasting in
zijn jeugd, an denkt met warme herinneringen terug aan het blinkende koperen fiets-

DE GEVOLGEt4 VAN DE RYWIELBELASTING.

plaatje. Hij besloot uit to zoeken waarom de
rijwielbelasting zo'n slechte reputatie had en
dat resulteerde in dit zeer leesbaar en rijk
geiliustreerd boekje.

over de loden last
van het
koperen f'ietsp laatje
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Prijs: E 14,50 inclusief
een nieuw exemplaar
van het fietsplaatje
1941/1942,
gedrukt
de Koninklijke
door
Nederlanse Munt met
behulp van de originele stempels.
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De gevolgen van de rijwielbelasting J.C. Braakensiek (1858-1940) Litho
Gepubliceerd in de Groene Amsterdammer, 24 mei 1924.
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