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Zoals gebruikelijk treft de lezer in dit stukje een Blimp aan van de onderwerpen
die in dit nummer van Impost aan de orde komen.
Bruintje Beer wordt ten tonele gevoerd in verband met het hofleverancierswapen, waarover Prof. Oxenaar een boeiende voordracht hield.
Een viertal medewerkers/sters van het museum bracht een bezoek aan
Liverpool in het kader van de jaarlijkse conferentie van de IACM . Het water dat
o.m. Nederland en Engeland scheidt, vormt het subject van de in november geopende wisseltentoonstelling.
Nog meer water komt aan de orde in het model van een douanevaartuig, en in
een soort heffing uit de 40-er jaren ten dienste van de Rijn- en binnenvaart. Dat
je ook omzetbelasting met behulp van plakzegels kunt heffen, is niet nieuw
maar wel effectief. Het zegel-onderwerp genoot voorts grote belangstelling tijdens de in het vorige nummer aangekondigde verzamelbeurs.
De oud-RBA- student Viersen promoveerde op een minister van financien uit de
vorige eeuw.
Een ander punt gaat over het vertrek van de redacteur die dit stukje pleegt to
schrijven. Hij houdt er na zeven jaar mee op. Teruggekeken kan worden op een
plezierig karwei, niet in het minst door de samenwerking met de andere redacteuren en de hulp die - soms na enig aandringen -toch altijd weer werd verleend
door alle medewerkers van het Belasting & Douane Museum. Maar je moet
stoppen als het karwei je nog boeit! Gelukkig is de zoektocht naar een opvolger
geslaagd; de heer Wolfgang Kattenbusch zal voortaan de redactie (en wat er zoal
bij komt) voeren van Impost.
U treft hiernaast onze beide conterfeitsels aan.
Sijtse Ruitinga
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Persoonlijke contacten
IACM Liverpool 1997
Persoonlijke contacten zijn er, ook binnen het werk, van allerlei aard. Ik moest
hieraan denken tijdens het bezoek aan het Douanemuseum in Liverpool in oktober 1997. Voor de vijfde maal kwam de International Association of Customs
Museums (IACM) bijeen. De meeste afgevaardigden zijn inmiddels goede
bekenden. Je merkt dat door de persoonlijke contacten de banden die zijn
gesmeed sterker worden. De basis voor internationale samenwerking wordt
door de jaarlijkse conferenties op deze wijze gelegd. Ondanks de verschillen in
ontwikkeling tussen de musea zullen wij in de toekomst tot gezamenlijke activiteiten komen. Juist door de complicerende factoren, zoals taal, geografische
afstand en financiele beperkingen, is het noodzakelijk om elkaar goed to kennen
en to vertrouwen.
Zieken
Persoonlijke contacten zijn er ook met collega's. Het gezelschap dat het
Belasting & Douane Museum gestalte geeft bestaat uit 14 vaste medewerkers.
De meesten werken al jaren voor het museum. Wij kunnen goed met elkaar
opschieten en de sfeer is over het algemeen uitstekend. Sinds begin dit jaar
kampen wij met zieken, veel zieken. Het gaat niet om een griepje of verkoudheid, maar om ernstige kwalen.Het begon met Daan de Bruin, medewerker
technische dienst en restaurator rijkswapenborden. Zijn collega Goof Nieterau
volgde later in het jaar. Tilly Wessels, gastvrouw en huismeester, bleek aan een
chronische kwaal to lijden. Gelukkig is zij weer voor 50% aan het werk. Begin
oktober belandde tenslotte John Vrouwenfelder in het ziekenhuis. Ook hij is
voor enkele maanden uitgeschakeld.
Afgezien van de druk die hiermee op de achterblijvende collega's wordt gelegd,
het werk moet immers gewoon doorgaan, is dit grote aantal ziektegevallen in
emotionele zin een aanslag op de stemming binnen het museum. Opvallend is
echter de mate waarin iedereen met elkaar meeleeft. Het doet mij denken aan
een familie waarin men of en toe wel mot met elkaar heeft, maar als het er op
aan komt dan staat men klaar voor elkaar. Dat is hartverwarmend. Ik hoop in
de eerste plaats dat onze zieken voorspoedig herstellen. In de tweede plaats
wens ik dat de onderlinge verhoudingen zoals die nu zijn, in stand zullen blijven, want dat is van onschatbare waarde; in het algemeen, maar zeker ook in de
werksfeer.

Vrienden en donateurs
Contacten zijn er ook met u: vrienden en donateurs van het museum. Zij zijn
minder persoonlijk dan die hierboven werden beschreven (uitzonderingen daargelaten natuurlijk!) Impost is het belangrijkste middel tot contact dat wij hebben. Daarnaast organiseren wij van tijd tot tijd een activiteit speciaal voor u.
Om de contacten to verstevigen en meer persoonlijk to maken, leek het ons een
goede gedachte u uit to nodigen voor de openingen van wisseltentoonstellingen.
Dit zijn gebeurtenissen in het museumwerk die de moeite waard zijn om bij stil
to staan. Dan geven wij immers ons werk, na maanden van voorbereiding, aan
de openbaarheid prijs! Dit zijn vrolijke bijeenkomsten, waarover u in Impost
verslag gedaan wordt. Misschien vindt u het best leuk om daar eens bij aanwezig to zijn. In het vervolg zullen wij telkens 75 vrienden en donateurs uitnodigen. Voor het eerst deden wij dit ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling 'Lastig Water' op 14 november 1997. In de komende jaren zullen wij
volgens het alfabet telkens een aantal van u uitnodigen, in de hoop de persoonlijke contacten to verstevigen.
Loes A. Peeperkorn-van Donselaar
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Evert Jan Hendrikus Volkmaars

In de vroege zaterdagochtend van 15 november is Jan Volkmaars overleden in
Verpleeghuis "De Samaritaan" in Sommelsdijk, waar hij Binds december vorig
jaar verpleging genoot. Voordien woonde hij met zijn vrouw in de flat
"Vroonlande" in Dirksland. Zij is vijf jaar geleden overleden en hij heeft haar

Als gepensioneerde volgt hij in oktober 1967 prof.dr. Van der Poe] op in
het bestuur van onze museumstichting met de titel van directeur en
belast met de leiding van het museum. In 1961 reeds had Van der Poel
Jan gepolst, of hij bereid was hem in
het museum op to volgen.
Jan Volkmaars was een zoon uit een
familie die in diverse geslachten de
overheid gediend heeft in het vak der
belastingen. Ook zijn vader is bij de
belastingen werkzaam geweest. Jan
was een hard werkend persoon, die
ook in penibele omstandigheden -we
denken aan de oorlogsjaren- met

Jan Volkmaars begon 1 december 1924
als surnumerair. Na detacheringen bij
Accijnzen Amsterdam, Zaandam,
weer Amsterdam, slaagt hij in november 1926 voor het vakexamen. Als we
vervolgens tal van andere detacheringen en enkele waarnemingen overslaan, wordt hij januari 1930 benoemd
tot adjunct inspecteur to Utrecht. Eind

moed en kracht op durfde treden. Op
hem was het gezegde van toepassing:
'Hij is voor de duvel niet bang!' Maar
toen Jan geld doorsluisde naar de verzetsbeweging, heeft hij zeker geweten
wat hij riskeerde...
Ons museum heeft hij grote diensten
bewezen. Hij kreeg bij zijn aantreden
de taak een beleid to ontwikkelen,
waarmee de collectie doelgericht uitgebouwd kon worden. Voor het eerst
vond er een intensieve bezinning
plaats over het wezen van de museumcollectie. In september 1979 nam
hij afscheid als directeur, maar bleef
nadien als vrijwilliger zich inspannen

dat jaar gaat hij naar de inspectie
Zwolle. Juni 1932 volgt zijn benoe-

om de deelcollectie fiscale humor aan
to vullen.

erg gemist. Zijn laatste levensjaren zijn hem mede daarom moeilijk gevallen,
omdat hij zich bewust was van zijn fysieke en later ook geestelijke achteruitgang.

ming tot inspecteur. Na een verplaatsing naar de inspectie Leiden volgt de
inspectie Den Helder, waar hij in juni
1936 hoofd wordt. In de oorlogsjaren
neemt hij naast zijn ambt ook waar de
inspectie D.B., de inspectie
Registratie, en het kantoor D.B.I. & A.
In juni 1946 volgt zijn benoeming tot
hoofdinspecteur-titulair to Dordrecht,
onder waarneming van de inspectie I.
& A. to Den Helder. Maart 1948 gaat
hij naar de FIOD Amsterdam als
hoofd van de Douane-recherche-

Op de mooie zomerse dag van 30 mei
1995, bracht Jan met zijn nicht mw.
L.A. Smits een bezoek aan ons vernieuwde museum. We hebben nog
gezellig met elkaar in de tuin
geluncht. Hij schreef ons kort daarop
'dat hij van de vernieuwde museale
opstelling had genoten', en dat 'hij
vond dat de collectie veel mooier uitkwam'. De lift bewees zijn meerwaarde aan Jan, die -naar nu blijkt- toen
voor het laatst in ons midden mocht
zijn.

dienst. April 1949 wordt hij benoemd
tot hoofdinspecteur.
30 april 1956 ontvangt hij de onderscheiding Officier Oranje Nassau.
Februari 1959 volgt zijn overplaatsing
naar inspectie I. & A. Haarlem als
hoofd. Op 1 augustus 1967 krijgt hij eervol ontslag "onder dankbetuiging voor
de aan den Linde bewezen diensten".

Loes Peeperkorn-van Donselaar

De {leer Volkmaars in -ijn studeerknmer
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Lezing prof. R.D.E. Oxenaar voor de Vrienden van het Belasting & Douane Museum

Serajewo' een goed voorbeeld. Op
deze tekeningen gluurt Bruintje Beer
over een soort waslijn waaraan lakens
hangen. Geinspireerd op 'snipers
alley', de grote doorgaande weg van
het vliegveld naar het centrum in
Serajewo gedurende de
Joegoslavische Burgeroorlog.
De lezing werd bijgewoond door
ruim 50 personen.

Op 28 september hield prof. R.D.E. Oxenaar voor deVrienden van het
Belasting & Douane Museum een lezing over het onderwerp "het hofleverancierswapen". Het hofleverancierswapen was een van de thema's van de wisselexpositie"Van wapenschild tot mascotte, het rijkswapen als symbool"(t/m 12
oktober 1997). Het huidige hofleverancierswapen is in 1988 door prof. Oxenaar
ontworpen en sindsdien als zodanig in gebruik.

De heer Oxenaar is als adviseur verantwoordelijk voor de huisstijl van
het Koninklijk Huis. Het huidige hofleverancierswapen is in samenwerking met Koningin Beatrix tot stand
gekomen. Het was de wens van de
Koningin om met dit nieuwe wapen
de wildgroei die er op dit gebied de
laatste decennia onstaan was, to
beperken en tegelijk de regels m.b.t.
het toekennen van het predikaat 'hofleverancier' to frn-mali^,eren.
Dit thema bleek een uitstekend vertrekpunt voor prof. Oxenaar om een

boeiend verslag to doen van zijn 50jarige carriere als grafisch ontwerper.
Aan de hand van ca. 250 dia's passeerden in vogelvlucht - en in een
hoog tempo - een groot aantal
opdrachten, projecten en definitieve
ontwerpen de revue. Zijn ontwerpen
voor postzegels en bankbiljetten zijn
door het dagelijkse gebruik algemeen
bekend. Bijzondere aandacht kreeg
zijn ontwerp voor de inhuldigingszegel van prinses Beatrix waarop zij in
coltrui staat afgebeeld tegen de achtergrond van de Nieuwe Kerk in
Amsterdam.
Ook andere ontwerpen voor bijv. de
huisstijl van de PTT/KPN kwamen
aan bod.
Zeer interessant waren de blikken die
de heer Oxenaar zijn luisteraars toestond to werpen in zijn werkboek.
Een groot aantal dia's van dit dagboek - door hem ook wel 'mijn laboratorium' of 'mijn psychiater' genoemd
- toonden wat hem innerlijk bezighoudt.
Naast schetsen en ontwerpen in
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ItiiUS EUIJAARKAART
Het bestuur van de Stichting
Museumjaarkaart (SMJK) heeft
besloten de prijzen van de MJK to
verhogen met f 7.50 voor elke
categorie.
Dat betekent dat per 1 oktober 1997
de volgende prijzen gelden:
Volwassen-MJK
(25 t/m 54 jaar) f 55.Senior-MJK (55 plus) f 45.-

beginstadia figureerden tekeningen
van engelen, monsters, beelden van
oorlogen. De tekeningen vormen ook

Junior-MJK (t/m/ 24 jaar) f 25.Vrienden-MJK f 45.-

de weerslag van de actualiteit: het

De prijzen zijn inclusief BTW

wereldnieuws teruggebracht tot
tekeningen op postzegelformaat.
Hiervan is zijn schets 'Bruintje Beer in

6

PRIJSVERHOGING

Van 1 - 3 oktober jl vond in het
Douanemuseum to Liverpool-dd-5e---conferentie plaats van de

deelt niet alleen een aantal kosten,
maar tevens de hezoekers. Dit valt of
to leaden uit het bezoekersaantal: 1996

Commissie (via hun landgenoot
Santer) om to komen tot een financiering. Binnenkort hopen wij meer te%,

International Association of Customs
Museums (IACM). Er namen 15 landen deel. lerland was de nieuwkomer.1) Men heeft plannen daar een
customs & taxmuseum op to richten.
De sfeer was evenals vorige jaren bijzonder geanimeerd en het enthousiasme blijft groot.Nederland nam deel
met 4 afgevaardigden:
John Vrouwenfelder, Geert Nieman,

maar liefst 364.000 en daarmee 7de op
de landelijke lijst.

weten.
Een nieuwe werkgroep werd ingesteld om dit onderwerp verder uit to
diepen. Nederland maakt hiervan
geen deel uit omdat wij ook andere
leden de ruimte willen laten. Wei is
aangeboden dat de voorzitter altijd
bereid is tot steun en adviezen.
Er werd een logo uitgekozen en een
secretaris gekozen (Luxemburg). Er
zal een bankrekening worden geo-

Pieter van Houten en Loes
Peeperkorn (voorzitter IACM). De
omvang van de delegatie was mede
ingegeven door het feit dat het engelse museum voor ons een voorbeeldfunctie vervult. Het Customs & Excise
Museum ("Anything to declare?") is
gelegen in het vroegere entrepotgebouw aan de Mersey, samen met
andere musea, waaronder een
Maritiem Museum. De hole wijk is
gerenoveerd en tot museum-gebied
gemaakt. Ronduit prachtig; je 'ruikt'
als bet ware het douanewerk!
l

De opzet van het museum

Wezenlijk verschil met ons museum is
dat het museum een belangrijke
plaats inneemt in het voorlichtingspakket van de Britse douane. Dit is
ook de reden geweest om zo'n 10 jaar
geleden to besl ten tot de oprichting
van het museu:

Onderwerp conferentie

pend. Tekeningsbevoegdheid krijgen

Voor het eerst was een therna centraal
gesteld tijdens de conferentie: museale beheer- en behoudswerkzaamheden. Zes lezingen (met dia's) gaven
voorlichting over de aanpak in
Engeland, op verschillende niveau's.
Met name ook bij kleinere musea. Dit

de voorzitter en de secretaris (geza - ;; ..
menlijk).

was plezierig %oor de deelnemers.
Een bezoek a in bet Conservation
Centre in Liverpool was een ware
eyeopener', waar wij zagen hoe ver
9 jnen in Groot Brittannie is op het terkin van passieve en actieve conservering en restauratie. Dit atelier werkt

Het museum hestaat uit twee delen,
een actueel en con historisch gedeelte.:

voor de 8 Liverpoolse musea.

Door een geraffineerd aangebrachte

De resultaten van de werkgroepen
van de IACM

videowall (met actuele beelden van
douanewerk) wordt het publiek binnengelokt. Er zijn diverse 'doe-activiteiten' \,vaaronder eon nagebouwde
scheepshut waar de bezoeker zelf kan
speuren naar smokkelwaar. Het historische gedeelte is eveneens fraai worm
gegeven en aantrekkelijk samengesteld, onder andere met levendige sce-

Omdat er wat weinig tijd was
gepland voor de resultaten van de
werkgroepen, kwam het onderwerp
'the legal status of customs museums'te vervallen. Het staat voor 1998
opnieuw op de agenda.
Dc lokatie voor de 6de conferentie in
1998 bleek ecn probleem omdat Italie
de vorig jaar gedanc belofte in dat
jaar gastheer to zijn, niet kon nakomen. Inmiddels heeft Hongarije to
kennen gegeven als gastheer to kunnen optreden (16-18 september).

De werkgroep 'reizende expositie',
vorig jaar in Rotterdam ingesteld,
bracht verslag uit. Men stemde in met
het advies nog niet to besluiten tot het
maken van een dergelijke tentoonstelling. De IACM staat nog to veel in de
kinderschoenen om zo'n omvangrijk

Het museum vaart er wel bij dat het

project aa?h to Bakken.
;Gekozert'is da rom voor de uitgave
van een boek waarin de belangrijkste
stukken uit alle collecties worden

ondergebracht is in een mooioud

gepresenteerd. Luxemburg heeft con-

pand, samen met andere musea. Men

tacten gelegd met de Europese

nes.

&

1) Hong Kong heeft Haar aanleiding van een artikel over de IACM in het bulletin van de WCO
gereageerd. Van twee %ei chillende personen kwamen brieven waaruit belangstelling sprak voor,de
IACM. Men heeft in Hong Kong een klein douanemuseum.
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Van 15 november 1997 tot 6 september 1998 valt in het Belasting &
Douane Museum de tentoonstelling
'Lastig Water' (oorspronkelijk aangekondigd onder de naam 'Belast
Water') to bezichtigen.
De tentoonstelling is georganiseerd in
samenwerking met het

Het thema Zeggenschap geeft informatie over de organisatorische en
democratische verhoudingen. De dijkgraaf en de hoogheemraden, de wijze
van verkiezing door de ingelanden,
de zetelverdeling per belangengroep,
dit alley komt hier aan de orde.

Hoogheemraadschap van Schieland,

Bij de totstandkoming van de tentoonstelling is de vormgever Rob

in verband met het 725-jarig bestaan

Schenk betrokken, terwijl de kunste-

van dat waterschap. De grote lijn door
de tentoonstelling is de door de
waterschappen gehaneerde driedeling, to weten:
- het belang van het waterschap
- de betaling van de waterschapslasten
- de zeggenschap van de ingelanden.
Het belang van het bestaan van
waterschappen: het drooghouden van

naars Peter Bastiaansen en Jack
Zwanenburg zich met de objecten en
de computeranimatie bezig hebben
gehouden. Al met al belooft het een
interessante tentoonstelling voor een
fenomeen waarmee iedere
Nederlander min of meer vertrouwd
is, to worden.
De tentoonstelling werd op 14 november j.l. geopend door de beer ir. J.J. de
Graeff, dijkgraaf van het hoogheem-

het land en de zorg voor schoon

raadschap van Schieland. In een

oppervlaktewater, vindt zijn neerslag

geestig betoog legde hij een verband
tussen het instituut waterschap, de

in de drie hoofdtaken: zorg voor de
waterkering ( onderhoud van dijken,

Mevrouw Peeperkorn en
de heer De Graeff

Een selectie uit het publiek

financiering d.m.v. belastingheffing en

kaden, duinen), zorg voor de waterhoogte ( op peil houden van het water
in polders en boezems, onderhoud

de vertegenwoordiging door de ingelanden ('no taxation without representation').

van sloten, e.d.), en zorg voor de
waterkwaliteit ( schoon water- zuiveringsinstallaties, kwaliteitsonderzoek
in laboratoria, toezicht op lozingen ).
Het thema waterkering wordt daarnaast geIllustreerd aan de hand van
stormen en overstromingen. Bij de
waterhoogte kijken wij naar polders,

Vervolgens werd onder zijn leiding
het gat in de dijk met zandzakken
door het 'dijkleger'gedicht, van welke
gebeurtenis de benodigde zak met
geld het sluitstuk vormde.
Na deze officiele handelingen en een
rondgang over de tentoonstelling
bleef het gezelschap genodigden nog

molens en gemalen, sluizen en onderhoud van watergangen. De kwaliteit
vindt zijn neerslag in lozingen, onderzoek en zuivering.

geruime tijd in geanimeerde sfeer bijeen.

Doorgeven van zandzakken
Bij de betaling van waterschapslasten,
die nodig zijn om de taken van het
waterschap to kunnen uitvoeren, valt
de nadruk op de waterschapsomslag,
de ingezetenenomslag en de verontreinigingsheffing.
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Het mag bekend worden geacht dat
het Belasting & Douane Museum
organisatorisch ressorteert onder de
Directe Douane van de
Belastingdienst. De Directeur Douane
is dan ook uit hoofde van zijn functie
lid van het Dagelijks Bestuur.
Gedurende de afgelopen 6 1/2 jaar
was dat de heer mr. H.J. Haverkamp.
Deze is per I januari 1998 aangewezen als hoofd van de FIOD ( fiscale
inlichtingen en opsporingsdienst) en
wordt als Directeur Douane opgevolgd door de heer
mr. J Lunneker.
De beer Haverkamp heeft altijd veel
belangstelling getoond voor het wel
en wee van ons museum.
Wij hopcn op een soortgelijke relatie
met de heer Lunnckcr.

Schottehnodel do 'Noord'
destijds Hoofd van de Technische
dienst bij de Douanewerf to LobithTolkamer, op schaal nagebouwd
model. Het is in blik uitgevoerd, is 60
cm lang en 30 cm hoog. Worts is het
voorzien van een glazen vitrinekast
met kunststof deksel.
De motorboot de 'Noord' is in 1969 in

de heren Haverkamp (links) en Lunneker
(rech ts)

opdracht van de toenmalige
Inspecteur der invoerrechten en
accijnzen to Lobith gebouwd door de
werf Schottel Nederland. Het vaartuig
had een lengte over alles van 10.80 m
en een maximale breedte van 3.22 m.
De grootste diepgang bedroeg 1.35 m.
Het was uitgerust met een motor van
het merk Mercedes Benz, type OM

De heer mr. H.J. Lanjouw to Meppel
schonk het museum onder meer een
bord dat gedurende vele jaren dienst
heeft gedaan ter vermelding van de

346.

openingstijden van het
Ontvangkantoor der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen to
Winschoten.
Opvallend is dat de openingsuren van
de loketten voor de verschillende
soorten belastingen niet geheel syn-

De werf Schottel Nederland was

chroon liepen. Lastig voor iemand die
op een bepaald moment zowel omzet-

gevestigd in Warmond en Den Haag
en heeft, voor zover thans bekend, in

belasting als registratierecht wilde
betalen!

totaal 23 vaartuigen van het onderhavige type gebouwd.

Aankoop scheepsmodel de'Noord'
Het Belasting & Douane Museum
heeft de hand weten to leggen op een
model van de motorboot de 'Noord'
die vele jaren dienst heeft gedaan als
douanevaartuig op de Rijn, alsmede to
Amsterdam en Rotterdam. Het betreft
een door de heer N.H.J. Peperkamp,

In verband met het door het museum
aangevangen onderzoek naar de
geschiedenis van en omtrent douanevaartuigen zou het bijzonder op prijs
worden gesteld, indien gegevens
omtrent documentatiemateriaal, foto's
of modellen die voor het museum van
belang kunnen zijn, zouden worden
ingezonden.

ONTVANGKANTOOR GEOPEND: 0
'OOR

6ELAST IN GEN. LOON_ EN
OMZEThEI ASTING

DIECTE

MAANDAG V. DON U1D&O 9-12 V .M.
1.30- 3 N.M.
VOOR REGISTRATIE.S000ES5IE EN ZEGEL

9-14 v .M.
1.30- 3 N.M.
ZATERDIO 9-14 V M.
VOOR ACCIJNZEN. INVOERRECHTEN. EN
MOTORRWTUl0EN&ELASTING
MAANGUfi '4 VQI.ID4[i 9-19 v M.
MAAND G iG VR11I

1.50-3 N.M.
..c O V.M . - 1
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Omzetbelastirgzegels
Wie denkt dat we met de BTW een nieuwe belasting hebben, heeft het mis.
Alleen de naam is nieuw. Zegels als bewijs van betaling kennen we al lang niet
meer. Dat was wel het geval in de dertiger jaren, toen de omzetbelasting in
Nederland werd geIntroduceerd. Dat
gebeurde, mede aangemoedigd door
de hoge opbrengsten in Duitsland, bij
wet van 25 oktober 1933.
De omzetbelasting werd geheven
d.m.v. het plakken van vooraf gekochte
zegels op facturen.
De zegels zijn ruim zeven cm lang en
bijna drie cm breed. Op een derde van
de linkerkant zijn de zegels van een
extra perforatie voorzien. Het rechter
gedeelte moest op de factuur worden geplakt, het smalle linker stuk kwam op
de copie ervan. Met inkt of een Stempel moesten beide kanten vernietigd worden(misschien is het beter om to zeggen :ontwaard).
De fraai gegraveerde zegels werden gedrukt bij Joh. Enschede & Zn. Haarlem
(of de Staat ooit grote partijen zegels heeft afgekeurd, is niet bekend ). De kleur
van de ondergrond van de zegels is steeds lichtgrijs, terwijl de waarde in rood is
gedrukt. De kleur van de Mercuriusvoorstelling en de bovenrand varieert van
zwart ( voor de lage waarden ), via blauw en groen, tot rood voor de zegels van

boven de honderd gulden.
De eerste emissie omzetbelastingzegels
( 1934 ) bestaat uit 88 verschillende
waarden en iemand die een zegel van
elke waarde in de la wilde hebben
moest daarvoor meer dan f 2800.betalen. Maar weinigen deden dat.
Men kocht vellen van de meest gangbare waarden, waarmee de to betalen
belasting werd verantwoord. Daarom
komt het vaak voor dat er vrij veel
zegels op een factuur zitten. Maar zoek maar eens naar een zegel van f 0.38, of
naar een van f 110.-.
Hierbij komen we langzamerhand en ongewild op het terrein van de verzamelaar en dat is eigenlijk niet de bedoeling van dit stukje. Wel mag gezegd worden
dat de groep die deze en andere fiscale zegels verzamelt, gestaag groeit.
Het Belasting & Douane Museum bezit een vrij grote verzameling omzetbelastingzegels die momenteel door een van onze vrijwilligers, de heer Bert van
Teijlingen, wordt geinventariseerd.
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Zegels
herstel
Rijn- en
binnenvloot
De heer M.J. Oosterhuis uit
Groningen vroeg het Belasting &
Douane Museum onlangs om informatie over de door hem bijgesloten
foto's van zegels met het opschrift
'Herstel Rijn- en Binnenvloot'.
Na onderzoek kon worden vastgesteld dat het bier een soort belasting
betreft uit het bezettingsjaar 1942,
geheven over de tonnage van schepen
van binnenschippers. Vermoedelijk
werden de zegels geplakt op de
scheepspapieren (vaarvergunning ).
De opbrengst diende voor het op de
zegels vermelde does. Veel meer kon
nog niet worden achterhaald. De beer
Oosterhuisheeft de orginele zegels
( alle waarden van f 0,05 t/m f 100.- )
aan het museum geschonken waar- .
mee onze zegelcollectie aanzienlijk is
uitgebreid.

De zegelwaarden van 5 cent en
100 gulden
foto's: M.J. Oosterhuis

DOOR J.W. BIEZE
De Douanepalen in Budel

In de 17e eeuw grensde de gemeente
Budel in het zuiden en westen aan het
Prinsbisdom Luik en in het oosten
aan het Overkwartier Gelre, dat tot de
Spaanse en later tot de Oostenrijkse
Nederlanden behoorde. Dit dorp was
dus aan drie zijden begrensd door
'buitenlands' gebied. Hierdoor stonden er in Budel meer douanepalen
dan in andere grensdorpen.
Op alle uitgaande wegen
stonden de douanepalen, 5
in getal, waarvan er een in
de tweede wereldoorlog
onherstelbaar beschadigd
werd. Deze laatste is
inmiddels door een replica
vervangen.
Een van de resterende
Budelse douanepalen vinden we aan de weg van
Budel naar Weert ( destijds

den ruim 10 jaar voor oud vuil onder
stenen en trottoirbanden gelegen en
waren overwoekerd door onkruid.
Een anonieme tipgever heeft de
gemeente op het spoor van deze
palen gebracht. Een van deze palen
werd op 11 september 1979 geplaatst
op de Toom aan de Asbroekweg. Deze
paal steekt slechts 2,25 m boven het
maaiveld uit. Het onderstuk was afgebroken: men
heeft de paal in een betonnen fundering geplaatst.
De plaats, waar deze paal
werd herplaatst, is vastgesteld in overleg met de
Heemkundekring 'Budel
en Cranendonk'.

Douanepaal in de Meemortel
to Budel
foto: J.W. Bieze

Pastoor

Lennll'i15Stroot

^

foto: J. W. Bieze
Een vierde paal heeft gestaan bij de
oude grensovergang van BudelSchoot naar Hamont, ongeveer 50 m
voor het toenmalige douanekantoor.
De weg, waaraan dit douanekantoor
stond, liep vroeger van de grensweg
in Budel, via de Zwarteweg in BudelSchoot, of komende van Budel-Schoot
via de Hamontweg naar Hamont.
Sinds 1868 is deze grensovergang
gesloten. Deze paal is in de tweede
wereldoorlog verloren gegaan.
De gemeente Budel heeft een replica

gelegen in het

laten maken, die op 25 januari 1992

Overkwartier Gelre ). Deze
paal is de enige, die nog
staat op de plaats, waar hij
oorspronkelijk geplaatst is.
U kunt deze paal vinden in
de Meemortel. Hij staat
tussen de openbare weg en een tuin
van een particuliere woning. Hij staat
2,50 m boven het maaiveld.
Enige jaren geleden kreeg deze paal
de gelegenheid om to tonen hoe sterk
hij was. Er reed nl. een auto tegenaan.
De auto was total loss; de paal bleef

Douanepaal to
Budel-Sclioot, nabij dL'

De tweede paal, die op de
oude gemeentewerf werd
teruggevonden, is eveneens op 11 september 1979
in overleg met voornoemde Heemkundekring herplaatst.Hij
staat nu in Budel-Schoot, in de
onmiddellijke nabijheid van de
Pastoor Lemmensstraat.
Ook deze paal was gebroken en moest
in beton worden gezet. Hij steekt

op feestelijke wijze werd onthuld.
Deze paal staat niet op, maar wel in
de onmiddellijke omgeving van de
oorspronkelijke standplaats. Aan de
Zwarteweg kan men de replica vinden. Deze paal is een goede kopie van
de "echte" palen. Met deze paal heeft
de gemeente Budel het oude aantal
van 5 douanepalen weer compleet.

slechts 2,20m boven het maaiveld uit.

De vijfde Budelse douanepaal staat
precies op de grens tussen Nederland

onbeschadigd.

Het was niet mogelijk, om de twee

en Belgie. Hij is to vinden tussen de
gietijzeren grenspalen No. 173 en 174.

Op de Toom, aan de Asbroekweg, niet
ver van de gietijzeren grenspaal no.
172, staat eveneens een douanepaal.
In oktober 1978 werden op de
gemeentewerf in Budel twee oude
douanepalen teruggevonden. Ze had-

laatstgenoemde palen op de oorspronkelijke plaats terug to zetten. De
tegenwoordige locatie is echter in de
onmiddellijke nabijheid van de oorspronkelijke plaats. Laatstgenoemde
plaats was door verandering van de
loop van de wegen e.d. niet geschikt .

Deze paal is nagenoeg onbeschadigd
en staat ± 3 m boven het maaiveld. De
oorspronkelijke plaats, waar deze paal
gestaan heeft, ligt ± 30 m in de
richting van grenspaal No. 173. Aan
de grondsporen kan men de juiste
11
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plaats nog zien. De verplaatsing

had zich al eerder beijverd, om de

geschiedde, omdat de juiste standplaats in het bos ligt, waardoor de
paal onzichtbaar was. Hij staat nu
naast de Rioolbeek, bij een duiker.
( doze plaats heet : "Op den ezel").

paal op zijn oorspronkelijke plaats
terug to krijgen. In samenwerking met

de buurt van de kerk stonden. Hij liet
ze verplaatsen, en door een steenhouwer bewerken. Deze heeft de palen

voormelde kring werd de paal op 8
mei 1981 herplaatst in zijn oude
omgeving, zoals hiervoor reeds is
opgemerkt.
Opmerkelijk is, dat deze douanepaal
in de volksmond de Maria
Theresiapaal genoemd wordt. Er is
echter geen enkel verband to vinden
met Maria Theresia, die leefde van

aan de hoeken afgeschuind. Verder
heeft hij ze ingekort tot onder het
wapen van de Admiraliteit en er een
ronde bol op geplaatst. Aan het
gedeelte, dat onder de grond steekt, is
niets veranderd. Hieraan is clan ook
duidelijk to zien, dat het om de oude
douanepalen gaat. Een van deze
palen heeft tot voor kort op het kerk-

1717 tot 1780. Maria Theresia was kei-

hof gestaan; de andere was gebroken

zerin van Oostenrijk van 1740 tot haar
overlijden. Zij had geen enkele

en lag vergeten op de gemeentewerf.
Zo ontdekte ik deze beide palen ± 15
jaar geleden. De zaak werd aangekaart bij de voorzitter van de
Monumentencommissie to Bergeyk.

In vroeger tijden liep hier een
handelsweg van Budel naar Achel.
De onderhavige paal wordt
omschreven in het

"PROCES VERBAL DE I' ARBORNEMENT DE LA LIMITE ENTRE LA COMMUNE DE HAMONT ( BELGIQUE) ET
CELLES DE BUDEL ET LEENDE ( PAYS
BAS )",
dat in het gemeentearchief van de
gemeente Hamont-Achel to vinden is.
De omschrijving in genoemd Proces
Verbal luidt: "Une grande et ancienne
borne, fourni par les Pays Bas".
Met deze paal is nogal vreemd omgegaan. De gemeente Budel heeft deze
paal bij een hijzondere gelegenheid
cadeau gedaan aan de gemeente
Maarheeze. Laatstgenoemde gemeente plaatste deze paal aan een weg in
de nabijheid van het gemeentehuis to
Cranendonk ( Cranendonk is een
gehucht, dat tot de gemeente
Maarheeze behoort ).
Toen de weg waaraan deze paal stond
werd voorzien van een rijwielpad,
moest de paal het veld ruimen. Dit
was aanleiding om de paal weer terug
to geven aan de gemeente Budel. Een
en ander was mede een gevolg van de
activiteiten van de Heemkundekring
"Budel en Cranendonk". Deze kring
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bemoeienis met de oprichting c.q. het
beheer van deze palen. De oorsprong
van deze benaming is helaas niet to
achterhalen.

Be Douanepalen to Bergeyk
De twee douanepalen to Bergeyk hebben een zeer eigen geschiedenis. Ook
deze palen werden in het jaar 1662
geplaatst aan de toegangswegen van
het "buitenland" naar Bergeyk enz.
Ze zouden achter Witrijt en de Aa
gestaan hebben. Tot het jaar 1794 hebben ze daar rustig op hun standplaats
gestaan. Daarna zijn ze van de hei
gehaald en voor verschillende doeleinden rond de kerk aan het Hof
gebruikt.
Toen de pastoor van de kerk aan het

De Monumentencommissie heeft in
het jaar 1996 het voorstel gedaan om
deze twee palen to restaureren en in
het kader van "200 jaar provincie
Noord-Brabant" als klein monument
to herplaatsen. Dit is gebeurd. Op 7
december 1996 werden de palen ont-

Hof in 1835 een hek om het kerkhof
had laten plaatsen, zocht hij naar een
paar stevige palen, om het toegangshek to kunnen dragen. Zijn oog viel

huld door Burgemeester Van Berckel,
Johan Biemans en Co Bieze. Ze staan
naast de kerk. De gebroken paal is
hersteld en zal van een schild met
tekst worden voorzien. Op de tweede
paal is reeds een rood schild aangebracht, waarop het wapen van de
Admiraliteit aan de Maze prijkt.
Deze Bergeykse palen zijn dus ook
teruggevonden. Het is jammer, dat
van de vele douanepalen, die aan de
grenzen van onze provincie hebben

op de twee douanepalen, die reeds in

gestaan, er zovele spooorloos ver-

1

dwenen zijn. Het zijn tenslotte tastbare getuigen van de geschiedenis van
onze provincie. Moge deze publicatie
er toe bijdragen, dat nog ergens een
oude douanepaalteruggevonden
wordt.

De pa/en op de nieuwe stand plaats to
Bergeyk. Helaas is het wapen van de
Admiraliteit spiegelverkeerd gentonteerd.
In het midden de auteur van dit artikel
fotograaf.• onbekend

1.Recueil van alle Placaten,
Ordonnantien, Resohttien, Instruetien,
Lijsten en Waarsehouwingen

bet reffende de ADMIRALITEYTEN,
CONVO YEN, LICENTEN
en verdere SEE SAAKEN (1662 ).

even staat slndskort het standvai a Russische Keizer Peter
ate,
-1725 ). Het beeld is
aakt door de beeldhouwer Leonid

2.Boek: Budel en Crnni udonk e^oorheen en
thans door S. 1-I. Winkclrnoleu.

3.Eindhovens Dagblad d.d. 17 oktober
1978.
4.Eindhovens Dagblad d.d. 8 September
1979.
5.Handschrift: "Beschrijving van
Bergeyk" door Meester RN. Panken.

Balanov en op 2 oktobe r 1997 onthuld
door de voorzitter van de regering van
de Russische Federatie, LE.Viktor S.
Chernomyrdin. Het is geschonken door
` de Russische Fdertjvt aan d®
Rotterdam in het kader van het T
Peter de Grote-jaar (1996-1997).

0?t Belasting & Douane Mu un
elukkig met doze
pabijheid van het muskum f
i aanwinst.

6.Lommel de Vrijheid en het Teutendorp
door R. Knaepen (1972 )

Bezochte Archieven:
1. Gemeentearchief van Someren.
2.Archief Belasting & Douane Museum
"Prof dr. Van der Pod" to Rotterdam

De plaatsjng van het beeld in
Rgrdam is mode tot stand geko
op iaitiatief en met steun van de SF
AGhO-Bank Nederland N.V.

3.Archief Museum Eicra to Bergeyk.
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Zoals in het vorige nummer van Impost werd aangekondigd, heeft op 18 en 19
oktober 1997 de Internationale Cinderellabeurs plaatsgevonden. Deze
"Sprookjesbeurs voor postzegelverzamelaars"werd door de Goudse Stichting
"De Brievenbeurs" georganiseerd in het Belasting & Douane Museum. In het

aL

a

dat van een geslaagde beurs gesproken kan worden met potentieel voor
de toekomst. Een klacht van diverse
bezoekers dat het aanbod cinderella's
tegenviel zal door de handel zeker ter
harte worden genomen. Deels vloeit
dit voort uit onbekendheid met wat
cinderella's zijn en deels uit het in de

vorige nummer van Impost werd uitgelegd wat filatelisten onder cinderella's

normale- poststukken- voorraad heb-

verstaan. Dat de meningen over wat tot de cinderella's behoort niet eenduidig

ben van de cinderella's en de daarmee
gepaard gaande onoverzichtelijkheid.

zijn, werd ook op de beurs overduidelijk.

op de begane grond en de zaal van de

men voor elkaar kon betekenen. Beide
wisten niet bij voorbaat wat zij kon-

Op zondag 19 oktober vond er een
bijzondere -gratis- loterij plaats, waaraan alle aanwezige bezoekers konden
meedoen. Er waren twee prijzen to
vergeven: een exemplaar van het nimmer uitgegeven reisbelastingzegel en

wisselexpositie op de tweede etage.

den verwachten. Daar was uiteraard

als tweede prijs een beurtvaart

Beide ruimten werden goed gevuld
door 15 handelaren. Van de filatelis-

de omschrijving van het begrip cinderella voor een deel debet aan.

verzekeringszegel van 10ct, compleet

tenverenigingen die cinderella's "in

De handelaren waren over het algemeen redelijk tevreden. Opvallend
positief werd het gevonden dat een
groot aantal beursbezoekers niet a]
bekend waren van andere beurzen.
Over het algemeen was de mening

De beursvloer bestond uit de filmzaal

hun pakket" hebben, had uitsluitend
de zeer aktieve spoorweg-motief-vereniging gereageerd op het verkrijgen
van gratis tafelruimte. Zowel de organiserende stichting als ook het museum konstateerden teleurgesteld dat
van de andere verenigingen, en met
name die voor fiscale filatelie, geen
reactie is gekomen.

De beurs werd ondanks het uiterst
fraaie nazomerweer redelijk bezocht.
Met bijna 300 bezoekers kan tevreden
teruggekeken worden, zeker als een
aantal " minpunten" in ogenschouw
worden genomen: het mooie weer;
herfstvakantie, elders twee bekende
beurzen, en waarschijnlijk vooral de
grootse driedaagse viering van de dag
van de postzegel een week eerder,
ook in Rotterdam.
Zowel voor bezoekers als deelnemende handelaren was het aftasten wat
14
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met samenhangend duplicaat.

Een kijkje op de beurs
foto: Rene Hillesum

Zowel bij bezoekers als handel leeft de gedachte om nadere invulling to geven
aan wat tot de cinderella's gerekend moet worden. Hiertoe zal over enige maanden een discussiedag worden georganiseerd in het Belasting & Douane
Museum.

Promotie
Tdr. J. Viersen

De samenwerking tussen Stichting de Brievenbeurs en het Belasting & Douane
Museum wordt gestalte gegeven tijdens de Brievenbeurs to Gouda op 10 en 11
april 1998. Tijdens deze manifestatie zal een gemeenschappelijke tentoonstelling
worden ingericht door het Belasting & Douane Museum, het Spoorweg Museum
en het PTT Museum.

De prijsuitreiking door twee medezverkers van het Belasting & Douane Museum
foto: Rene Hillesum

Op 16 oktober 1997 promoveerde de
heer J. Viersen tot doctor in de
Rechtsgeleerdheid aan de
Rijksuniversiteit to Groningen.
Promotores waren de heren Prof. mr.
A. Nooteboom en Prof. mr. J.J. Vis.
Het door de heer Viersen verdedigde
proefschrift handelt over minister mr.
P.P. van Bosse (1809-1879 ) an de fiscale wetgeving rond het midden van
de 19e eeuw.

De heer Viersen studeerde destijds
aan de Rijksbelastingacademie.
Hij heeft zijn proefschrift opgedragen aan Prof. dr. J. van der Pool,
hoogleraar-directeur van de
Rijksbelastingacademie an stichter
van het Belasting & Douane
Museum.
Op de inhoud van het proefschrift
hopen wij in een volgend nummer
terug to komen.

Ve rkri j gb are
Publicaties
Om meer ruimte over to houden voor
interessante artikelen, heeft de
redactie besloten de rubriek
"Verkrijgbare publicaties" niet meer
op to nemen. GeInteresseerden kunnen zich een Iijst hiervan door het
Belasting & Douane Museum zonder
kosten laten toezenden.
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