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Het blijft een feest
Een jaar na de heropening van het museum blijft het een
feest door het museum te lopen. Niet alleen voor mij
maar ook voor bezoekers. Het afgelopen jaar blijken het
slikkerstoilet, toverplafond en het kinetisch kunstwerk
van Reuben Margolin de blikvangers te zijn. De plek voor
de kleinsten, in het souterrain van Parklaan 14, blijkt net
zo populair te zijn bij kinderen als bij volwassenen, vooral
de scheepssimulator is erg intrek. Maar we zijn er nog
niet: her en der zijn de audiovisuele presentaties aangepast en wordt er nog dit jaar een extra onderdeel aan de
vaste presentatie toegevoegd: een driedimensionaal stripverhaal met scènes over belastingheffing door de eeuwen
heen. In een hands-on installatie zijn miniatuurscènes uit
onze belastinggeschiedenis te zien. Vier stripverhalen die
bestaan uit doorlopende scènes waarin steeds één figuur
of onderwerp wordt gevolgd op een reis door tijd en ruimte: een boer brengt zijn producten naar de markt in de
stad, een auto gaat op reis etc. Elk stripverhaal bestaat uit
een tiental plaatjes die met elkaar verbonden zijn door
een doorlopende weg, grens of waterweg.
Inmiddels is door de Vrienden van het museum het 17e
eeuwse schilderij ‘zilverkeurmeesters’ van Juriaan Pool
(1666-1745) aangekocht en aan het museum geschonken.
Het schilderij was reeds bij de tentoonstelling ‘een keur
aan zilver’ te zien geweest. Het is een prachtige aanvulling
op onze collectie. Met financiële hulp van onze Vrienden
wordt het schilderij binnenkort gerestaureerd waarna
het in het vroege voorjaar op zaal zal komen te hangen.
Inmiddels is de plek bekend en zal Tjep. het schilderij inpassen in de vaste presentatie.
Ondertussen wordt in de coulissen van het museum hard
gewerkt aan een kleine presentatie rond onze collectie
Rijkswapenborden in het kader van 200 jaar Koninkrijk en
staat de kersttentoonstelling in de ontwerpsteigers.
Ik wens u veel lees- en kijkplezier,

Frans Fox directeur
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Activiteiten in
het museum
Opening tentoonstelling
Op donderdag 4 juli werd de tentoonstelling ‘Kantje boord,
smokkelkleding van 1850 tot nu’, feestelijk geopend. Directeur
Douane Aly van Berckel visiteerde de langste smokkeljurk ter
wereld, op zoek naar de sleutel van de tentoonstellingsdeur.

Wereldhavendagen
Op 7 en 8 september presenteerde het Belasting &
Douane Museum zich samen met de Douane op
de Westerkade in Rotterdam. Vele duizenden
bezoekers passeerden daar enkele opvallende personages met hun verhalen over
nogal bizarre belastingen uit het verleden. Voor deze presentatie was door het
museum samenwerking gezocht met de
Rotterdamse Theater school. De hoedenbelasting, vrijgezellenbelasting en
ook de belasting op urine werden door
deze historische figuren weer even tot
leven gebracht. Op vrijdag 6 september bezochten enkele scholen het museum, in het
kader van de Wereldhavendagen kennisexpeditie.

Zomergasten
Deze zomer bezochten ruim 1200 kinderen het museum.
Ze namen deel aan ons zomerprogramma ‘Paradijs aan
de Parklaan’ en het Rotterdamse
‘JeugdVakantiePaspoort’.
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activiteiten in het museum

Opening prentenboek door Charlotte Dematons
In de vorige Impost vertelde Charlotte Dematons al iets over
haar werk en het bijzondere prentenboek dat zij voor
het museum maakte. Speuren met Doerak werd op
31 juli officieel gepresenteerd. Het prentenboek op
groot formaat werd door Dematons persoonlijk geopend onder grote belangstelling van jonge nieuwsgierige bezoekers. Daarbij werd ze geassisteerd
door een echte douanehond, die op zoek ging naar
de schaar die nodig was om het lint door te knippen.
Het duurde even voordat de dolenthousiaste snuffelhond zijn weg vond in alle kinderdrukte. Uiteindelijk
ging het grote boek open en was men een en al oor,
want de maakster blijkt ook een geweldige vertelster.
Speuren met Doerak heeft een plaats op het DouaneDek,
waar kinderen in de wereld van de douane kunnen stappen.

Museumstraat:

nieuwe directeuren voor een dag
Tijdens de weekenden op 1-2 juni en 8-9 juni trok het museum de stad in. Samen met negen andere Rotterdamse
musea vormde het op elk van deze dagen een museumstraat ergens in Rotterdam. Onder de titel Museumstraat
begon dit project al in het voorjaar met diverse meet &
matches, waarbij bewoners en musea met elkaar kennis
konden maken. Er bleek volop belangstelling voor het
Belasting & Douane Museum dat werd gekoppeld aan bewoners die de uitdaging aandurfden om in hun huis een
kleine gelegenheidstentoonstelling te presenteren.
Samen met conservator Wim van Es werkten zij aan miniexpo, waarvan zij voor een dag gastheer en directeur waren. Dat leidde tot bijzondere ontmoetingen en verhalen.
Zo vertelden Patrick en Tangh over de weg die hun spullen van Vietnam naar Nederland via de Vietnamese en
Nederlandse Douane hadden afgelegd.

In een andere straat, de Beukelaarsstraat, stonden in
een voormalige waterstokerij vier vitrines opgesteld met
nepmerken, dit trok veel bekijks. In het huis van de familie Veelen werd een voorproefje van de tentoonstelling Kantje boord gepresenteerd, inclusief een creatieve
workshop. Rotterdammer Theo Lalleman legde uit waar
zijn roots lagen: bij een grenswachter, de l’Allemand, in
het leger van Napoleon. In zijn huis presenteerde hij een
eigen visie op het belastingstelsel.
Het evenement, dat op zaterdag 1 juni feestelijk werd geopend onder de klanken van de Douane Harmonie, trok
per dag enkele honderden bezoekers.

Zilverkleien
Ter gelegenheid van de wisselexpositie ‘keur aan zilver’
werd in het atelier een workshop zilverkleien aangeboden.
Met 7 gram zilverklei kon je de leukste hangers
en sieraden maken.
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In gesprek met...

Dicht op de huid
Smokkel was in de arme grensstreken vaak van levensbelang,
aldus Dinie van den Heuvel van Atelier D’andt in Lier (België).
Soms ook culturele noodzaak, zoals blijkt uit haar verhaal
over een pastoor. Om te voorkomen dat de blaasinstrumenten van de fanfare werden ontdekt door de douaniers, had
hij een vernuftige soutane waarin hij de instrumenten kon
laten ‘verdwijnen’. Het is een van de kledingstukken die
Dinie reconstrueerde voor de tentoonstelling Kantje boord.
Smokkelkleding van 1850 tot nu. Het gaat daarbij niet alleen
om de kledingstukken zelf, maar ook om de onthullende verhalen die her en der werden ontdekt.

6

IN GESPREK MET...

Dinie van den Heuvel
Filosofe en specialist in kledingpatronen

Hoe is het idee voor deze tentoonstelling ontstaan?
‘In 2005 startte ik het bedrijf D’andt en inmiddels zijn we
specialist in het maken van kledingpatronen. Zoals een
ingenieur in de architectuur, zijn wij de technici in de
mode. Wij vertalen de ruimtelijke vormgeving in patronen die geschikt zijn voor de productie. Modeontwerpers
komen bij ons met tekeningen en schetsen die wij vertalen naar patronen en kledingstukken. Dat doen we in
een speciale techniek, beginnend met een lap op de paspop. Zo ontwerpen en ontwikkelen we ook bedrijfskleding. Om onze technische kennis te verdiepen, doen we
regelmatig kunsthistorisch onderzoek. Dat doen we door
oude kleding, die zich bijvoorbeeld bevindt in collecties
van modemusea, technisch in kaart te brengen.’

Ik las op uw website iets over een jurk van koningin
Astrid?
‘Ja, die hebben we heel precies gereconstrueerd. Die was
70 jaar lang geëxposeerd in het stadhuis van Antwerpen.
Omdat deze door de inwerking van het licht op veel
plaatsen was aangetast, konden we de jurk niet aanraken. Toch hebben we die zo precies mogelijk opgemeten
en bestudeerd. Daar zijn we anderhalve maand mee
bezig geweest. Daarna kostte het nog drie jaren om de
juiste materialen te vinden, waaronder poolvosbont,
zijde crêpe en vroeg-mechanisch kantwerk. Onze speurtocht leidde ons naar fabrikanten in Nederland, België,
Italië, Frankrijk en Spanje. Uiteindelijk vonden we in
Spanje de goede stof in de juiste kleur en een oude
fabrikant in Frankrijk had nog vijf meter van de gezochte
kant. Knopen werden nagemaakt uit kunststof die tandartsen gebruiken voor vullingen. Een zilversmid werd aan
het werk gezet voor de gespen met edelsteentjes.’

Dat zal geen smokkelkleding zijn geweest.
‘Zeker niet, maar tijdens het onderzoek in het
ModeMuseum van Antwerpen onderzochten we vijf
jurkjes. Daar was één exemplaar bij met een vreemd
dicht vakje, waarvan een museumspecialist meende
dat het voor smokkel bedoeld was. We zijn toen verder
gaan zoeken en beten ons er echt in vast. Zo ontstond
het plan om op zoek te gaan naar kledingstukken met
geheime bergplaatsen, uit de periode 1900 tot 1950, en
om onze bevindingen daarna te boek te stellen.

In de bibliotheek van het Mode Museum Antwerpen zijn
15.000 modeboeken. We zochten met ons hele team
naar aanknopingspunten, maar in geen enkel boek bleek
iets over smokkelkleding te staan. Toen adviseerde de
kostuumhistorica van het museum, Dr. Frieda Sorber,
ons om bij de Douane langs te gaan. Daardoor kwamen
we in contact met het Nationaal Museum van Douane
& Accijnzen in Antwerpen. Dat was een schot in de
roos. Dit Antwerpse museum bracht ons in contact met
hun Rotterdamse collega’s van het Belasting & Douane
Museum, en vervolgens kwamen we bij de International
Association of Customs/Tax Museum (IACM). Op uitnodiging van de president van die vereniging mocht ik mijn
onderzoeksidee zelf tijdens de internationale conferentie in Liverpool voorleggen aan de leden met de vraag:
“Hebben jullie kledingstukken waarmee gesmokkeld is
en mag ik die onderzoeken?”, waarbij ik beloofde mijn
bevindingen te publiceren. Bijna iedereen reageerde
enthousiast en Rotterdam zeker. Alleen de conservatrice
van het Douanemuseum van Bordeaux vond het geen
goed idee om smokkeltechnieken uit de doeken te doen
voor een algemeen publiek. Daarna werd het idee nader
toegespitst: het moest gaan over de cultuurhistorische
meerwaarde voor onze kennis over patroontechnieken
en historische kledingstukken. Het zou dus niet specifiek
over smokkel gaan, maar ook over de spullen die in de
kleding werd verborgen en over de technieken op modegebied. We zijn nog bezig aan dat boek.’

En kwamen die kledingstukken tevoorschijn?
‘Na een half jaar hadden we uit heel Europa twintig stukken te pakken gekregen, met de daarbij horende verhalen. Van alle gevonden objecten maakten we replica’s.
We zijn inmiddels drie en een half jaar bezig en denken:
hoe meer, hoe beter. Ik vind het interessant, niet om
economische redenen maar als oefening en om informatie te verzamelen en door te geven. Het Belasting &

Door die replica’s kun je de smokkelverhalen testen. En ook tastbaar
maken, want het publiek mag deze
kleding aanraken en onderzoeken.
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IN GESPREK MET...

In sommige families zaten vroeger zowel smokkelaars
als douaniers. Daar zijn destijds aan tafel
hele vetes uitgevochten.

Douane Museum in Rotterdam werd zo enthousiast dat
het de tentoonstelling Kantje boord rond onze replica’s
maakte.’

Zo is dus eigenlijk het idee voor de tentoonstelling
ontstaan?
‘Ja, het is een tentoonstelling met replica’s van smokkelkleding, zowel dames- als herenkleding. Door die replica’s kun je de smokkelverhalen testen. En ook tastbaar
maken, want het publiek mag deze kleding aanraken en
onderzoeken. Dat kan uiteraard niet met de originele
stukken die ook geëxposeerd staan.

museumwinkel

Gek genoeg is het heel moeilijk om iets over de vorm
te zeggen voordat deze ‘kleding’ opgevuld is. Pas als je
ze ‘twee maatjes voller’ maakt zie je hoe het rond het
lichaam zit, en hoe ingenieus de vakjes en zakjes bedacht zijn. Die kleding ziet er op het eerste gezicht ook
niet zo spannend uit; het is meestal gemaakt uit oude
kledingstukken of weinig stof en bedoeld om onopvallend te smokkelen. Meestal is het een tussenlaag. Uit de
modegeschiedenis weet ik dat er vroeger geen zakken
in de kleding zaten. Dat is nog niet zo lang geleden. In
plaats daarvan droeg men een losse zak rond de taille.
Hoewel het er niet spectaculair uitziet, wilden we ook
die voorwerpen levendig en duidelijk tentoonstellen. De
replica’s zijn volgens een strakke kleurcode vervaardigd.
Ze zijn gemaakt van baalkatoen met accentkleuren in
rood en zwart, zodat er nooit verwarring kan ontstaan
tussen onze replica’s en de originelen.’
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Nieuw in de museumwinkel
Verras iemand eens met een leuke kaart van het museum.
Een mooie foto uit de tentoonstelling ‘Kantje Boord’ of
een van de unieke prenten van Charlotte Dematons.

En de verhalen?
‘Zoals gezegd, we zijn nog steeds aan het verzamelen. Er
is waanzinnig veel gesmokkeld. Voor de verhalen hebben
we met veel families gesproken. Voor velen was smokkel
een middel om te kunnen overleven. In sommige families
zaten vroeger zowel smokkelaars als douaniers. Daar zijn
destijds aan tafel hele vetes uitgevochten. Men zag die
smokkelarij als een kat-en-muis spel. Er werd laconiek op
gereageerd, terwijl de Douane er echt streng op lette en
ertegen in ging.’

Een vraag nog: Hoe komt een filosoof in de modebranche terecht?
‘Naast de studie filosofie heb ik jarenlang een privéopleiding genoten bij een specialist in patronen maken.
Van hem leerde ik de kneepjes van het vak, en ook hoe
je onderzoek moet doen naar historische kledingstukken. Na zijn overlijden heb ik dit bedrijf opgericht om de
opgedane kennis te benutten en over te dragen. Het is
bovendien een vak waarmee je je brood kunt verdienen,
terwijl dat met filosofie veel moeilijker gaat. Door mijn
studie ben ik gewend om onderzoek te doen in bibliotheken, daarom is het kunsthistorisch onderzoek van kleding
en patronen voor mij niet zo vreemd. En het is mooi om
de oude technieken die in onbruik raakten weer aan het
licht te brengen. Ze kunnen nog goed van pas komen,
zoals zal blijken als het boek uitkomt. Mogelijk kunnen
andere onderzoekers er hun voordeel mee doen.’
Henk Duym

Het favoriete
museumobject van...

Stefan
Sprangers
Als gastheer en publieksbegeleider ontvang ik
dagelijks bezoekers van het Belasting & Douane
Museum. Het is leuk werk. Ik zie een heel divers
publiek en ook veel collectiestukken. Om te controleren of alles in de verschillende expositiezalen
het ook doet, want er is veel techniek verwerkt in
de nieuwe opstelling – loop ik veel door het museum. En iedere keer zie ik weer iets anders dat
de aandacht trekt.
Er zijn veel objecten die ik mooi, boeiend of intrigerend
vind. Een ervan is deze bijzondere boekenkast. Op het
eerste gezicht lijkt dit een gewone boekenkast met
boeken te zijn, maar achter de vele romannetjes en
detectives zit een geheime bergruimte. Hierin blijkt heel
vernuftig een roulettetafel verborgen te zijn. Het is een
leuk object omdat er eigenlijk nog heel wat capriolen
uitgehaald moeten worden om een potje roulette te kunnen spelen.
Met zijn dubbele achterwand spreekt de kast boekdelen
over de gokpraktijk. Hoewel casino’s in Nederland lange
tijd wettelijk verboden waren, werd er natuurlijk wel
gegokt. In illegale gokgelegenheden werden roulette
en kaartspelen, zoals blackjack en poker, gespeeld. In
de jaren ‘70 zouden er zo’n 350 illegale speelhuizen in
bedrijf geweest. Ik zie dan deze kast voor me, in een
rokerige kamer ergens achteraf, met stapels cash geld
en Al Capone-achtige figuren. Een heel groot contrast
met Holland Casino, waarvan in 1976 het eerste werd
geopend nadat in 1974 de Wet op de Kansspelen was gewijzigd. Toen werd het officieel toegestaan om roulette
te spelen. De kast moet minstens veertig jaar oud zijn.
En dat klopt, de kast is uit de jaren 60 van de vorige
eeuw en komt uit Leiden. Het is een schenking aan het
museum.
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Nieuwe aanwinst

Kolibries in het nauw

Via contacten bij het Openbaar Ministerie hoorden wij voor het eerst van een ‘smokkelluier’ die in 2012 in beslag werd genomen. We kennen het oorlogsverhaal van Louis Bracco Gartner over zijn moeder die briefjes met
de vluchttijden van Duitse bommenwerpers in zijn luier verstopte en zo naar het verzet smokkelde. Dit verhaal
is te lezen in de expositie Kantje boord. Smokkelkleding van 1850 tot nu. Met de recente luiervondst werd
ik op het verkeerde been gezet. Omdat ik een luier met baby’s associeer, verwachtte ik een soort gevulde pamper. Hoe ver ik ernaast zat, is ook op de tentoonstelling te zien.
Toen drie aardige politieagenten de ´luier´ voor de
tentoonstelling kwamen brengen, bleek het een heel
ander object: een groene sportbroek met een van stof
genaaide voering met tien vakjes. Daarbij horen twaalf
kleine viezige doekjes met een gaatje erin, een tas en
een plakkerig voedingspipet waar de nectaroplossing nog
in zit. In de voering werden twaalf kolibries van Guyana
naar Nederland gesmokkeld. Alle vogels overleefden de
tocht, wat een wonder mag heten als we de foto’s bekijken die genomen zijn toen het object werd onderschept.
Tijdens de vlucht haalde de smokkelaar de kolibries
uit zijn broek en stopte ze in de tas, zodat hij kon gaan
zitten zonder de dieren te pletten. Vlak voor aankomst
deed hij ze weer terug in zijn broek. Deze wisseltruc en
het voeren van de diertjes deed hij op het vliegtuigtoilet. Blijkbaar heeft de smokkelaar de dieren vakkundig
behandeld, want geen van de vogels is bezweken onder
deze opsluiting of van de stress gestorven. Ook het feit
dat de voering heel netjes is genaaid, wijst op een zorgvuldige voorbereiding.
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De douane merkt de laatste jaren dat de aandacht van
professionele smokkelaars verschuift van drugs naar
beschermde dieren. De straffen hiervoor zijn laag en de
winsten hoog. Een kolibrie heeft een straatwaarde van
€ 1000 per stuk. Hoeveel deze dader uiteindelijk voor
zijn smokkeltocht heeft moeten boeten, is nog niet bekend. Er is nog geen strafeis geformuleerd en het zal nog
even duren voordat de rechter een uitspraak kan doen.
Het Openbaar Ministerie heeft de smokkelluier aan het
museum overgedragen, waarmee het de collectie kan
aanvullen met dit recente voorbeeld. Het geeft aan hoe
dicht verleden en heden bij elkaar kunnen liggen, want
nog steeds worden luiers ingezet door smokkelaars. Zo
heeft de douane vorig jaar ook een met cocaïne gevulde
pamper in beslag genomen.
Anne-Marieke van Schaik

Op zoek naar
een heilige

Tijdens de tentoonstelling Een keur aan Zilver keek de
Heilige Eloy toe op het werk van zijn beschermelingen,
de goud- en zilversmeden. Zijn levensgrote portret
dat het museum in bruikleen kreeg van het Utrechtse
Sint-Eloyengasthuis is voor die gelegenheid uitvoerig
onderzocht. Want was dit wel Sint-Eloy, of zou het ook
iemand anders kunnen zijn, zoals de ‘mythe’ nog steeds
onder de broeders van het gasthuis wordt verteld. Een
onderzoek naar de verflagen onder de huidige voorstelling moest uitsluitsel geven over de ware identiteit van
deze exposant.
Al jaar en dag doet onder de leden van het Sint-Eloyengasthuis een intrigerend verhaal de ronde over dit
portret van de Heilige Eloy dat voor zolang bekend in het
gasthuis hangt. Vandaag de dag toont de grisaille, een
schildering in grijstinten, een portret ten voeten uit van
de Heilige Eloy. Het opschrift noemt de datering en de
opdrachtgevers vanuit het gasthuis: Anno / 1621 / dekens
/ Jan Hanssen hanneman van suelder weert / Sijmon
Cornelissen mode / Jan Jacobsen van Campem / hûsmeister. De geportretteerde is duidelijk herkenbaar als Eloy
vanwege de gereedschappen die rondom hem liggen en
de bisschopskledij die hij draagt. De gekroonde hamer in
zijn rechterhand is zijn vaste symbool. Deze verwijzing
is bijvoorbeeld ook te zien op de gevelsteen boven het
toegangspoortje van het Sint-Eloyengasthuis in Utrecht,
de verblijfplaats van dit schilderij.

geschiedenis

Onbekende schilder, Sint-Eloy, 1621, olieverf op doek, 161,5 ×
104 cm, Utrecht, Sint-Eloyengasthuis.

Sint-Eloy, ook wel Eligius van Noyon (ca. 588/590 – 660) is
een christelijke heilige. Hij was zilversmid en werd later
bisschop van Noyon-Tournai. Mondelinge overlevering in
het Utrechtse Eloyengasthuis vertelt dat de geportretteerde op dit schilderij er oorspronkelijk anders uitzag.
Het zou een bisschop zijn geweest, met in plaats van de
gekroonde hamer, een bisschopsstaf in zijn hand.
Het uitlenen van dit portret voor de tentoonstelling in
Rotterdam werd aanleiding voor een zorgvuldig technisch
onderzoek. Door middel van infrarood-reflectografie
konden eventuele onderliggende tekeningen en schilderlagen zichtbaar gemaakt worden. Dr. Margreet
Wolters, conservator Technische Documentatie van het
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie te Den
Haag, maakte met een speciale camera IRR-opnamen van
dit schilderij. Hiermee werden inderdaad verschillende
aanpassingen van de schildering zichtbaar. Waar in de
huidige weergave de hamer te zien is, blijkt inderdaad
een langere staf gezeten te hebben waarmee de basis
voor de mythe is gelegd. Maar wat is er precies allemaal
veranderd aan het portret zoals we het nu kennen?
Na de voltooiing van het oorspronkelijke bisschopsportret werd een gedeelte van deze schildering aangepast.
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Infrarood-reflectografie van Sint-Eloy (detail).1 Uitvoering van
de IRR-opnamen door Dr. Margreet Wolters in het Belasting &
Douane Museum.

Met infrarood-reflectografie kan echter niet door te
donkere verf worden heengekeken, omdat dit de straling
absorbeert. In het geval van deze Heilige Eloy betekent
dat, dat er alleen naar de figuur kan worden gekeken
en niet naar wat er zich onder de donkere achtergrond
afspeelt. Duidelijk is dat er in plaats van de hamer een
langere staf heeft gezeten, doorlopend tot op de grond.
Overal werd dit object netjes weggeschilderd, maar op
de linkerschoen van de Heilige lijkt toch nog een schaduw te vallen van de staf, die op het huidige schilderij
niet meer te zien is. Of deze ook daadwerkelijk van een
gekrulde bisschopsstaf is geweest, is niet op de opnamen
te zien. Wel is uit de verfstructuur af te lezen dat er rond
de kop van de hamer het een en ander veranderd is. De
smidshamer is echter niet het enige detail dat werd aangepast. Ook rond de schouders van Eloy zijn overduidelijk veranderingen te zien. De mantel lijkt eerst over de
andere arm te zijn gevallen. Wellicht werd dit aangepast
om de hamer in de rechterhand meer te benadrukken.
Tenslotte lijkt ook de baard van de Heilige van latere
datum te zijn.
Deze aanpassingen in het schilderij duiden erop dat een
nog onbekende bisschop, in of kort voor 1621, veranderde
in de Heilige Eloy. Er kunnen twee verklaringen worden
gegeven voor de aanpassingen aan dit Utrechtse schilderij,
gemaakt in een protestante stad waar sinds de Reformatie
voor het katholieke geloof nauwelijks ruimte was.
De eerste mogelijkheid is dat het Sint-Eloyengasthuis

een schilder opdracht gaf om voor hen een schilderij van
de Heilige Eloy te maken. Deze schilder beeldde Eloy als
bisschop van Noyon af, in vol bisschopsornaat, inclusief
kromstaf. Wellicht vonden de broeders van het gasthuis
het portret in die vorm niet mooi of te katholiek voor
die tijd en werden er daarom verschillende aanpassingen
gedaan.
De andere mogelijkheid is dat het gasthuis een kanten-klaar portret van een bisschop opkocht en dat liet
aanpassen om er een Sint-Eloy van te maken. Door de
Reformatie waren er in die periode veel katholieke
schilderijen op de markt, dus het is goed mogelijk dat
dit bisschopsportret op de kop werd getikt. In het laatste
geval was het waarschijnlijk eerst een andere bisschop
en lieten de bestuurders van het gasthuis hem voorzien
van zijn vaste attributen en het opschrift, waardoor het
een Heilige Eloy werd. Ook betekent dit, dat er meer
dan één schilder aan de uiteindelijke voorstelling heeft
gewerkt.
Om deze beschermheilige nog beter in beeld te krijgen,
is verder onderzoek nodig. Zo kan met behulp van röntgenstraling dwars door het schilderij gekeken worden,
omdat pigmenten als loodwit zichtbaar worden. Op
die manier kan er ook gekeken worden of er onder de
donkere achtergrond iets is aangepast. Door deze onderzoeksmethode kan wellicht meer licht worden geworpen
op de verdwenen staf, het opschrift, de gereedschappen
op de grond en de tang in de linkerhand van Eloy.
Anna Koldeweij
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tentoonstelling

5 juli – 31 oktober 2013
Zodra goederen ergens schaars, duurder of verboden worden, zoeken mensen manieren om ze toch bereikbaar te
maken. Voor eigen gewin of uit noodzaak is er heel wat
afgesmokkeld, van levensmiddelen tot luxeartikelen, van
brieven tot brandstof, van (verboden) genotsmiddelen tot
nepmerken. De tentoonstelling Kantje boord laat zien
hoe vindingrijk men hierin is geweest, en ook bereid om
aan den lijve de risico’s te dragen.
Aan de hand van originele kledingstukken en accessoires ontvouwt
het Belasting & Douane Museum 150 jaar smokkelgeschiedenis.
Vernuftige zakjes en hemdjes vormen de lingerie waarmee vrouwen
rond 1900 de douaniers passeerden. Rokken, broeken, vesten en
schoenen zijn de stille getuigen van de smokkeltochten met aardappelen, graan, uienzaad en novocaïne tijdens de Eerste en de
Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig dealt de Douane met harde
drugshandel en criminele bendes die het voorzien hebben op beschermde dier- en plantensoorten. Ook uit dit recente verleden
illustreren enkele vondsten de verschillende motieven waaruit
mensen kunnen handelen.
Replica’s en reconstructies van de kledingstukken maken
zichtbaar wat eigenlijk verborgen moet blijven. Ook tastbaar, want aanraken mag!

Passen en Meten met Bob Verhelst
Voorbereiding tentoonstelling Kantje Boord. Artistic
Scenograaf Bob Verhelst heeft de expositie vorm gegeven.
Verhelst verzorgde ook de vormgeving van onder andere de
etalages van Hermes, Yamamoto en Cartier.
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Tentoonstelling
Contrabande
Couture Competitie
De enige wedstrijd waarin je mag smokkelen
Tot 31 oktober staat het thema ‘smokkelen’ in de schijnwerpers
van het Belasting & Douane Museum in Rotterdam. Aan de hand
van originele kledingstukken en accessoires uit eigen collectie en
bruiklenen geeft de tentoonstelling Kantje boord een beeld van
150 jaar smokkelgeschiedenis.
Creativiteit loopt letterlijk als een rode draad door de tentoonstelling die is doorgetrokken naar de hedendaagse mode. Zes studenten van verschillende modevakopleidingen zijn de uitdaging
aan gegaan deel te nemen aan een ontwerpwedstrijd waarin ze
zich kunnen uitleven in unieke ontwerpen van eigentijdse smokkelkleding.
Op 11 oktober wordt tijdens een modeshow uit deze creaties door
een vakkundige jury het meest inventieve en creatieve ontwerp
gekozen. Een van de juryleden is Bob Verhelst, ontwerper van de
tentoonstelling ‘Kantje Boord’.
De modeshow is alleen voor genodigden maar alle creaties krijgen tot eind oktober een plaats op de tentoonstellingsvloer van
‘Kantje Boord’.

Uitgestald in Rotterdam,
kerstgroepen uit alle culturen
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Actualiteitenkabinet,
200 jaar Koninkrijk
Koninkrijk en koninklijke familie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Land en familie voeren hetzelfde rijkswapen sinds 1815.
De leeuw komt van het huis Nassau; zwaard en pijlenbundel van
de statenleeuw. De zeven pijlen staan voor de zeven provinciën,
gebundeld staan zij sterk. Het devies ‘Je maintiendrai’ hoort bij
het prinsdom Orange, dat Willem van Oranje in 1544 van René van
Chalon erfde. In het Belasting & Douane Museum is ter gelegenheid van 200 jaar koninkrijk een kleine presentatie over de ontwikkeling van het rijkswapen te zien.

Vanwege de verplichte volkstelling maakten Jozef en Maria de
reis naar Bethlehem. Deze registratie van alle bewoners in het
Romeinse Rijk diende niet alleen de burgerlijke stand, maar ook
de fiscus. Over de hele wereld zijn kerstverhalen, kerstgroepen
en kerstliederen een traditie een onderdeel van de eigen cultuur
geworden en nog steeds vormen kerststallen een plek van veiligheid en verbondenheid.
Bij het Belasting & Douane Museum komen diverse nationaliteiten samen in een kleurrijk geheel van kerstgroepen en -stallen
uit alle wereld delen. Ze zijn eigentijds of honderden jaren oud,
ze zijn er uit alle windstreken. Met opvallende kerstgroepen uit
o.a. Cambodja, Peru, Indonesië, Polen, Japan en van de Navajoindianen uit de USA, vertellen Nieuwe Rotterdammers van verschillende herkomst, het Kerstverhaal binnen hun eigen cultuur.
Van 7 december t/m 2 februari 2014

In gesprek met...

IN GESPREK MET...

Jan Schutrup
Hij kan er smakelijk over vertellen. Hoe hij als
kersverse douaneman smokkelaars het leven zuur
maakte, zoals een Belgische ijscoman die op de
vlucht met motor en ijsbakken en al in een diepe
greppel reed: die dag had hij geen roomijs bij zich,
maar roomboter. ‘Nu’, zegt Jan, ‘gaat het over
story’s met glories langs de West-Brabantse grens.’

Roomboteravonturen
Hoe komt een man uit Drenthe bij de Douane in Brabant?
‘Na de middelbare school kon ik in Rolde op het landbouwbedrijf van mijn vader gaan werken. Maar dat wilde
ik niet. Nu was een van mijn vrienden tijdelijk hulpkommies geworden bij de Douane in Zevenaar. Hij had het
daar enorm naar zijn zin en promootte het douanevak
tijdens ons uitgaansleven in Rolde. Dat leek mij toen ook
wel wat, dus solliciteerde ik in 1964 bij de Nederlandse
Douane te Assen. Ik was toen twintig jaar.’

En toen kwam je in Brabant terecht?
In de zomer werd ik getest en gekeurd. Dat verliep goed,
maar het duurde lang voordat ik bericht kreeg. We stonden net aardappels te sorteren, toen op 30 november
1964 ineens een telegram werd bezorgd bij mijn ouders.
Daarin stond dat ik mij op de volgende dag moest melden bij de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen te
Roosendaal. Fiets meenemen!’

En dat deed je?
‘Natuurlijk, maar ik moest wel eerst wat geld lenen voor
de reis. Zo ging ik op 1 december 1964 – op de fiets - van
Rolde naar Assen en vandaar met die fiets per trein naar
Roosendaal waar de Inspectie en de Centrale Douane
Post Roosendaal waren gevestigd aan de Vughtstraat.’

Van Rolde naar Roosendaal, dat was vast een hele
overgang.
‘Dat viel mee, want ik werd meer dan hartelijk verwelkomd. Sectiechef Jeroense had al een kosthuis geregeld
dat aansloot bij mijn geloofsovertuiging. Daar verbleef ik
ook de eerste tijd. Ze waren er wel erg streng in de leer
zodat ik al gauw een gemoedelijker onderdak vond. Ik
was wel Nederlands-hervormd volgens de papieren, maar
deed niet echt aan kerkelijke inspanning.
Bij de C.D.P. was de verwelkoming eveneens hartelijk,
hoewel er nog niet besloten was of deze nieuwe tijdelijke
hulpkommies in Roosendaal mocht blijven of aan de post
in Axel moest worden geplaatst. Na overleg tussen de
dienstgeleiders Van der Horst en Reinhout besloten de
sectiechef en inspecteur R. de Lang dat mijn standplaats
Roosendaal zou worden. Daarna ging ik met mijn koffer
op de fiets op weg naar mijn kosthuis; mentor Dingemans
begeleidde mij. En zo zat deze Drent voor het eerst met
zijn benen onder de tafel bij zijn kostmoeder. Ik kon
slapen op de vliering, alles geregeld door de chef.’

Toen begon je leven als tijdelijk hulpkommies?
‘Ja, de volgende morgen meldde ik me op de Douanepost
voor instructie, beëdiging door hoofdinspecteur Simons
en aanstelling als tijdelijk hulpkommies van de Douane
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In gesprek met...

Na een minuut of vijf begonnen
ze onrustig te schuiven.
De zwangere dame moest nodig
plassen en moeders werd bleek
om haar neus. Het ging niet goed
blijkbaar.
en Accijnzen. ‘s Middags moest ik naar de Directie der
Belastingen in Breda ter bevestiging. Daar werden mijn
maten genomen voor mijn uniform, inclusief pet, overhemden en verdere uitrusting.
Tijdens de volgende dagen werd ik aan de verschillende
collega’s voorgesteld, en mijn werkzaamheden werden
ingepast in de dienstroosters. Tegelijk ging ik met mentor
en/of collega’s terrein verkennen, in de dienstauto, op
de motor of bromfiets, per fiets of te voet.’

Maar het bleef vast niet bij terrein verkennen?
‘Zeker niet. Er werd in die tijd veel boter gesmokkeld
van Nederland naar België. We deden actief dienst om
dat te bestrijden. We waren druk met de controle op
de Motorrijtuigenbelasting, en moesten ook het smokkelen van vee en wild van en naar België tegengaan.
Later kwam daar de strijd tegen de sigarettensmokkel
van België naar Nederland bij. Deze werd in de WestBrabantse grensstreek intensief bedreven.’

de vijf kilometerbrede strook langs de grens hadden we
als douaneman speciale bevoegdheden, zoals aanhouding, visitatie (alleen bij mannen), het eventueel bekeuren en in beslag nemen van gesmokkelde goederen. Dat
bezorgde ons de nodige avonturen met smokkelaars.’

En privé?
‘Als Drentse jongeman kwam ik in een totaal andere wereld. Er was altijd veel te doen aan de grens. Ze leefden
daar ook heel anders dan in Drenthe; daar is men wat
stijver en meer voor zichzelf bezig: “Doe maar gewoon
dan doei gek genog.”. Het leven in Brabant beviel me wel
en in het latere kosthuis van moeder Ossenblok waar nog
meer jonge douaneambtenaren waren ondergebracht,
was altijd veel vertier. Ze was echt een moeder, zorgde
overal voor en vooral voor lekker eten. Er was televisie
en altijd gezelligheid.
Tijdens een Rijks Ambtenaren Carnavalsfeest heb ik mijn
vrouw leren kennen met wie ik nu ruim 47 jaar getrouwd
ben.’

Er viel dus wel wat te beleven?
‘Spanning alom, vooral tijdens de nachtdienst. Dan moest
je gehuld in een zwarte nachtmantel op verschillende
plaatsen langs de grens controles uitoefenen. Om smokkel echt te voorkomen moest je steeds op wisselende
plaatsen langs de grens verschijnen.’

Je moet het terrein dus goed kennen.
‘Je moest precies weten waar de grenspalen en grensstenen waren. Die werden te voet opgezocht. Meestal
gezamenlijk met de inspecteur die ook Vierdaagse-loper
was en deze verkenning als een mooie oefening hiervoor
beschouwde. Na een half jaar dienst was ik volledig ingewerkt en kende ik iedere grenspaal en grenssteen. Ook
de zone waarin wij werkten, leerde ik grondig kennen. In
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Dat klinkt allemaal heel plezierig.
‘Ja, ook het dienstdoen had veel plezierige kanten,
hoewel… Op een dag moest ik met een collega een dienst
vervullen aan de Kerkdreef te Putte. Het was ijskoud
weer en we moesten op het verschijningspunt aan een
grensweggetje nabij het Putse kerkhof de grenscontrole
uitoefenen. De Kerkdreef was een smalle weg, deels
zandweg, van Putte Kapelle (België) naar Putte. Het
was ongeveer tien uur toen een moeder en dochter met
kinderwagen terugkwamen van de Nederlandse kant van
het kerkhof. Ze gingen helemaal in het zwart gekleed en
waren met die grote ouderwetse kinderwagen op weg
naar Putte Kapelle. We hielden hen staande en zeiden:
”Morgen dames, douanecontrole, Ge zijt met dit kouwe

IN GESPREK MET...

Roomboteravonturen
weer al vroeg in de weer met de kleine en dan ook nog
een kleine op komst, pas op datte geen kouw vat. Heeft
U nog iets aan te geven?” De oudere dame: ”Och, kommieze we zijn naar het graf geweest van oonse Guuske,
hij ligt daar begrave en we missen hem zo.” “We gaan
elke week effekes nieuwe blommekes brenge en het graf
vrij van sneeuw maken”, sprak Lieve, “en dan neme we
de kleine maar mee, maar nu moeten we snel doorlope,
want zijn in verwachting ziette gij.”
Het had wat gesneeuwd maar de kinderwagen maakte
diepe sporen in het zand dwars door de sneeuw en de
dames hadden nogal haast en last van de kou. “Neie
we hebben niets aan te geven en de kleine mot aan de
borst, weette ge.”
Mijn oudere collega Dingemans, voorzien van de nodige
ervaring, vertrouwde het niet helemaal en sprak de
dames toe: “We zijn vlak bij het grenskantoor te Putte,
daar kunt u zich effekes opwarmen en gelijktijdig de
kleine voeden.” Oh… nee, dat hoefde nu ook niet, want
ze moesten nog even langs Brechtske aan de Belgische
kant en daar stond de koffie bruin.
“Dames, ik heb een sterke Drent als maat en die duwt
de kinderwagen wel en gullie gaat mee met ons naar het
kantoor; eerst opwarmen want anders hebt ge straks
longontsteking.”
De beide dames moesten mee en deze Drent moest de
kinderwagen douwen naar het grenskantoor te Putte.
Het was een zware klus door sneeuw en zand, maar
voor ons was het ook wel leuk, even zitten bij de warme
kachel in plaats van langs de koude weg te staan.

opeens dat ze het niet meer uithield waarna ze prompt
de rok omhoog gooide en daar tuimelden de pakjes
roomboter uit haar kleding. Ze droeg ruim14 kilogram
boter op haar buik. Moeder Jetteke moest toen ook haar
kledij open maken en bleek nog eens 10 kilo zuivere
roomboter mee te dragen.
In de kinderwagen die ik zo parmantig in mijn douane-uniform naar het Nederlandse grenskantoor had
geduwd, bleek helemaal geen blozende baby te slapen,
maar 20 kilogram roomboter. Twee Belgische dames
smokkelden hier samen ongeveer 44 kilogram roomboter
van Nederland naar België. Huilend verklaarden ze dat
het echt de eerste keer was, en dat ene Lowieke van der
Plas uit het Hollandse er de schuld van was; die had hen
hiertoe gedwongen en de Belgische Brechtske zou hen
betalen tijdens een bezoek in Antwerpen.’

Hoe liep het af?
‘We hebben de boter op het kantoor in Putte achtergelaten, een proces verbaal opgemaakt en de dames weggestuurd. De boter is naar de Provinciale voedselcommissaris overgebracht en ik moest me over de kinderwagen
ontfermen tot deze verbeurd verklaard werd door het
Ministerie van Financiën. Veel later liep ik zelf met een
kinderwagen in Roosendaal, een echte, met daarin onze
blozende Yvonne. En zij had beslist niet in een smokkelkinderwagen vervoerd willen worden.’
Henk Duym

Bij het grenskantoor hebben we de kinderwagen weggezet en met beide dames koffie gedronken bij de
collega’s. Maar de dames hielden hun dikke zwarte
kleren ook bij de warme kachel aan. Ze wilden de jas
niet uit doen want ze zouden zo weer op pad gaan. Na
een minuut of vijf begonnen ze onrustig te schuiven. De
zwangere dame moest nodig plassen en moeders werd
bleek om haar neus. Het ging niet goed blijkbaar; de
boter begon zacht te worden en na enkele ogenblikken
zag ik een ietwat gelige vloeistof op de vloer druppen
onder de zwangere Belgische dame. Ik zei dit tegen m’n
collega’s van het kantoor: “Ze gaat toch zeker hier niet
bevallen?” Tja, als Drentse jongeman maak je zoiets toch
niet dagelijks mee. Lieve begon echter te huilen en riep
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aCTiviTeiten

Sinterklaas
in aantocht

Herfstvakantie 12 – 27 oktober

Wie zoet is….. maakt lekkers!

Vorst en volk. 200 jaar Koninkrijk

Kom naar het Museumatelier en maak iets
lekkers voor Sinterklaas. Kun jij marsepein
vouwen tot een smakelijk kadootje?
Misschien mag je al vast een hapje nemen…..

Deze vakantie wordt vorstelijk, want ons land is 200
jaar een Koninkrijk. In ons museum kun je makkelijk
twee eeuwen terugkijken in een geschiedenis vol koningen, kronen en schatkisten. Ga met Doerak op zoek
naar de schatten in het museum. Voel je een koning of
koningin tijdens een speciale rondleiding of creer je
eigen koninkrijk. De deur van het museum atelier staat
open voor creatieve doeners die een schatkist willen
maken voor hun kroonjuwelen.

Zondag 24 november, 13.00 uur

Word museuminspecteur!

Royalty Rondleiding

Het Belasting & Douane Museum is benieuwd
naar jouw mening!

Voor koningen en koninginnen in de dop organiseren we
deze rondleiding langs de schatten van het museum. Je
leert dan meteen een paar koninklijke kneepjes van het
vak. Woensdag 16 en 23 oktober, aanvang om 13.00 uur
en 15.00 uur

voor
meer info
.bdm
www

useum

.nl

Ben jij een echte speurneus? Zie jij altijd alles als eerste? Vind je
het leuk om het museum mee te helpen nóg leuker voor kinderen
te maken? Meld je dan aan als museuminspecteur! Als je museum
inspecteur wordt mag je gratis 1 volwassene meenemen.
Bij binnenkomst krijg je een formulier, een pen en een heuse
inspecteursbutton. Vervolgens kun je lekker het museum in, op
onderzoek uit. Aan het einde lever je jouw bevindingen in bij de
balie. Uit alle inspecteursformulieren trekken we aan het einde
van het jaar één formulier. Degene die dat formulier heeft ingeleverd krijgt een speciale verrassing van het museum!
Wil je meedoen? Stuur dan een berichtje aan:
educatie@bdmuseum.nl om je aan te melden!

De Minister of Freule trakteert!
Wil jij een echt leuk verjaardagsfeestje vieren? Kom naar het museum en verkleed je als minister
van Financien of als echte Freule. Kraak de code van de schatkist en deel de buit met je vriendjes
en vriendinnetjes! Na de limonade en het lekkers ga je met je vriendinnen mooie waaiers versieren.
De jongens kunnen een coole schatkist maken. Kijk voor prijzen en data op www.bdmuseum.nl
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AG ENDA
Je weet niet
wat je ziet
Soms kom je in ons museum iets
tegen dat je nooit eerder hebt gezien
en waarvan je niet weet wat het is.

oktober
Tentoonstelling Kantje boord.
Smokkelkleding van 1850 tot nu
Laatste maand een heel andere kijk op de kunst van
het verbergen. t/m 31 oktober
Contrabande Couture Competitie
Tot het einde van deze maand zijn de creatieve smokkelontwerpen van de deelnemers aan deze competitie op de
tentoonstellingsvloer te bezichtigen. 11 t/m 31 oktober
Activiteiten in de Herfstvakantie
12 t/m 27 oktober , kijk voor de data in de agenda op de
website, www.bdmuseum.nl
Royalty Rondleiding
Een speciale rondleiding voor koninklijke kids
Woensdag 16 en 23 oktober
Maak je eigen statieportret
Op dinsdag ,donderdag en zondag
Koninklijke speurtocht
Ga op zoek naar kronen en wapenschilden

november
Wie zoet is….. maakt lekkers!
Neem een voorproefje op Sinterklaas en doe mee met
deze smulworkshop. Zondag 24 november
Actualiteitenkabinet 200 jaar Koninkrijk
Een kleine tentoonstelling over koninkrijk en wapenschilden.
t/m 31 december

december
Uitgestald in Rotterdam, kerstgroepen uit alle culturen.
Rotterdamse nationaliteiten komen samen in een kleurig
feest van kerststallen, groepen en figuren
Van 7 december tm 2 februari 2014

Weet jij
wat dit is?
Als jij weet wat dit is, stuur dan je antwoord in een mailbericht
naar educatie@bdmuseum.nl met de titel: Je weet niet wat je ziet.
Onder de beste, gekste of creatiefste inzendingen wordt een leuk
kadootje verloot.

Activiteiten Kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie barst het van de activiteiten in het
museum. Kom kerstmutsen pimpen, verhalen luisteren of ruil
je ongewenste cadeaus van vorig jaar gewoon in voor leuke
nieuwe op de cadeautjes ruilmiddag.

Op zoek naar…….

In de volgende Impost wordt het juiste antwoord verklapt én staat
er weer een nieuw voorwerp. Dan heb je dus weer kans om
iets te winnen!

>

Op de foto van de vorige Impost...
Nee, dit was geen mikado spel maar toetsnaalden. Deze werden vroeger gebruikt om het
zilvergehalte van een zilverwerk vast te stellen.

Wie is deze trotse douanier die op 9 juli 1959 Maria Callas
begeleidde bij haar aankomst in Nederland? Rechts van
haar staat Peter Diamand, toenmalige voorzitter van het
Holland Festival.
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Nieuwe aanwinst

Parklaan 14-16

info@bdmuseum.nl

3016 BB Rotterdam

www.bdmuseum.nl

