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Collectie 
zonder museum 
Sinds 1 juni 2010 is het museum gesloten, de collectie 
is verhuisd naar een extern depot en alle collega's van 
het museum (met uitzondering van Frans Wijnvoord) 
zitten inmiddels in het Centrale Belastingkantoor aan de 

Laan op Zuid. Hier zetten wij onze activiteiten op het gebied van educatie 
tijdens de zogenaamde gesloten periode voort. Maar onze nieuwe stek is 
ook de plek van waaruit wij samen met de architect, de vormgever en de 
projectleiding de herinrichting en verbouw van het museum begeleiden en 
waar wij nieuwe activiteiten initieren met het oog op de heropening van het 
museum medio 2012. 

Een collectie zonder museum is vreemd, een leeg museum is nog vreemder. 
Dat de collectie twee jaar lang fysiek niet te zien is, komt doordat de 
collectie niet zomaar elders tentoongesteld kan worden. Het gaat immers 
om museale voorwerpen waar eisen aan klimaat en beveiliging gesteld 
worden. Internet is dan een mooi alternatief om toch nog van de collectie te 
blijven genieten. Via www.geheugenvannederland.nl kunt u topstukken van 
onze collectie terugvinden. 

Op dit moment wordt bekeken hoe de collectie via de digitale snelweg toe-
gankelijk kan worden gemaakt en hoe bezoekers aan onze website meer be-
trokken kunnen raken bij onze collectie. Bijvoorbeeld door gebruik te maken 
van erfgoedgemeenschappen binnen de vele mogelijkheden van social 
media. Het zoeken naar partners binnen de digitale netwerken van de diverse 
erfgoed- en wetenschappelijke instellingen, is daar een onderdeel van. 

Inmiddels zijn alle Imposten en jaarverslagen gedigitaliseerd. Nu wordt de 
historische documentatie gedigitaliseerd en volgen de zo vaak geraad-
pleegde ambtenarenjaarboekjes en de foto's. Het zal nog even duren voor-
dat alles op onze website beschikbaar komt en de website 'future' proof is, 
maar de ambitie is er en de uitvoering is in progress. 

Waar internet de bezoeker oneindig veel mogelijkheden biedt om vanuit het 
eigen huis zaken op te zoeken, zich te verdiepen in een bepaald onderwerp, 
verbanden te leggen en nieuwe werelden te ontdekken, blijft het museum 
toch echt de plaats zich te verwonderen over een een object, oog in oog te 
staan met het verleden, te verpozen en even weg te zijn uit de dagelijkse 
sleur. Vanaf medio 2012 bent u weerwelkom in het totaal vernieuwde 
Belasting & Douane Museum aan de Parklaan. 

Tot die tijd moet u het doen met www.bdmuseum.nl voor onze activiteiten 
en www.geheugenvannederland.nl voor onze collectie. 

F R A N S FOX 
directeur 
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• DE LUISTERPOST: 
W EEN V O O R P R O E F J E O P 
\ H E T NIEUWE MUSEUM 

Het museum heeft tijdelijk haar poorten gesloten en is volop bezig de plannen voor het 
nieuwe museum uit te werken en te realiseren. Voor de grote opening in 2012 wil het museum 
zichtbaar blijven voor de buitenwacht en haar een preview geven van de plannen. Het museum 
treedt daarom naar buiten met een aantal pilotprojecten en biedt inkijkjes van wat u kunt 
verwachten op de website. Op www.bdmuseum.nl is de verbouwing van het museum te volgen 
en is binnenkort een trailer te zien over het nieuwe museum. 

De Luisterpost is het eerste pilotproject. Op 7 juli 2010 
onthulde demissionair minister van Financien Jan Kees de 
Jager op het ministerie van Financien De Luisterpost. De 
locatie bij uitstek natuurlijk om de nieuwe koers van het 
museum te ontvouwen. De Luisterpost is hier te zien tot 
medio december van dit jaar. 

In de nieuwe koers staat de bezoeker en daarmee de 
belastingbetaler centraal. De focus is gericht op beleving 
en het direct betrekken van de bezoeker. Dit gegeven 
is uitgewerkt in het pilotproject De Luisterpost, een 
eigentijdse interactieve installatie, bestaande uit een 
enorm uitvergroot oor en een tweetal monitoren. 
Het oor stelt vragen en luistert naar de bezoeker. Vragen 
als 'Wat zou u doen om minder belasting te hoeven te 
betalen' of 'Belasting is.....' of 'De meest overbodige 
belasting is... ' moeten de bezoeker prikkelen om zijn 
verhaal te vertellen. 
De readies van de bezoeker zijn te zien op een monitor 
waarop ook kleine filmpjes over fiscale spotprenten uit de 
collectie van het Belasting & Douane Museum te zien zijn. 
De filmpjes zoomen in op de fiscale actualiteit van toen 
tot nu, waarin de belasting op de hak genomen wordt. Een 
mening hebben over belastingen en klagen over belasting 
is immers van alle tijden. L.J. Jordaan, J.C. Braakensiek, 
maar ook Opland, Tom Jansen en Joep Bertrams zijn 
enkele namen die u in deze selectie zult tegenkomen. 
Op een tweede monitor is de trailer te zien van het nieuwe 
museum, waarin uitleg over de nieuwe koers van het 
museum en een korte rondleiding door het museum aan 
de hand van enkele schetsen. 

De Luisterpost vormt het eerste onderdeel van de vaste 
presentatie in 2012 en is daarom in meerdere opzichten 

Op 7 juli was de onthulling van De Luisterpost door demissionair minister 
van Financien, Jan Kees de Jager. Te zien in het oor is het startscherm 
met vragen over het betalen van belasting. 

een testcase voor het museum. In de eerste plaats hopen 
we natuurlijk de mensen enthousiast te maken voor de 
nieuwe koers van het museum. Het dient vooral ook als 
proeftuin. Begrijpt het publiek wat we bedoelen, werkt 
de installatie, nodigt de installatie voldoende uit tot een 
reactie? Verder heeft het als voordeel dat kinderziektes of 
minder geslaagde onderdelen alsnog aangepast kunnen 
worden. 

http://www.bdmuseum.nl


Demissionair minister van Financien Jan Kees de 
Jager en directeur van het Belasting & Douane 
Museum Frans Fox, bekijken de monitor in het 

oor van De Luisterpost. 

De Luisterpost was tijdens het Museumcongres van 7 en 8 oktober 
te zien in De Twentse Welle in Enschede. Op het linkerscherm 
ziet u de trailer, op het rechterscherm een van de 
fiscale spotprenten en geheel rechts het oor. 

Het laat ook zien met welke partners we samenwerken. 
Museumstudio, die het scenario van het nieuwe museum 
voor haar rekening nam. Bent Projecten, verantwoordelijk 
voor het projectmanagement en Tjep, de vormgever 
van de installatie. En last but not least, hoe verloopt de 
samenwerking? Begrijpen we elkaar en spreken we 
dezelfde taal? 

De test is geslaagd te noemen: we horen positieve 
geluiden om ons heen. Op het ministerie hebben veel 
ambtenaren een reactie ingesproken. Het OOR, zoals de 

Luisterpost in de wandelgangen ook wel genoemd wordt, 
is enige dagen mee geweest naar het Museumcongres 
in Enschede. Het congres stond in het teken van musea 
en innovatie, en was bijzonder op zijn plaats. Van onze 
collega's uit de museumwereld kregen we ook positieve 
reacties. Een promotiekaart over De Luisterpost is 
gemaakt om extra aandacht te genereren. 
Tot het eind van het jaar, medio december, is De 
Luisterpost nog te zien in het ministerie van Financien. 

S A S K I A SMIT 
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IACM CONFERENTIE 2 0 1 0 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CUST< 

Opklapbare zitmeubels/ 
vitrines in het Musee 
Europeen in Schengen 

Van 22 tot 24 September werd het jaarlijkse lACM-congres 
gehouden, ditmaal in Luxemburg. Het begon met een 
bezoek aan het Musee Europeen in Schengen, dat in 
juni jl. werd geopend. leder lACM-l id uit een land dat 
meedoet aan het Verdrag van Schengen, had al eerder 
dit jaar een douanepet opgestuurd. Nu konden wij het 
eindresultaat bekijken. De conservator van het historisch 
museum van de stad Luxemburg, Marie Jungblut, was 
verantwoordelijk voor het inhoudelijk concept en zij gaf 
een toelichting over de totstandkoming van de expositie 
in Schengen. Het stadsmuseum heeft in 1997 de Europese 
museumprijs gewonnen en ook in het Schengen museum 
heeft de conservator een interessante expositie opgezet. 
Zij is dan ook gevraagd om het nieuwe concept voor 

Europa puzzel in de edu-
catiehoek van het Musee 

Europeen in Schengen 

het Luxemburgse douanemuseum in samenwerking met 
brandweer, politie en post op te stellen. Dit gezamenlijke 
museum zal in 2014 open gaan. 

Het congres had als thema CITES, de douanetaken ter 
bescherming van bedreigde dieren en planten. Een 
Luxemburgse deskundige leidde het onderwerp in. De 
Portugese collega's lieten beelden zien van een tentoon
stelling die zij over dit onderwerp hebben gemaakt, de 
Engelse delegatie demonstreerde een museumles voor de 
allerkleinsten en de Tsjechische afgevaardigden toonden 
een film over de opsporing van organisch materiaal met 
speurhonden. Het bracht de discussie op gang over hoe 
dit onderwerp toe te passen in de museumpraktijk. 
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I GESCHIEDENIS 

OPENING \ 
SCHEPENHUIS BUDEL : 

Op 1 oktober jl. opende het Schepenhuis Cranendonck de 
deuren voor het publiek. Het historische pand werd prachtig 
gerestaureerd en ingericht door drie partijen: 
Lunet Zorg exploiteert een cafe waar zorgclienten passend 
werk kunnen doen, de VVV heeft een informatiepunt ingericht 
en het Smokkelmuseum Cranendonck heeft op de begane 
grand de expositieruimte gevuld. Het smokkelmuseum heeft 
een kleine collectie vergaard, aangevuld met bruiklenen van 
ons museum. 

De opstelling met het thema botersmokkel uit ons 'oude' museum 
heeft zich niet ver van Budel afgespeeld en de hoofdpersoon uit 
dit waargebeurde verhaal is dan ook een goede bekende daar. 
Omdat ons museum inmiddels is gesloten en wij Never hergebruiken 
dan weggooien, kwam het bruikleenverzoek precies op het juiste 
moment. De smokkelauto staat opgesteld achter een groot raam 
en veroorzaakte al bijna een ongeluk. Een van de smokkelaars 
van weleer fietste langs en viel van zijn fiets bij het zien van de 
Amerikaanse slee. Deze vroegere avonturier heeft inmiddels een 
respectabele ouderdom bereikt, maar had gelukkig geen ernstig 
letsel. Na te zijn bijgekomen, kon hij fietsend zijn weg vervolgen. Dit 
voorval illustreert hoezeer de smokkelauto in de smokkelgemeente 
Cranendonck op zijn plaats is. 

Voor iedereen die bekend is met onze collectie zal het Smokkel
museum weinig toevoegen. Aardig is een kinderwagen met berg-
ruimte voor smokkel, die wij niet in onze verzameling hebben. Voor 
wie eens in de buurt is, kan het de beleving versterken om de 
smokkelattributen op de authentieke locatie te bekijken. De toe
gang tot het museum is gratis en de VVV verkoopt een boekje met 
fiets- en wandelroutes langs historische smokkelpaden. 

Schepenhuis Cranendonck Vergeet niet te informeren 
Markt 28 6021 CE Budel naar openingstijden 
0495 - 495321 

A N N E - M A R I E K E V A N SCHAIK 

LUXEMBURG 
<AS d T A X MUSEUMS 

1 * 

Expositie over de jaren '60 in het Musee d'histoire de la Ville de Luxembourg 

Alle lACM-leden streven naarverdere professionalisering 
van hun museum, hoewel de musea onderling sterk ver
schillen. Van musea van hoog niveau zoals 'Seized!' in 
Liverpool (UK) kunnen de anderen veel leren, maar ook 
de kleinere collega-musea kunnen inspireren door creati
viteit en ambitie. Een van de nieuwere leden, het douane
museum van Azerbeidjan, heeft in zeer korte tijd een 
museum gerealiseerd. Voor deze collega's, die in het zeer 
recente verleden nog onder de Sowjet Unie vielen en 
geen soevereine douane-organisatie hadden, is het een 
eer lid te mogen zijn van een internationale organisatie 
als de IACM. Het drukte mij weer eens met de neus op 
het feit hoe gewoon wij het vinden in een parlementaire 
democratie te leven met een betrouwbare overheid, waar 
het Belasting & Douane Museum al 73 jaar bestaat. 

A N N E - M A R I E K E VAN SCHAIK 



MUSEUM 
ON THE MOVE 

Naast het lidmaatschap van de International Association of Customs & Tax Museums. (IACM), de Vereniging Musea in 

Zuid Holland, het Rotterdamse Educatorenoverleg en de Nederlandse Museumvereniging is het museum ook lid van de 

Intenational Council of Museums (ICOM). Een organisatie met 30.000 leden over de hele wereld waarbij Nederland na 

Frankrijk en Duitsland, het derde grootste lid is. ICOM behartigt de belangen van musea wereldwijd en brengt collega's 

in het museale veld bij en tot elkaar. ICOM is nationaal en naar vak/verzamelgebied georganiseerd. Zo heeft ieder land 

een nationaal comite en bestaan internationale vakcomites voor o.a. educatie, nieuwe media, veiligheid en comites 

die betrekking hebben op collecties bijvoorbeeld monetaire of militaire collecties. Het hoofdkantoor van ICOM staat in 

Parijs en is gehuisvest bij en in het UNESCO-gebouw. 

ledere drie jaar organiseert ICOM een internationale 
conferentie buiten Parijs. Dit jaar is dat in Shanghai 
(november). Het thema dit jaar is Social Harmony waarbij 
netwerken en informatie uitwisselen op diverse terreinen 
van belang is. 

Het Belasting & Douane museum is actief binnen ICOM. 
Niet alleen ons bestuurslid Ben Koevoets is als lid van 
het zogenoemde Standing Committee on International 
Committees (ICOM CIC) actief, maar ook de directeur die 
sinds 3 jaar secretaris is van ICOM Nederland. Voor het 
congres in Shanghai is de secretaris tevens hoofd van de 
ICOM NL delegatie. 

Speciaal ter gelegenheid van deze conferentie verschijnt 
een publicatie met de titel Sense and sensitivity. How the 
Dutch deal with delicate heritage questions. Een bundel 
met opinierende artikelen door verschillende auteurs uit 
het Nederlandse erfgoedveld over omstreden erfgoed. De 
publicatie werd samengesteld door Andrea Kieskamp. 

Samen met ICOM China en ICOM Zuid-Afrika werd rond 
het thema van deze publicatie een debat gehouden. Het 
werd een levendige discussie met vertegenwoordigers uit 
vele landen waaronder natuurlijk het gastland China. 
Met de publicatie en het debat wil ICOM Nederland 
een actieve internationale bijdrage leveren aan ethische 
vraagstukken binnen het brede terrein van verantwoord 
verzamelen. 

F R A N S FOX 
secretaris ICOM NL 

Secretaris ICOM NL biedt in het hoofdkantoor van ICOM te Parijs 
het eerste exemplaar van de publicatie Sense and Sensitivity aan aan 
directeur-generaal ICOM Julien Anfruns. 

De p u b l i c a t i e kunt u b e s t e l l e n v ia w w w . e r f g o e d n e d e r l a n d . n 
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J A N V A N IERSE 
ARCHITECT 

NlEUWBOUW MET RESPECT 
V O O R HET VERLEDEN 

Als je aan komt rijden zie je het strakke, lichte, moderne 
gebouw al liggen: Van Nelle. Je leerde het al bij kunst-
geschiedenis; dit was een hoogtepunt in de Nederlandse 
bouwkunst, ontworpen door de architecten J.A. Brinkman 
en L.C. van der Vlugt. Stijl: Nieuwe zakelijkheid, 1930. 
Werd de naam van het architectenbureau in 1960 
veranderd in Van den Broek en Bakema, sinds 2005 heet 
het Broekbakema. 
In de Van Nelle fabriek worden al lang geen genotmid-
delen meer vervaardigd. Neen, het gebouw heet tegen-
woordig Van Nelle Ontwerpfabriek. Naast museum-
en expositieruimtes zijn er verscheidene creatieve 
bedrijven gevestigd, waaronder Broekbakema. Een van 
de directeuren, architect Jan van lersel, ontvangt mij 
in de ruimtes van Schiehal G, een van de loodsachtige 
gebouwen op het complex van de beroemde voormalige 
koffie-, thee-, en tabaksfabriek. In een met glazen wanden 
afgeschoten spreekkamer schetst hij mij al pratend 
de ideeen en ontwerpen voor de vernieuwing van ons 
museum. Op de grote tafel rolt hij een strook transparant 
papier uit, waaroverzijn pen vloeiend plattegronden, 
looproutes, ruimtes en constructies verduidelijkt. 

Het is leuk dat we er al zo lang bij betrokken zijn. We 
opereerden al twee keer eerder aan uw museum. In 1995 
was dat de bebouwing van de steeg tussen Parklaan 14 en 
16 en alle daarmee samenhangende wijzigingen in beide 
panden. In 2000 volgde de uitbreiding met een serre van 
50 m 2 groot. Toen werd ook de 'smokkelkelder' aangelegd. 
We hebben daarbij steeds de indeling tot museum voor 
ogen gehad. Zo werd een logische route vastgelegd rond 
het trappenhuis van Parklaan 14, waardoor er tegelijkertijd 
een techniekschacht kon worden aangebracht zonder 
dat deze nadrukkelijk zichtbaar was. Deze zelfde schacht 
kunnen wij nu gebruiken om de technische prestaties van 
het gebouw naar een echt museaal niveau te tillen. 
Destijds was voor de verbouwing erg weinig geld be-
schikbaar. Toch is toen vrij veel gepresteerd. De biblio-
theek en het souterrain werden onderhanden genomen. 
In het gebouw op nummer 14 werden tweeeneenhalve 
verdieping kantoor door de mensen van het museum 
zelf geschilderd en opgeknapt. Daar werd dus wel 
iets verbeterd, maar er werden geen bouwtechnische 
aanpassingen gedaan. Zo werden de leidingen niet weg-
gewerkt, doodzonde voor zo'n monument. 

Broekbakema is de voortzetting van Brinkman en 
Van der Vlugt? 
Ja, en werknummer een van ons bureau is De Fabriek. Er 
zijn nog fotoboeken van de Van Nellefabriek. We tellen 
door van nummer een. We zitten nu rond de 3950 werken. 
Een vouwblad toont een historisch overzicht. Nieuwbouw 
en renovatieprojecten, uitbreidingen, masterplannen en 
stedenbouwkundige visies. Op foto's zijn onder meer te 
zien: voetbalstadion De Kuip 1937 en een studie voor het 
Olympisch stadion uit 1985, winkelpromenade Lijnbaan 1953, 
renovatie Lijnbaan 1996, Het Dorp Arnhem 1963, ministeries, 
laboratoria, bibliotheken en appartementsgebouwen. Ook het 
glazen trappenhuis van ons museum is er op te zien. 

U heeft eind vorige eeuw ook architectonische 
aanpassingen aan onze gebouwen verzorgd? 

We zijn nu voor de derde keer ingezet. En het gaat goed. 
Nu wordt echt alles ten behoeve van de museale functie 
volledig uitgenut. Dat kan omdat twee functies uitge-
plaatst zijn; het depot is elders ingericht en de bibliotheek 
is naar Leiden gegaan. Op de derde verdieping van 
nummer 16, waar het depot was ondergebracht, wordt 
het dak gelicht. De aldus ontstane ruimte zal worden 
aangewend voor tijdelijke tentoonstellingen. Gebouw 
nummer 14 wordt nu smaakvol ingericht. De bel-etage 
wordt gerestaureerd. Het gaat er weer uitzien zoals in 
het oorspronkelijke woonhuis. De eiken lambrisering 
wordt gerestaureerd en de wanden krijgen de stoffen 
bespanningen terug. Dat moet nog besproken worden. Het 
wordt interessant, want we moeten het materiaal kiezen 
en de kleur en de patronen. Daarbij zijn we afhankelijk van 
het aanbod van het bedrijf dat die stoffen vervaardigt. 
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JAN VAN IERSEL 
ARCHITECT 

Ik constateer dat er een tegenstelling bestaat. Een 
architectenbureau dat strak en modern ontwerpt, 
moet aan het werk in oude gebouwen van honderd 
jaar geleden. 

Ja dat is een boeiend spanningsveld, die tegenstelling 
tussen oud- en nieuwbouw. Maar dat verdraagt elkaar. 
Daar werken wij aan met respect voor het verleden. 
Dat kun je goed zien aan de tussenstrook die beide ge
bouwen verbindt. Alles is van glas. Er zijn geen kozijnen. 
De glazen buitenwand rust op een profiel dat op de 
buitenwanden van de bestaande panden is afgesteund. 
Er is geen zelfstandige constructie toegepast. Toen we 
dat maakten, hebben we de oorspronkelijke steeg geres-
pecteerd. Dorpels, lateien en zink, alles is nog te zien. Het 
is de enige plek in het hele stedenbouwkundige blok waar 
je naar 'binnen' kan kijken, waar je kan zien dat er een 
binnentuin is. 

Die tussenbouw wordt nu de hoofdingang. Een van de 
ideeen is dat daarvoor het poortje tussen nummer 14 en 
16 gesloopt moet worden. Daarover is discussie ontstaan 
met de Rijksbouwmeester en de Welstandscommissie. 
Deze discussie is nog niet geheel afgerond. De bedoeling 
is dat de bezoeker straks het gevoel krijgt: dit is de ingang. 
Daarna kan hij rechtsaf om zich te melden en vervolgens 
door klaphekjes het museum via de tussenstrook be-
treden. 

En verder? 
Aan de buitenzijde blijft alles hetzelfde. Alleen de logis-
tiek wordt anders, er worden meer ruimtes geschikt ge
maakt voor museale functies, Parklaan 14 wordt deels 
gerestaureerd en veel beter ingericht als kantoor, de 
techniek wordt sterk verbeterd en de entree wordt veel 
duidelijker en een ruimtelijk onderdeel van het trappen
huis van nummer 16, overigens een ingreep die al in 1995 
tot stand is gebracht. Het herenhuis op nummer 16, dat in 
1911 en 1912 in traditionalistische stijl werd opgetrokken 
voor de scheepsbouwer Job Mees, blijft aan de buitenkant 
ook hetzelfde. Het platte dak aan de achterzijde van het 
museum gaat eraf. Er komt een constructie die rust op 
zijwanden. Dan gaan alle kamertjes weg en ontstaat 
onder een nieuwe kap een zaal voor tijdelijke exposities 
met veel ruimte en hoogte. 

Over trappen gesproken, ik hoorde dat er een lift 
bij komt. 
Er komt een kleine lift vanuit de tuin naar het souterrain. 
Eigenlijk niet meer dan een hefplateau. De bestaande lift 
naar het souterrain doortrekken is in de tussenruimte niet 
mogelijk want er zit daar een hoogspanningskabel in de 
weg op anderhalve meter onder het maaiveld. 

Wat gebeurt er verder met de kantoren op 
nummer 14? 
De kantoren worden opgeknapt. De oorspronkelijk klas-
sieke woonhuisindeling komt terug. Ook de zolder van 
het kantoor wordt veranderd. En de mooie haarden 
worden in ere hersteld met hun fraaie haardplaten en 
schoorsteenmantels. De plafonds worden opgeknapt en 
de betimmeringen van de bibliotheek worden gerestau
reerd. Wat we zeker zullen behouden, is het fraaie leg-
raam boven het trappenhuis (een glazen plafond dat 
voor daglicht in die anders donkere ruimte zorgtj. Verder 
komen er weer hekken aan de voorzijde. We willen de 
schil restaureren. We werken hier wel in een beschermd 
stadsgezicht en nummer 14 is bovendien rijksmonument. 
We kunnen ons niet permitteren dat aan te tasten. Maar 
er moet modern meubilair in. 

Nummer 14 is in 1910 gebouwd in een classistische stijl 
door de architect A.W. Meineken in opdracht van P.M. Nic 
de Kuyper van de Schiedamse jenever. Tussen haakjes: 
bij De Kuyper maken ze tegenwoordig trouwens allerlei 
likeuren en voor dat bedrijf hebben wij in 2007 het test-
lokaal gerenoveerd. 

Het is wel duidelijk, u combine tut graag oude en 
nieuwe vormen. 
Het is echt geen probleem moderne voorzieningen 
en materialen bij die karakteristieke oudere panden 
te plaatsen. En de glazen serre blijft. Die is gebouwd 
met glazen kolommen die uit drie gelaagde platen zijn 
samengesteld. Die ruimte heeft een glazen hoofd-
draagconstructie. Daar hebben we slimme techniek 
toegepast. Het was leuk om dat uit te denken. Ook daar 
zie je respect voor het oude samengaan met het nieuwe. 
We willen liever niet historiseren. 
Die combinatie van oudbouw met nieuwe elementen 
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hebben we veel meer toegepast. Dat is te zien bij uiteen-
lopende opdrachten. Om eens wat te noemen: de Media 
aan de Maas Hogeschool Rotterdam en het Wereldmuziek 
centrum. Dat zijn ook gebouwen waar we moderne toe-
voegingen aan de gerenoveerde oudere delen verzorgden. 
Daardoor hebben we ze een nieuw leven gegeven, door 
steeds iets nieuws toe te voegen en dat er ruimtelijk bij 
te betrekken. Bestaande panden worden zo rijker en de 
nieuwe delen bewerkstelligen een andere beleving terwijl 
er een eenheid tussen oud en nieuw ontstaat zoals bij het 
stedelijk gymnasium in Arnhem. Bij die renovatie plaatsten 
we een nieuwe ruimte voor het oudere gedeelte dat we 
hebben ontzien, waardoor een nieuw geheel werd gemaakt. 

Houdt de opdracht ook de inrichting van het 
museum in? 
Die wordt niet door ons verzorgd maar door bureau Tjep. 
Ontwerper Tjepkema van dat bureau komt met een in-
richtingsvoorstel met een educatief accent. Dat wordt heel 
interessant. (Zoals Frans Fox in Impost nr. 47 schreef, is de 
'verhaallijn' met het thema vertrouwen en rechtvaardigheid 
in handen van Museumstudio uit Amsterdam en is de pro-
jectleiding in handen van Bent Projecten uit Amsterdam.) 

HENK DUYM 

Partijen, betrokken bij de verbouwing 
van het museum: 

Rijksgebouwendienst 

Belastingdienst/Centrale Facilitaire Dienst B/CFD 

Broekbakema Architecten 

Deems Installatietechniek 

Corsmit voor constructies 

BENT Projecten 

Museumstudio Amsterdam 

Tjep! 

I ] 
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IN GESPREK MET... 

PIET BIJKERK 
WERKTUIGBOUWUNDIG INGEN 

J E MOET GOED VENTILEREN 
Dat zegt ingenieur Piet Bijkerk van Deems Raadgevende 
Ingenieurs BV in Rijswijk tijdens dit gesprek over de 
nieuwe technische inrichting van het museum, waarbij de 
klimaatbeheersing van de gebouwen heel belangrijk is. 
Hij heeft juist uitgelegd welke relatieve vochtigheidsgraad 
nodig is voor tentoonstellingsruimten voor schilderijen 
en dergelijke. Hij is de ontwerper van de technische 
installaties, leidingen, bedradingen en alles wat daarmee 
samenhangt. 

Hoe is de opdracht bij uw bureau terechtgekomen? 
'Toen onze firma via de publiciteit op de hoogte kwam van 
de plannen voor de vernieuwing, hebben wij ingeschreven 
op de Europese aanbesteding daarvan. Na een schriftelijke 
presentatie aan museum, Rijksbouwmeester Liesbeth v.d. 
Pol en de Rijksgebouwendienst rolde daar onze aanbieding 
uit, waarna de opdracht uiteindelijk aan ons werd gegund.' 

En hij vertelt dat de opdracht eigenlijk uit twee gedeelten 
bestaat. Een voor Parklaan 16 met de expositieruimtes en 
een voor Parklaan 14, het kantoor. Elk gebouw kent zijn 
eigenaardigheden en eisen. De eisen voor nummer 16 zijn 
hoog en ingewikkeld. Die voor nummer 14 zijn minder 
hoog maar wel complex vanwege het monumentale 
karakter (RijksmonumentJ en de bijzondere bel-etage. 

Wat is er zoal nodig? 
'Allerlei apparatuur, zoals werktuigkundige installaties 
voor het klimaat. Daarbij moet worden gedacht aan 
verwarming, koeling, ventilatie en airco en in dit project 
ook een bevochtigingsinstallatie. Verder moet de holering 
worden vervangen en komt er een lift naar de bel-etage 
van nummer 14. Bedradingen, leidingen, buizen, kokers 
en apparatuur moeten netjes weggewerkt worden en 
het klimaatgedeelte moet worden gei'ntegreerd in een 
totaalinstallatie. Die moet aan strenge eisen voldoen 
maar mag de sfeer en de omgeving niet storen. De 
architect wil geen leidingen zien en de bezoeker moet 
ook niets merken van die installaties en techniek, terwijl 
die apparatuur wel noodzakelijk is voor behoud van de 
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collectie. Medewerkers en bezoekers moeten zich er 
prettig voelen en het binnenklimaat mag de gezondheid 
niet schaden.' 

Piet Bijkerk is een ervaren tekenaar en ontwerper. Hij ver
telt dat hij na een periode als tekenaar met het AutoCad 
tekenprogramma is doorgegroeid tot de technicus die de 
installaties bedenkt en ontwerpt, waarna een AutoCad 
tekenaar het ontwerp zichtbaar maakt. Hij licht toe: 
'Autocad is oorspronkelijk een tweedimensionaal technisch 
tekenprogramma waarmee op een computer getekend 
wordt. Tegenwoordig kunnen daarmee ook driedimensionale 
beelden worden opgeroepen en bewerkt.' 

Hoe verloopt nu zo'n project? 
'Na allerlei stadia van voorontwerp, discussie en overleg 
volgt een definitief ontwerp dat ter goedkeuring wordt 
voorgelegd aan de opdrachtgevers, in dit geval de Rijks
gebouwendienst en het museum zelf, vertegenwoordigd 
door Frans Fox. Van het ontwerp wordt een bestek voor 
de aannemer gemaakt, net als van het ontwerp van de 
architect. Die bestekken gaan naar de bouwkundig aan-
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IN GESPREK MET... 

De geavanceerde luchtbehandelingsinstallatie voor het nieuwe museum 

nemer die voor de deelwerkzaamheden onderaannemers 
moet aantrekken.' 

Wat is het werkterrein van de fit ma Deems? 
'Deems Raadgevend Ingenieurs BV is in 1928 in Den 
Haag opgericht en ontwerpt installaties voor luchthavens 
en laboratoria en voor de industrie [onder andere in het 
Botlekgebiedj. Ik ben verbonden aan de afdeling utiliteit 
die ontwerpen maakt voor musea, schoolgebouwen en 
kantoorgebouwen. Een van de bijzondere ontwerpen 
betrof die van de installaties in museum De Hermitage 
in de voormalige Amstelhof in Amsterdam die evenals 
uw museum door Architectenbureau Broekbakema is 
ontworpen. Met die architecten hadden wij toen een goede 
samenwerking. Een andere museumopdracht voor ons 
bureau is die voor het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.' 

De verandering van het in vele vertrekken ingedeelde ver-
pleeghuis in de eeuwenoude Amstelhof naar een museum 
met grote zalen, leverde een andere problematiek op dan bij 
ons museum. 'De klimaatbeheersing van de Amstelhof was 
altijd al door ons behandeld. Nu moest daar een lucht-
behandeling komen voor schilderijen die eeuwen in de 
ruimten in St. Petersburg waren bewaard en waarvoor een 
relatieve luchtvochtigheid van minder dan 40% vereist was. 
Het Scheepvaartmuseum is in verschillende kwadranten 
ingedeeld waar allerlei internationale ontwerpers bij 
betrokken zijn, in een samenspel waarin wij hebben 
meegedacht.' 

'Voor Parklaan 16 zijn de eisen vrij streng', zegt Bijkerk. 'Dat 
betreft de klimaatinstallatie, de sanitaire installatie en de 
integratie van de brandpomp. Het riool is daarbij weer een 
apart hoofdstuk.' 
'De eisen voor het binnenklimaat zijn opgenomen in de z.g. 
tabel van Ankersmit, een deskundige op het gebied van 
de klimaatbeheersing in musea. Daarbij wordt rekening 
gehouden met kwetsbare zaken als b.v. schilderijen op 
doek of paneel en meubels, al dan niet versierd met 
gevoelig fineer en inlegwerk. Een ideale luchtvochtigheid 

zou dan 50% zijn. Dat ideaal geldt niet altijd, zoals bij de 
Hermitage. Ankersmit heeft Parklaan 16 onderzocht en 
geconstateerd dat de ideale relatieve luchtvochtigheid daar 
ook niet haalbaar was. In zijn tabel is dat ideaal aangeduid 
met AA of A. Maar voor dit museum zou volgens Ankersmit 
slechts klasse B haalbaar zijn: 30 %.' 

Wat moet de lezerzich voorstellen bij het begrip 
relatieve luchtvochtigheid? 
'In Thailand is die bijvoorbeeld 90%, terwijl 50% al hoog is. 
Bij u thuis ligt die tussen de 30 en 70%, afhankelijk van het 
seizoen. 20% is te droog: dat is een droogte die je wel eens 
meemaakt tijdens strenge winters. De vochtigheidsgraad in 
een museum moet bovendien constant zijn. Condens op de 
ramen moet worden tegengegaan. Dat kan met dubbelglas 
of met voorzetramen; ook daar zal tijdens de verbouwing 
aan worden gewerkt.' 

Als bijzonderheid vertelt hij nog dat in de ontwerpfase 
een probleem ontstond toen moest worden besloten 
over de plek voor de compressorcondensor voor de 
vochtbeheersingsinstallatie, die er, naar ik mij voorstel, uit 
zal zien als een zeer grote kast met de uitstraling van een 
zeecontainer. 
'Zo'n apparaat wordt meestal op het dak gezet. Ik had 
bedacht dat een plek boven de lichtsluis tussen beide 
gebouwen ideaal was. De architect dacht daar heel anders 
over. Nu komt het apparaat op de zolder van nummer 16. 
Alleen moet zo'n ding lekker in de frisse lucht staan. Dus 
wordt die zolder nu met behoud van het karakter van het 
pand zodanig verbouwd dat de gei'ntegreerde unit tussen 
de dakspanten wordt geplaatst in een betonnen opvangbak, 
onder een open dak. Dat wordt een technisch hoogstandje.' 

De opdracht om een liftinstallatie te ontwikkelen voor 
invaliden die via de kelderruimte van nr. 14 naar de bel-
etage kunnen worden vervoerd, zat gegoten bij Deems, 
want al vele jaren verzorgt men o.a. ook de ontwerpen van 
liften, roltrappen en transportbanden voor luchthaven-
gebouwen zoals die op Schiphol. 

HENK DUYM 
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ACTIVTEITEN IN HET MUSEUM 

FRANS W IJNVOORD 

Frans is meubelmaker en decorbouwer, wat in het 
museum al heel vaak van pas is gekomen. Aan iedere 
tentoonstelling heeft hij zijn bijdrage geleverd. Daar-
naast deed hij tot de verhuizing het gebouwenbeheer 
van museum en kantoor en doet hij klussen voor de 
collectie. Hij was onmisbaar tijdens de voorbereidin-
gen, de verhuizing en het uitpakken van de collectie. 
Hij is een zeer veelzijdige collega. Als Frans op pad 
gaat om objecten op te halen bij mensen thuis, moet 
hij wel eens als psycholoog optreden. Door de spullen 
van een overleden dierbare op te ruimen, drijven 
emoties weer naar de oppervlakte. Frans weet dit dan 
zo tactvol te bespreken dat de schenkers er een goed 
gevoel aan over houden dat de voorwerpen van hun 
familieleden een passende bestemming krijgen. 

Soms is het werk echt een uitdaging, zoals het maken 
van de afgeronde vormen van de vitrines voor de Lifestyle 
tentoonstelling. Andere keren is de taak makkelijker, zoals 
een ritje naar Harolds om passe-partouts te halen. Laat 
Frans lekker zijn gang gaan met Radio 10 Gold op de 
achtergrond. De tentoonstellingen zijn steevast op tijd af. 
Dat geldt niet voor de wapenborden! Oorspronkelijk 
was de hoofdtaak van Frans om de enorme collectie 
rijkswapenborden van het museum te restaureren. Bij 
een inventarisatie langs belastingkantoren door het 
land zijn alle borden in de museumcollectie opgenomen 
en geregistreerd. Er bleek veel te worden gehobbyd op 
de kantoren, ijverige klussers hadden de wapenborden 
overgeschilderd en daarbij niet dejuiste heraldische 
kleuren gebruikt. Latere versies van het rijkswapen 
hebben vergulde leeuwen. Ambtenaren blijken dit mooi 
te vinden, want op veel van de oudere borden waren de 
bruine leeuwen overgeschilderd met goud. Frans werd 
bij het museum aangenomen om dit restauratieproject 
voortvarend aan te pakken. Hij heeft er inmiddels een 
groot aantal gedaan, maar vindt het jammer dat hij er zo 
weinig tijd aan kan besteden. Hij begint er alleen maar aan 
als hij een aantal uren onafgebroken bezig kan zijn, want 
het werken met bladgoud vereist opperste concentratie. 

Nu het kantoor naar de Laan op Zuid is verhuisd, blijft 
Frans in de werkplaats achter. Daar kan hij nu dan 
eindelijk weer eens de rijkswapenborden aanpakken. 
Omdat er zoveel liefde en vakmanschap bij komt kijken, 
is zijn favoriete object een door hemzelf gerestaureerd 
wapenbord. 
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NIEUWE AANWINSTEN 

SOMS VALLEN VERSCHILLENDE PUZZELSTUKJES IN ELKAAR EN KLOPT ALLES. VROEGER BIJ DE TELEVISIESERIE THE A-TEAM ZEI DE BAA 

NA AFLOOP: 'I LOVE IT WHEN A PLAN COMES TOGETHER.' DIT WAS HET GEVAL BIJ EEN VAN ONZE RECENTSTE AANKOPEN: EEN ZILVEREN 

HUWELIJKSPENNING VAN FRANCO VAN BLEISWIJK EN ANNA HOGENHOUCK UIT 1691. 

De conservatoren zijn al jaren bezig met de inrichting die 
het museum na de heropening in 2012 moet krijgen. Het 
Amsterdamse concept- en multimediabureau Museum
studio zette de grote lijnen uit in een scenario, aan de 
conservatoren de taak om de thema's in te vullen met 
objecten uit de collectie. 

Een van de thema's is hoeveel belasting rijke mensen 
in verschillende tijden moesten betalen. Het leuke 
daarvan is dat het inzicht geeft in de vermogens van rijke 
mensen, omgerekend naar het heden. Daarnaast geeft 
het een doorsnede van de maatschappij als je ziet welke 
belastingen er wel of niet werden geheven. Welke keuzes 
werden in die tijd door het bevoegd gezag gemaakt? Het 
zegt iets over de sociale codes van een periode. 

Voor de regententijd (I7de/18de eeuwj was de keus ge
vallen op Franco van Bleiswijk, een Delftse regent die 
ook nog ontvanger van de Gemenelandsmiddelen, een 
belastingambtenaar dus, was geweest. Het museum had al 
een prachtig portret van Franco, een Delfts blauw bord en 
een tekening met het familiewapen Van Bleiswijk en een 
aantal familiepapieren in de collectie. Onderzoek wees uit 
dat Van Bleiswijks vermogen omgerekend naar deze tijd 

Van Bleiswijk was ook fortuinlijk in zijn huwelijksleven. 
Samen met Anna Hogenhouck kreeg hij vijftien kinderen, 
waarvan er vijf jong overleden. Toch vierden de echtelieden 
samen hun zilveren bruiloft, een bijzonderheid in een 
tijd dat vele vrouwen in het kraambed stierven. Anna 
overleefde vijftien zwangerschappen en geboorten, haar 
gezondheid moet ijzersterk zijn geweest. 

Op de zilveren huwelijkspenning zijn beider familiewapens 

samengevoegd onder twee engeltjes die een lauwerkrans 
met tortelduifjes dragen. Op de keerzijde is een lofdicht 
gegraveerd: 

De 11 nov. 1696 
Dit is de silvre tijt van vijfentwintighg jaar 
Dat wij op dese aard 
Eerst wierden tot een paar 
Godt heeft ons tot een lot 
Thien kinderen gegeven 
Hij geeft ons hier sijn 
Gunst en namaels't eeuwigh 
Leven 

De van zilver gegoten penning is mooi om naar te kijken 
en past helemaal in de nieuwe opzet van het museum. 
We hoefden dan ook geen seconde na te denken over de 
aankoop. I love it when a plan comes together. 

T O N V A N KUIJEN & A N N E - M A R I E K E V A N SCHAIK 
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WAT WAS ER TE DOEN.. 

DE VERHUIZING VAN. . . 
DE M U S E U M - M E D E W E R K E R 5 
Natuurlijk bent u op de hoogte van de verbouwing van 
het museum. Sinds 1 juni 2010 is het museum voor de 
bezoekers gesloten. In de lente van 2009 is de buitengevel 
geheel gerestaureerd. Nu wordt het museum ook aan 
de binnenkant technisch, architectonisch en museaal 
aangepakt. Bij heropening medio 2012 zal het gebouw aan 
de wensen van een modern museum voldoen met behoud 
van de authentieke sfeer van de statige herenhuizen uit 
het begin van de twintigste eeuw. 
Het Scheepvaartkwartier is een prachtige oude wijk met 

Wilhelminahof, Laan op Zuid 45 
Wie deden er mee aan het project? 
- Architekt Cees Dam & Partners Urbis Architecten bv, 

Amsterdam 
- Binnenhuisarchitekt Ypesch Corporate Image & Design 
- Projectontwikkelaar Burgingvest en Bouwfonds 
- Projectmanagement Rijksgebouwendienst 
- Landschapsarchitekt Adriaan Geuze, West 8, Landscape 
- Architects, Rotterdam 
- Gebruikers Belastingdienst (50.000m2) en Justitie 

C35.000m2) 

Momenteel zijn er ongeveer 2.200 werknemers in de 
Wilhelminahof gehuisvest. 

Kosten project Ca. 400 miljoen 
De bouw 
Start: januari 1994 
Op 23 februari 1994 legde minister-president drs. R.F.M. 
Lubbers de eerste steen. Massale viering van het bereik 
van het hoogste punt: 11 mei 1995 Oplevering van het 
gebouw aan de Belastingdienst: mei 1996 

Specs Belastinggebouw Wilhelminahof 
Hoogte 60 meter 
Lengte 150 meter 
1200 heipalen van 23 meter 
40.000 m 3 beton 
2.000.000 gevelstenen 
250 kilometer databekabeling 
12 liften waarvan 2 goederenliften 

Kantooradres tijdens verbouwing: 
Belasting & Douane Museum 
Laan op Zuid 45, 3072 DB Rotterdam, Kamer A.01.29 
Postbus 50967, 3007 BK Rotterdam 
Telefoon 088-1514900 - Fax 088-1514925 

veel geschiedenis. Het belastinggebouw op de Laan op 
Zuid waar het kantoor van het museum tijdelijk gevestigd 
is, is daarentegen een zeer moderne kantoorkolos. 2200 
medewerkers van de Belastingdienst en de Douane zijn 
daar onze naaste collega's. Het zal even wennen zijn om 
onze draai te vinden. We zien nu al uit naar de terugkeer 
naar de Parklaan in een volledig vernieuwd Belasting & 
Douane Museum. 

J U R M A S C H U T 
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WAT WAS ER TE DOEN.. 

COLLECTIE VERHUISD 
Afgelopen zomer is de gehele kunstcollectie van het Belasting & Douane Museum verhuisd naar 
een eigen kunstdepot bij kunsttransport- en opslagbedrijf Hizkia van Kralingen in Den Haag. Zowel 
de objecten uit de vaste opstelling als de depotcollectie die zich bevond op de derde verdieping van 
Parklaan 16. Hizkia van Kralingen is van oudsher een verhuisbedrijf, maar heeft zich gaandeweg 
ontwikkeld tot een bedrijf dat zich richt op een speciale niche in de markt, namelijk het verhuizen van 
kunst en het faciliteren van museumdepots. Zo zijn onder meer kunstcollecties van Museum Boijmans 
van Beuningen, het Haags Historisch Museum en het Paleis op de Dam aan de depots van Hizkia van 
Kralingen toevertrouwd. 

De Belastingdienst is gebonden aan mantelcontracten. 
Voor het opslaan van kunstobjecten geldt dit niet, maar 
voor verhuizingen wel. Vandaar dat voor het daadwerke-
lijke transport een ander verhuisbedrijf, Condor, werd inge-
schakeld. Ook Condor is gespecialiseerd in het verhuizen 
van museumcollecties. Van 3 juni tot 31 augustus zijn 
twee medewerkers van dit bedrijf bezig geweest met het 
inpakken van de objecten, in- en uitladen en terugplaatsen 
in het nieuwe depot. 

Kleine losse objecten werden gewikkeld in zuurvrij papier 
en in verhuisdozen gelegd, de grotere minder kwetsbare 
objecten gewikkeld in verhuisdekens. Schilderijen werden 
deskundig verpakt in bubbelfolie met foam en vervoerd in 
speciaal daarvoor vervaardigde schilderijtransportkisten. 
Een groot deel van de collectie, plakkaten, ordonnantien, 
prenten, rijwielplaatjes, hondenpenningen etc., zat al in 
zuurvrije dozen, zodat het inpakken hiervan vrijwel moeite-
loos ging. 

2500 meter noppenfolie met 
• 400 verhuisdozen • 120 m 

Het nieuwe depot bij Hizkia van Kralingen in Den Haag 
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WAT WAS ER TE DOEN.. 

J. 

De ruimte voor de wisselexpositie was leeg na afloop van 
de laatste tentoonstelling en diende als bufferopslag. De 
mannen van Condor begonnen met het inpakken van de 
vaste opstelling. Daarna was het depot op de derde etage 
aan de beurt. Toen de helft van collectie verpakt was 
en op de eerste en de tweede verdieping stond van het 
museum, werden de stellingen gedemonteerd, verhuisd 
en gemonteerd in het nieuwe externe depot bij Hizkia van 
Kralingen. Toen al het inpakken achter de rug was, werden 

de laatste stellingen verhuisd. Een logistiek hoogstandje! 
Omdat de collectie van de vaste opstelling ook een plek 
moest krijgen in het nieuwe depot, zijn er extra gebruikte 
stellingen gekomen, afkomstig van de Belastingdienst. 
Bovendien moest de schilderij-opslag flink worden 
uitgebreid. 

Al met al is de gehele collectie nu ondergebracht in een 
zeer functioneel en goed bereikbaar depot in Den Haag. 

ANNEMARIE S IMON-DE J O N G 

oarrv 150 kilozuurvrij papier 
terkisten [blauwe kunststof stapelkratten] 

Tijdelijke opslag in de wisselexpositieruimte 
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