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IMpost 57
jaargang 21 | deceMBer 2013het koninkrijk bestaat 200 jaar. ons land is net 

begonnen aan een twee jaar durende viering. 
de aftrap was 30 november in scheveningen 
waar huub stapel in de persoon van Willem 
frederik aan land werd gehesen en een zege-

tocht naar den haag maakte. een mooi spektakel met hier en daar 
wat moderne aanpassingen en (on)bewuste onvolkomenheden. voor 
het oog mooi en aanschouwelijk waardoor de geschiedenis weer 
even tot leven kwam en tot de verbeelding ging spreken. jammer dat 
juist de ceremonie op plein 1813, met het eenzame protest van een 
vlaming, buiten het oog van de camera’s bleef. hij droeg een bord 
met de tekst: “afspraak in Brussel op 21 september 2015, herdenking 
staten-generaal bevestigen het verenigd koninrijk der nederlanden 
in Brussel”. een uiting die zo geschiedenis is!

ook wij hebben een stukje geschiedenis hiervan in huis. nadat in 
1806 het belastingstelsel onder koning lodewijk napleon en met in-
zet van de heren gogel en canneman was gecentraliseerd, kwamen 
er onder koning Willem I nieuwe hervormingen rond de staatsschuld, 
rijksschatkist en belastingen. ook kwam er een rijkswapen. het mu-
seum heeft de grootste collectie rijkswapenschilden in nederland. 
vroeger sierden ze de gevels van belasting- en douanekantoren, nu 
hangen ze ter decoratie in de belastingkantoren of in ons depot als 
cultureel erfgoed. een paar exemplaren hangen in het museum en 
de twee grote rijkswapens die het bombardement van rotterdam 
hebben doorstaan, staan bij ons in de voor- en achtertuin. In ons 
actualiteitenkabinet laten we nu de ontwikkeling van de rijkswa-
penschilden zien.
 
Bij geschiedenis hoort ook toekomst, te beginnen in 2014. 
Bezuinigingen spelen ook de culturele wereld parten. tijdens het 
museumcongres van de Britse museum association in liverpool 
ontkwamen congresgangers ook niet aan de crisis. david fleming,  
directeur van liverpool museums, ging zelfs zover dat hij dacht aan 
het opzetten van een sponsoractie voor het wassen van zijn ramen. 
gelukkig hoeft dat aan de parklaan nog niet. We hebben een hel-
dere blik op de buitenwereld. en dat moet ook, want komende jaren 
ontwikkelen erfgoedinstellingen en rijksoverheid steeds meer geza-
menlijke initiatieven, waaronder verregaande samenwerking tussen 
musea. ook wij willen gaan werken aan meer samenwerking met 
erfgoedpartners en maatschappelijke organisaties. 

In rotterdam hebben we inmiddels de nieuwe tentoonstelling 
Uitgestald geopend, en zijn er in de vakantie tal van activititeiten 
voor jong en oud. op deze manier willen we onze plek in deze wereld 
aanschouwelijk en voelbaar maken, met passie, inzet en historisch 
besef. dat doen we overigens het hele jaar door met tentoonstellin-
gen, educatieve projecten, onderwijsbegeleiding en rondleidingen. 
en dat doen we graag, voor u. 

Ik bedank iedereen voor zijn en haar inzet in 2013 en wens u en de 
uwen een prachtig en gezond 2014!

namens bestuur en collega’s,
Frans Fox directeur
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Activiteiten in 
het museum

opening van de tentoonstelling 
Uitgestald 

onder grote belangstelling werd op zaterdag 
7 december de kersttentoonstelling geopend. 
op uitnodiging van het museum bracht verza-
melaar jan van hulst wederom een collectie 
kerstgroepen uit de hele wereld bijeen. een 
kleurig geheel van heilige families in alle soor-
ten en maten. ook de aanwezige genodigden 
vormden een bont gezelschap van jong en oud, 
eveneens uit diverse werelddelen. 
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activiteiten in het museum

speuren met doerak

een van de populairste lesprogramma’s van het 
museum is speuren met doerak. leerlingen zien 
dan van dichtbij hoe een speurhond van de douane 
samen met zijn geleider aan het werk gaat. 

een blik achter de schermen  
bij douane schiphol
douanier dick mol hield een lezing over zijn dagelijkse 
werk op luchthaven schiphol. lezers van de rotterdam 
uitmail, voor wie het museum deze middag speciaal 
organiseerde, waren in groten getale gekomen. zijn 
verhaal was veelomvattend en onthullend, van douane-
wetgeving tot huidige smokkelmethodes, waarbij unieke 
beelden werden getoond. als amateur-paleontholoog en 
onderzoeker van fossiele zoogdieren (natuurhistorisch 
museum rotterdam) geniet mol wereldwijde bekend-
heid. Beschermde diersoorten behoren dan ook tot zijn 
specialismen, evenals namaakmerken.

Winnend ontwerp  
contrabande couture competitie

op vrijdag 11 oktober werd het ontwerp van sira van 
alebeek, studente van de modevakschool nationaal (2e 
van links) uitgeroepen tot winnaar van de contrabande 
couture competitie. met deze wedstrijd wilde het 
Belasting & douane museum modestudenten uitnodigen 
om zich te laten inspireren door de tentoonstelling Kantje 
Boord. de inzendingen werden getoond en gejureerd  

tijdens een modeshow in het museum. de opmerkelijke 
jurk van van alebeek werd uitgekozen. ‘juist omdat het 
zo’n opvallende jurk is, die met doorzichtig kanten bo-
venstuk en leren strokenrok meteen de aandacht trekt, 
roept de drager eigenlijk geen verdenking op zich; dus 
voor een smokkeljurk heel vernuftig. en bovendien een 
prachtige jurk om te zien’, aldus de jury. 
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In gesprek met...

Een huis vol?
groepen uit alle hoeken van de wereld heeft hij verza-
meld. toch struikel je er niet over in zijn huis, hoewel 
een beperkt aantal exemplaren een mooi plaatsje heeft. 
‘zo’n twintig jaar geleden ben ik begonnen met minia-
tuur groepjes van hout, tot enthousiasme van mijn kin-
deren. al gauw kwamen er meer objecten bij. eerst ging 
het om het verzamelen, later werd ik gegrepen door het 
verhaal erachter. vervolgens ging ik mij ook interesseren 
voor de grotere exemplaren. nu verzamel ik wereldwijd, 
ook via internet.’

Het gaat eigenlijk om verhalen achter het kerst-
verhaal?
‘ja en ik ben kritisch. een nieuwe aanwinst moet een 
aanvulling zijn en daarbij gaat het om de symboliek. 
het gaat ook om de authenticiteit van de volkskunst die 
mij zeer aanspreekt. Bij het verzamelen hou ik een heel 
duidelijke lijn aan. de kerstgroepen moeten symboliek 
en authenticiteit uitstralen.’ 
hoe bedoel je dat?

Jan van hulst

de kerstgroepen van jan van hulst waren al eerder – onder 

grote belangstelling – te gast in het Belasting & douane 

museum. na vijf jaar strijken ze weer neer in het museum, 

Uitgestald, in een mooie wintertentoonstelling. nu is het 

de beurt aan anderen, want ze zijn stuk voor stuk nieuwe 

aanwinsten in de kleurrijke collectie. deze is voortdurend 

in beweging. groepen uit alle werelddelen komen en gaan. 

Wat drijft de verzamelaar jan van hulst? tijd voor een 

gesprek.

‘het mooiste is dat ieder volk zijn eigen interpretatie 
van het kerstgebeuren heeft. om een paar uithoeken 
te noemen: ik heb een groep uit cambodja, waarbij 
josef en maria omringd zijn door Boeddha’s en een 
groep uit nepal heeft leeuwen als wachters ernaast. In 
afrika maakte men naar voorbeelden uit europa al gauw 
beelden met eigen voorstellingen. De figuren kregen 
afrikaanse gelaatstrekken en de geboorte vond plaats in 
een hut. uit zimbabwe komt een spekstenen exemplaar. 
op 5000 meter hoogte ligt in peru het titicacameer, het 
hoogste meer ter wereld. op dat meer wonen de uros – 
Indianen op rieten eilanden en varen ze met rieten boten 
versierd met monsters die de kwade geesten moeten 
verjagen. daarvan heb ik een kerstgroep in de vorm van 
zo’n boot, compleet met een beschermende monstertro-
nie. van de aboriginals uit australië komt een groep met 
boemerangs en uit alaska heb ik een totempaal uitgedost 
als kerstverhaal. deze is geladen met symbolen: onder 
een adelaar zie je josef, maria en het kind, een beer die 
staat voor de menswording, de geschenken in de vorm 

Verzamelaar van kerstgroepen



miniatuur kussentje dat bedoeld is om een eventuele val 
te breken.’

Is er sprake van nostalgie?
‘veel mensen hebben een hang naar kerstgroepen, of 
ze geloven of niet, het spreekt toch aan. zo zijn in de 
tweede Wereldoorlog bij gebrek aan een kerstgroep wel 
beeldjes van gips gegoten in koekjesvormen. het ver-
langen kan ook tot misverstanden leiden. zo schreef ik 
voor het amerikaanse blad The Creche Herald een artikel 
over een hollandse kerstgroep. de meeste amerikanen 
denken dat de delfts blauwe kerststal de groep is die in 
alle nederlandse huiskamers met kerst staat te pronken. 
niets is minder waar. toch is in de jaren ’50 wel een 
hollandse groep op de markt gebracht met een boer en 
een boerin op klompen in veelkleurig gebakken aarde-
werk. naar aanleiding van een foto wendde een vrouw 
die 50 jaar geleden naar canada was geëmigreerd zich 
tot mij met de mededeling dat zij die groep graag wilde 
bestellen, hoewel deze nergens te krijgen was. twee 
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van vissen. naast de christelijke symboliek worden ook 
de zonnegod getoond en de plagen die de ondergang 
symboliseren.
Wat betreft die christelijke symboliek is in sommige 
kerstgroepen te zien dat het kindje jezus soms een 
oud uiterlijk heeft, naar men zegt om aan te geven dat 
het geen gewoon kind is. de kribbe ziet er vaak als een 
sarcofaag uit, verwijzend naar de dood want het kind 
was geboren om te lijden voor de mensen. een grote 
haan verwijst naar st. petrus en het hanengekraai na zijn 
verraad. en wat betreft de drie Wijzen uit het oosten: 
de oudste kwam te paard uit europa, die van middelbare 
leeftijd, op een olifant, kwam uit azië en de jongste uit 
afrika bereed een kameel.’

En dat in allerlei materialen?
‘zo wordt een universele boodschap op uiteenlopende 
wijze over de hele wereld verbeeld in verschillende 
materialen. dat varieert van hout tot schelpen, papier 
of gelakt papier-maché, blik, kralen, textiel en gips. veel 
gipsen beelden kwamen trouwens van kleine ateliertjes 
uit het zuiden van het land. Bekend zijn de groepen van 
de firma Van Paridon.
je kan zien dat veel kerstgroepen met liefde zijn 
vervaardigd. zo is er een groepje dat in een boom kan 
worden gehangen: de figuurtjes zijn voorzien van een 

in GesPRek met...

van hout tot schelpen, papier of 
gelakt papier-maché, blik, kralen, 
textiel en gips
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in GesPRek met...

weken daarna stond ze bij ons op de 
stoep; ze was op familiebezoek. toch 
kon ik haar helpen nadat ik flink was 
gaan zoeken. Wel bijzonder dat zo 
iemand dolblij was met een stukje 

nederland in den vreemde. amerikanen 
zijn trouwens zeer gecharmeerd van 

Hummelfiguren vanwege de meer geculti-
veerde uitvoering.’

er is niet altijd sprake van charme.
‘sommige kerstgroepen zijn geladen met een dwarse 
of zelfs opstandige symboliek. zo is er bijvoorbeeld het 
Catalaanse figuurtje cacagner: een ‘poepertje’, zo vulgair 
dat de paus het probeerde te verbieden. sommige uitin-
gen dragen sporen van politiek en onderdrukking. Wat 
te denken van een kerstgroep met hoofdzakelijk vrou-
welijke figuren. Ook één van de Wijzen uit het Oosten is 
een vrouw. de oorspronkelijke groep is van de hand van 
een vrouwelijke concentratiekampgevangene. In polen 
werden kerstgroepen verboden door de communistische 
partij. daar vonden de polen wat op: van zilverpapier 
maakten ze in miniatuur de voorgevel van de mariakerk 
in krakau na, waarin stiekem een kerstgroepje werd 
opgesteld; een soort verzet. een zorgvuldig gesneden 
houten kerstgroep uit bezet zuid palestina toont een 
ander verzet: de drie Wijzen uit het oosten kunnen de h. 
familie niet bezoeken omdat de muur van Israël de stal 
van Bethlehem ontoegankelijk maakt.’

Erfgoed
jan van hulst heeft zijn verzameling niet alleen in het 
Belasting & douane museum tentoongesteld, maar in het 
verleden ook in de abdij mariënkroon, in het museum 
voor heiligenbeelden kranenburg en het gouds museum. 
ook andere verzamelaars zijn op dit gebied actief. er 
is een stichting tot behoud van erfgoed rondom kerst 
in nederland. en al 20 jaar bestaat de vereniging van 
vrienden van de kerstgroep. deze beschikt over een 
permanente expositieruimte in de abdij van egmond en 
houdt zich ook bezig met het documenteren van merk-
tekens in gipsen beelden. de vereniging is aangesloten 
bij een wereldorganisatie van 20 landen met de naam 
universalis foederatio praesepisticat (vrij vertaald: 
algemene kerstgroepen vereniging, red.). die organiseert 
om de vier jaar een wereldcongres. zo reisde jan vorig 
jaar af naar Innsbruck. ‘het is leuk om internationaal 
over je hobby te kunnen praten.’
 

Henk Duym
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tentoonstellinG

Uitgestald
kerstgroepen uit alle culturen t/m 2 februari 2014

Deze winter verzamelen zich honderden kerstfiguren in de familie-
tentoonstelling Uitgestald. kerstgroepen uit alle culturen. Sommigen 
reisden van ver, anderen komen van dichterbij. Samen tonen ze hoe 
het bekendste verhaal van de wereld in vele tradities en culturen is 
vorm gegeven. 
De collectie – bijeengebracht door verzamelaar Jan van Hulst – omvat 
topstukken uit alle werelddelen. Ze komen uit o.m. uit Cambodja, 
peru, Indonesië, malawi, venezuela, polen, Japan en van de Navajo-
Indianen uit de verenigde Staten. Ook rotterdammers vertellen het 
verhaal over de roots van hun kerststal en de traditie waarin deze 
thuis tijdens het kerstfeest figureert. 

Kerstverhaal en belastingen

jozef en maria reisden naar Bethlehem om zich te 
laten registreren voor de volkstelling (census) die 
keizer augustus had uitgeschreven. door een census 
stelde men in het romeinse keizerrijk het aantal in-
woners per provincie vast om de opbrengst aan be-
lastingen te schatten.
Iedere burger, meestal de mannen, moest onder ede 
bij twee hoge ambtenaren (censores) een verklaring 
afleggen. In deze verklaring werden de persoonlijke 
gegevens vastgesteld die van belang waren voor de 
burgerlijke stand. ook het bezit van roerende en 
onroerende goederen werd geregistreerd. deze ver-
plichte registratie werd door de Romeinse fiscus ge-
bruikt om belasting te heffen, zoals de grondbelas-
ting (tributum soli ) en het zogeheten ‘hoofdgeld’ dat 
voor iedereen gelijk was (tributum capitis). 
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Tentoonstelling

zo ontmoetten we monica uit guatemala. zij, haar man 
en twee zoontjes bouwen elk jaar uit een groeiend aantal 
kerstgroepen een actuele versie. daarbij bepalen de kin-
deren in grote mate wat zich daarin afspeelt. spongebob, 
piraten of dinosaurussen….. iedereen is welkom in 
Bethlehem. monica blijft wel het hoofd van haar kleu-
rige kerstgroep uit guatemala. deze blijft in traditionele 
staat, met soms nieuwe figuurtjes die door haar moeder 
vanuit haar thuisland worden ingevlogen. 

krystyna neemt ons mee in haar warme jeugdherinne-
ringen aan kerstavond met familie in polen. terwijl haar 
ouders druk in de keuken zijn (12 gerechten), versiert zij 
met haar broer de boom. de tafel wordt gedekt met een 
extra bord, voor een onverwachte gast die altijd welkom 
is. de kerststal die wordt neergezet is een mooi bouw-
werk, waar jozef, maria en christus zich overigens on-
opvallend schuilhouden achter een deurtje, want tijdens 
het communistische regime was het officieel verboden 
een kerstgroep neer te zetten. traditiegetrouw stuurt 
ze een stukje ouwel mee met haar kerstkaart naar huis, 
waar tijdens de maaltijd iedereen een stukje kerst-ouwel 
krijgt uitgereikt.

Kerst vieren 
in Rotterdam

Voor de filmportretten in de tentoonstelling bezochten we 
enkele bijzondere mensen in Rotterdam. We vroegen hen hoe 
zij thuis het kerstfeest vieren en of ze ook een kerststal of 
kerstgroep hebben. 

Dé kersttrui van 2013
over de hele wereld is kerstmis een feest vol tradities. en 
waar tradities zijn, zijn trends. een ervan is overgewaaid 
uit de verenigde staten: het maken van uitbundig ver-
sierde kersttruien, soms mooi van lelijkheid. de meest 
bekende en alom geroemde ugly trui is die uit Bridget 
jones diary, waarmee bewezen is dat kersttruiendragers 
– ongeacht hun trui – eeuwige roem ten beurt kan vallen. 
voor trendsetters organiseert het Belasting & douane 
museum de verkiezing van dé kersttrui van 2013. 
Iedereen kan meedoen aan deze wedstrijd en meedingen 
naar de truientrofee 2013, die op dinsdag 24 december 
in het museum wordt uitgereikt. 

de kaapverdiaanse kira is een twintiger, in rotterdam is 
geboren. Bij haar thuis staat een moderne kerststal, zoals 
de meesten van ons kennen. haar vader weet te vertellen 
dat hij als kind zelf de kerststal bouwde, want er waren 
geen kant-en-klare kerststallen. hij maakte ze uit allerlei 
natuurlijke materialen. zo midden in de stad wonend 
komt het er helaas niet meer van. het mandje bij de stal 
is van haar oma. volgens oud gebruik doen gasten daar 
wat geld in. Na afloop van de feestdagen wordt dat naar 
de kerk gebracht en aan een goed doel gegeven. 

fester en pascaline komen beide uit afrika, respectie-
velijk nigeria en kameroen. zij hebben geen kerststal 
thuis staan, want met kerst kom je juist samen in de 
kerk. dáár staat de grote kerststal. de stal als geboorte-
plaats heeft voor hen een duidelijke boodschap voor de 
mens: bescheidenheid en eenvoud. Bij hen in afrika is 
de kersttijd het enige moment in het jaar dat je nieuwe 
kleren krijgt. het is ook het seizoen dat er – na de oogst 
– voldoende eten is. dat maakt het makkelijker om met 
anderen te delen. 

deze ontmoetingen waren mooi en inspirerend. het wa-
ren allemaal kerstverhalen. en hoe verschillend ook, ze 
hebben iets gemeenschappelijks. het meest waardevol 
is samen zijn, met elkaar delen en blijven verbinden met 
anderen – ook als deze ver weg lijken. 

Anne Houk de Jong 

“Wil je gelukkig zijn dan moet je zo bescheiden mogelijk leven”
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sinds april werk ik met veel plezier op de afdeling 
educatie van het museum. We bieden verschillende 
lesprogramma’s aan voor zowel het basis- als voortge-
zet onderwijs. Bijvoorbeeld het huishoudboekje van 
nederland. leerlingen gaan op onderzoek door het 
museum, gewapend met smartphone en opdrachten. 
uiteindelijk bepalen ze gezamenlijk waar ons belasting-
geld naar toe gaat. We gebruiken daarbij de hele vaste 
presentatie, met grote spannende installaties, zoals het 
Belastingplafond of tiende penning theater waarin let-
terlijk een verhaal verteld wordt. maar er zijn natuurlijk 
ook kleine objecten die een verhaal met zich meedra-
gen. heerlijk! 

als favoriet museumobject heb ik gekozen voor mis-
schien wel een van de kleinste museumstukken, de 
banderollen. Banderollen zijn zegels waarmee producten 
en verpakkingen verzegeld werden om aan te geven dat 
er accijns betaald is, zoals de tabaksaccijns. ze zijn vaak 
prachtig grafisch vormgegeven, een combinatie van vak-
manschap, kunst en een praktische toepassing. omdat 
ze een bepaalde waarde hebben, moest het ontwerp 
voldoende bestendig zijn tegen namaak. en ze moes-
ten geschikt zijn voor kistjes, zakken, pakjes en losse 
sigaren, dus ze zijn er in verschillende soorten en maten. 
Aan diverse grafische ontwerpers werd de opdracht 
gegeven om ontwerpen in te zenden. 

Het favoriete 
museumobject van...

suzanne 
veenman

Een ervan is de graficus en kunstenaar André van der 
Vossen (1893-1963). Hij werkte in Haarlem bij firma Joh. 
enschedé en deed aan meerdere prijsvragen mee, zoals 
die ter vernieuwing van de nederlandse postzegel in 
1920. Ik vind zijn ontwerp voor de omzetbelastingzegel 
met mercuriushoofd bijzonder mooi. het werd ten-
toongesteld in het actualiteitenkabinet in het voorjaar 
2013. ook de originele pentekening uit 1933 van het 
mercuriushoofd zit in de museumcollectie. een mooi 
beeld, deze figuur uit de Romeinse mythologie, god van 
de handel, reizigers en winst. 
Wat ik zo leuk vind aan de sluitzegels voor tabaksaccijns 
is dat een èchte nederlandse vinding is, en ook één van 
de weinige belastingzegels die nog steeds wereldwijd 
gebruikt wordt. zo typerend voor zegeltjes plakkend 
nederland. 

Suzanne Veenman
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Museumschatten

Sinds november 2013 vieren we dat het koninkrijk der 
Nederlanden 200 jaar bestaat.
Op 15 november 1813 werden de douanehuisjes in 
amsterdam in brand gestoken, het begin van de verja-
ging van de Franse bezetters. De erfprins van Oranje, 
de latere koning willem I, durfde nog niet meteen terug 
te keren uit zijn Engelse ballingschap om de opstand 
te leiden. Twee weken later, op 30 november 1813, 
waagde hij de oversteek alsnog en zette weer voet op 
Nederlandse bodem.

Feest
In 1913 werd deze historische gebeurtenis feestelijk 
herdacht en met prenten in beeld gebracht. 
het duurde bijna twee jaar om het koninkrijk der 
Nederlanden officieel op te richten, een nieuwe grond-
wet te schrijven en een rijkswapen te kiezen. omdat 
lodewijk napoleon al koning van holland was geweest, 
nam de erfprins geen genoegen meer met een functie 
als stadhouder. In september 1815 werd hij als koning 
Willem I ingehuldigd in Brussel. vanaf dat moment was 
het rijkswapen gelijk aan het koninklijke wapen van 
oranje-nassau.

Symboliek
In de 12de eeuw komt de leeuw al voor op de wapens 
van Brabant, vlaanderen en holland. In de loop van de 
13de eeuw kozen de andere gewesten ook de leeuw 

voor hun wapen. de hollandse leeuw 
is rood op een gouden veld; 

de tong is blauw. omdat de 
leeuw een gemeenschap-

pelijk symbool was voor 
alle gewesten werd 
hij overgenomen 

Twee leeuwen 
en een kroon

op het zegel van de algemene staten der zeventien 
nederlanden. de symboliek van de pijlenbundel is ont-
leend aan een mythe, door plutarchus op schrift gesteld. 
een oude koning, scilurus, gaf op zijn sterfbed een 
bundel pijlen aan zijn zonen met de vraag ze allemaal 
tegelijk te breken. dat lukte niet, waarmee hij duidelijk 
maakte dat zij gezamenlijk sterk zouden staan, maar af-
zonderlijk niet. het zwaard staat voor kracht en overwin-
ning. de leeuw is gekroond als symbool van de hoogste 
macht en onafhankelijkheid van de staten. 
omdat er in de andere gewesten weerstand tegen de 
overheersende invloed van holland bestond, werden 
de kleuren omgedraaid voor het gemeenschappelijke 
wapen: een gouden leeuw op een rood veld. de kleuren 
zijn op het zegel niet te zien. de invloed van de vroegere 
gewesten is ook terug te vinden in het wapen van België. 
toen de zuidelijke nederlanden zich in 1839 afscheid-
den, kozen zij de Brabantse leeuw (goud op zwart) als 
wapen. 

Oranje-Nassau
nederland maakte vanaf november 1813 geen deel meer 
uit van het franse keizerrijk. een nieuwe staat had een 
nieuw rijkswapen nodig, maar daar ging nog wel wat 
tijd overheen. Bij besluit van 24 augustus 1815 werd de 
nassause leeuw gepromoveerd tot algemeen symbool 
voor het koninkrijk der nederlanden. koning Willem I 
wilde graag het belang van zijn eigen familie bevorderen 
en niet teveel symboliek van de vroegere republiek of de 
franse tijd overnemen. hij voegde het devies ‘je main-
tiendrai’ toe, dat via de voorvader rené van chalons van 
het prinsdom orange in de familie nassau was gekomen. 
de schildhoudende leeuwen hebben hun natuurlijke 
kleur.

wilhelmina
Bij koninklijk besluit van 10 juli 1907 wijzigde het 
rijkswapen. koningin Wilhelmina wilde dat de leeuwen 
‘mannelijker’ werden. aan de leeuw op het centrale 
schild veranderde niets wezenlijks, aan de randfiguren 

het zegel van  
de algemeene staten 

der zeventien vereenigde 
nederlanden, 1559 

republiek der verenigde nederlanden -1795
Bataafse republiek 1795-1806
koninkrijk holland 1806-1810
Inlijving bij keizerrijk frankrijk 1810-1813
koninkrijk der nederlanden 1813- nu het nederlandse rijkswapen,  

zoals vastgesteld bij koninklijk Besluit van 10 juli 1907
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schreven ‘bezaaid met gouden blokjes’. er werd een 
voorbeeldgravure verspreid met dwarsliggende blokjes. 
omdat dit een vergissing was, werd dit direct gerepa-
reerd met een aanvullend besluit. de blokjes moesten 
rechtop staan! eén ijzergieterij, de prins van oranje in 
den haag, heeft die foutieve gravure bewaard en jaren 
later nog gebruikt, zo ontstond het rijkswapen bezaaid 
met dwarsliggende blokjes. het museum heeft er twee 
in de collectie. toen de foutieve rijkwapens eenmaal 
waren geleverd, werden ze toch in gebruik genomen. de 
Belastingdienst heeft altijd uitgeblonken in spaarzaam-
heid, een duurzame overheid avant-la-lettre. Wat om 
diezelfde reden heel veel voorkomt, is een ouder wapen 
waarvan de bruine leeuwen goud zijn geverfd. Blijkbaar 
was er behoefte aan meer glans zonder de uitgave voor 
een nieuw wapenbord te hoeven doen. 

met dank aan john vrouwenfelder,
Anne-Marieke van Schaik 
conservator

des te meer. de schildhoudende leeuwen werden woes-
ter, keken elkaar aan en in plaats van bruin waren ze 
voortaan van goud. Bovendien werden, naar wens van de 
koningin, de mannelijke gelachtsdelen geprononceerd 
weergegeven. 
het devies ‘je maintiendrai’ stond in gouden letters op 
een blauw lint. als de pracht en praal nog niet voldoende 
was, kon eventueel aan het wapen nog een purperen, 
met hermelijn gevoerde mantel, opgebonden met gouden 
koorden, worden toegevoegd. de mantel zien we bijna 
nooit terug op wapenschilden van de belastingdienst 
en douane. Op borden van hofleveranciers is dit extra 
cachet gevende onderdeel meestal wel aangebracht. 

Zuinig en bezaaid
In 1783 spraken de diverse takken van het huis nassau 
af hetzelfde stamwapen te voeren. een gouden leeuw, 
rood getongd, geklauwd en gekroond, op een blauw 
veld, bezaaid met gouden blokjes. In heraldische termen 
betekent bezaaid dat er geen vast aantal is bepaald. 
In het koninklijk Besluit van 1907, ondertekend door 
koningin Wilhelmina stond het wapen hetzelfde be-

gietijzeren wapenbord, 1850-1906. de leeuwen zijn verguld, 
in plaats van in de natuurlijke kleuren. 

Ijzergieterij de prins van oranje, gietijzeren wapenbord, 1840-1860. 
de blokjes liggen dwars.

gietijzeren rijkswapenbord, 1907-1935 
heraldisch juist uitgevoerd. 

gietijzeren wapenbord, 1850-1906 correct uitgevoerd. 



Wie schrijft…die blijft
Wanneer ik geen kunst of antiekzaken behandelde, 
moest ik recherchewerk doen. In het begin – ik moest 
me toen nog helemaal ontwikkelen in mijn specialisme – 
werd ik begeleid door van der kamp die toen tevens  
kunstexpert van de fIod was. na twee jaar verhuisde 
ik naar haarlem om dichter mij mijn werk te wonen. 
de fIod was daar gevestigd, omdat de eerste directeur 
sissing in aerdenhout woonde en hem bij de oprichting 
van deze dienst was beloofd dat deze dichtbij zijn woon-
huis zou worden gevestigd. 

Was dat je eerste werkplek in de Belastingdienst?
Ik ben begonnen in amersfoort. fris van de ulo en met 
een middenstandsdiploma op zak begon ik in 1961 bij de 
Inspectie der Invoerrechten en accijnzen. op de afdeling 
omzetbelastingen van die inspectie werkte ik mee aan 
de kaartsystemen en de dossiers. die afdeling werkte 
met het adrema-systeem. vorig jaar hebben we nog zo’n 
adresseermachine aan onze collectie kunnen toevoegen. 

je kwam destijds binnen als aspirant-schrijver, zo heette 
dat, want je kon pas ambtenaar worden als je 21 jaar oud 
was . zo werd ik op mijn 21ste benoemd tot schrijver. 
Intussen moest je binnen de Belastingdienst de cursussen 

Kende je het Belasting & Douane Museum al voor-
dat je in de redactie van Impost kwam?
jazeker, ik heb vroeger zelfs gesolliciteerd bij het muse-
um op de vacature van conservator. Ik ging in mijn dafje, 
volgeladen met tekeningen, naar rotterdam. het was 
een heel leuk gesprek met conservator van der kamp en 
directeur volkmaers, oud-hoofd douane recherche. maar 
ik werd toch niet aangenomen, en dat is achteraf bezien 
maar goed ook want ik kreeg een geweldige job als 
deskundige voor kunst en antiek bij de fIod. die functie 
kwam voort uit de opdracht van de fIod om fraude rond 
illegale kunsthandel en witwaspraktijken in de periode 
1940-1945 grondig te onderzoeken. nog steeds blijkt hoe 
actueel en belangrijk dat werk is, getuige de recente 
recuperaties van tijdens de oorlog geroofde kunstwer-
ken. sommige nazaten hebben met succes de teruggave 
van enkele schilderijen geclaimd, die volgens hen onder 
dwang aan de nazi’s waren verkocht. 

Wanneer begon je bij de FIOD? 
dat is ruim 40 jaar geleden, om precies te zijn op 1 maart 
1973. Ik ging toen in amsterdam wonen en had na verloop 
van tijd zowaar twee auto’s. naast mijn eigen auto kreeg 
ik een dienstauto vanwege de aard van het werk.

Na zijn pensioen bij de Belastingdienst ging 
Henk Duym aan het werk voor het Belasting 
& Douane Museum. Sinds 2003 schreef hij 
vele artikelen en interviews voor de Impost. 
Ter gelegenheid van dit tienjarig jubileum 
draaien we de rollen eens om: de interviewer 
geïnterviewd. 

Henk Duym
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foto Irene dral – Beeldzaak
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act en ac volgen. daarna werd ik uiteindelijk adjunct-
commies, waarna nog enkele kleine promoties volgden. 
voor verdere promoties moest je naar het ‘onderzoek’. 
daarvoor moest je aanvankelijk eerst zeven jaar adjunct-
commies geweest zijn, en ook nog een praktijkdiploma 
boekhouden hebben, maar die eis kwam te vervallen 
door de veranderde opzet van de opleiding.  
tijdens dat onderzoek werd bepaald of je naar de 
controleurscursus ging dan wel in de commiezenrangen 
belandde. voor zover ik me dat herinner is de contro-
leurscursus de voorganger van de f-opleiding. 
mijn loopbaan begon dus met veel kaartjes bijhouden 
en cursussen volgen. en je moest natuurlijk alle regels 
en wetten kennen, zoals de Wet op omzetbelasting, 
toen nog de wet van 1954 met het cascadestelsel, de 
Bierwet, de Wet op de alcoholaccijns, de tabakswet en 
de algemene wet douane en accijnzen. 

Dat klinkt toch wat minder spannend dan recher-
che of internationale kunsthandel. 
dat was het ook. maar je moest iedere dag bij blijven. 
het was een hele klus om alle nieuwe regelgeving en 
wetswijzigingen bij te houden. Bijna wekelijks verander-
de er wel wat, vooral op het gebied van invoerrechten of 
douanevoorschriften. dat moest allemaal worden gekend 
en toegepast, waardoor het eigenlijk heel dynamisch 
werk was. 

Had je nog wel vrije tijd, naast het werk en de 
interne opleidingen? 
jazeker, ik hield van toneelspelen en schilderen en 
ging in mijn vrije tijd naar de kunstopleiding artibus 
in utrecht. aanvankelijk hadden mijn collega’s iets van 
‘nou, die duym heeft ook een hobby’. uiteindelijk volgde 
ik drie jaar esthetische vorming, want ik was eigenlijk 
niet van plan mijn hele leven bij de Belastingdienst te 
blijven werken. na het behalen van mijn teken-akte 
stond ik welgeteld één middag voor de klas…. en het 
was meteen duidelijk dat dat niks voor mij was. op 
advies ging ik de opleiding publiciteitsvormgeving doen. 
daarvoor heb ik mijn cursus boekhouding opgegeven. 
dat is wel tekenend. 

Uiteindelijk ben je al die tijd bij de Belastingdienst 
gebleven. Hoe kan dat?
Ik ben er gaandeweg ingegroeid en heb van mijn hobby 

mijn beroep kunnen maken. Binnen het recherchewerk 
kon ik me met kunst bezighouden. toen ik een paar 
maanden bij de fIod werkte, mocht ik van directeur 
Barneveld zelfs een maand musea te bezoeken. zo kreeg 
ik wat meer zicht op de inhoud van het kunst en antiek 
vak. dat vraagt om grondige warenkennis. In het begin 
ging ik met van der kamp mee waarbij ik zag hoe fel hij 
optrad. daarna moest ik het zelf doen. maar ja, wat wist 
ik er toen eigenlijk van? Wat is echt, wat is een verval-
sing? daar was binnen de dienst geen cursus voor, dus 
hoe leer je dat? kijken en nog eens kijken, naar veilingen 
en verkopingen gaan, met experts praten en catalogi 
doornemen. zo leerde ik gaandeweg veel over stijlen en 
kunstgeschiedenis. Ik vond het heerlijk en genoot van 
alles wat ik aan kennis kon vergaren. 
In die dertig jaar bij de fIod verzamelde ik systematisch 
gegevens. niet alleen catalogi, boeken en tijdschriften, 
maar ook allerlei knipsels in misschien wel 30 of 40 
ordners. daartoe was ik geïnspireerd door de opzet van 
het rkd in den haag (rijksbureau voor kunsthistorische 
documentatie). daar kwam ik voor het eerst met van der 
kamp toen we moesten onderzoeken of een schilderij 
dat geschonken was wel echt was. het bleek inderdaad 
een origineel te zijn. 

In de begintijd was er vooral veel recherchewerk. Ik 
kreeg een maat, eelsing, die al 50 jaar in dienst was. 
hij was direct na de lagere school aangenomen door de 
ontvanger als particulier klerk. op zijn eerste werkdag, 
een zaterdag, was zijn eerste opdracht de tuin van de 
ontvanger te wieden, vertelde hij mij. zo’n klerk werd 
toen nog uit de zak van de ontvanger betaald. de oude 
eelsing kwam me ophalen in zijn volkswagen en zo 
reden we bij voorbeeld naar groningen, eerst naar de 
Belastingdienst en de kamer van koophandel en dan 

Ik kreeg tijd en gelegenheid om de hele 
geschiedenis van de ontwikkeling van 
de piano te onderzoeken. Toen ontdekte 
ik hoe de techniek van invloed was 
op de datering. Sleutelwoorden waren 
rechtsnarigheid en kruissnarigheid.
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naar de verdachte. de een stelde de vragen en de ander 
noteerde de antwoorden.
In datzelfde groningen ben ik wat later trouwens eens 
als deskundige beëdigd door de rechter-commissaris, 
terwijl we in de dienstauto voor een stoplicht stonden te 
wachten. Ik moest een schatting maken van enkele schil-
derijen die bij een huiszoeking bij een verdachte waren 
aangetroffen. We reden toen niet meer in een ‘kever’ 
maar in een opel kadett. 

Waar ging het om bij onderzoeken met kunst en 
antiek? 
dat konden verschillende dingen zijn: de waarde bij 
invoer of bij uitvoer, echtheid, ouderdom of uniciteit. en 
soms luidde de vraag: is dit wel kunst? dat gebeurde o.a. 
bij een partij modern beeldhouwwerk van speksteen. 
veel onderzoeken had ik bij de beoordeling van taxatie-
rapporten van nalatenschappen. die hebben regelmatig 
aardige bijvangst opgeleverd. merkwaardig was een 
onderzoek naar de waarde van een collectie antieke 
kabinetorgels. later raakte ik verzeild in een onderzoek 
naar de ouderdom van piano’s. Ik kreeg tijd en gelegen-
heid om de hele geschiedenis van de ontwikkeling van de 
piano te onderzoeken. toen ontdekte ik hoe de techniek 
van invloed was op de datering. sleutelwoorden waren 
rechtsnarigheid en kruissnarigheid. Definitief bepalend 
was het z.g. serienummer. gaande weg ontdekte ik 
dat de facturen die aan de dienst waren overgelegd de 
zinsnede bevatten: ‘aan u geleverd een volledig gerestau-
reerde antieke piano’. op de exemplaren voor de klanten 
stond: ‘een volledig gerestaureerde piano’. Bij bezich-
tiging van een steekproef bleek geen der piano’s ouder 
dan honderd jaar te zijn. 
In die tijd luidde het voorschrift voor de omzetbelasting 
dat het lage tarief van toepassing was als het antiquitei-
ten betrof die ouder dan honderd jaar waren, niet met 
het karakter van massaproduct en per eenheid meer dan 
duizend gulden waard. Wel een beetje merkwaardig, 
want het tarief van invoerrechten beschreef antiek als 
‘zijnde voorwerpen ouder dan honderd jaar’. 

Van alle markten thuis dus…
als je het in de breedte over kunst en antiek hebt, gaat 
het over alle voorwerpen die ooit uit mensenhanden 
kwamen. daar heb ik me jaren in mogen verdiepen, zo 
kon ik mijn passies ontwikkelen. 

textiel werd ook wel een van mijn specialiteiten. Ik kon 
gerust een hele dag bij veilinghuis mak van Waay tussen 
de tapijten zitten. In het begin begrijp je daar niks van 
tot je het onderscheid leert. zo ontdek je dat er kleden 
zijn die door nomaden zijn geknoopt, of die in dorpen 
zijn gemaakt of dat ze zeer fijn in grote knoperijen  
tot stand kwamen. In de jaren zeventig wisten sluwe 
tapijtenimporteurs de duitse en later de nederlandse 
douane om de tuin te leiden. In keulen had men een 
textiellaboratorium dat de knopen ontwarde. ze no-
digden de nederlandse douane ook uit waarna twee 
douanecollega’s en ik in keulen naar de cursus mochten. 
onze duitse collega’s hadden al tientallen jaren ervaring 
met de bestrijding van de zwendel in oosterse tapijten. 
het jaar daarvoor was ik trouwens al naar het Islamic art 
festival in londen gegaan, waar kenners en kunsthistori-
ci uit de hele wereld bij elkaar kwamen om over tapijten 
te praten. dat bood volop gelegenheid om naar veiling-
huizen als christie’s, Bonhams en sotheby’s te gaan , 

Wie schrijft... die blijft



17

in GesPRek met...

en een paar musea met bijzondere textielcollecties te 
bezoeken. dat maakt het werk – behalve zinvol – natuur-
lijk ook erg leuk.

En hoe ontwikkelde de jonge aspirant-schrijver zich 
tot journalistiek en creatief schrijver? 
van jongs af aan heb ik schrijven leuk gevonden. het is 
ordenen van tekst en informatie. dat heb ik van mijn 
vader. hij zat in de reclame en was ook altijd met taal 
bezig. We waren destijds op de inspectie altijd bezig 
de teksten van vergunningen zo leesbaar mogelijk te 
maken. Best riskant trouwens, om een juridische tekst 
anders op te schrijven, voor je het weet, verandert de 
betekenis. toch lukte het.
later bij de fIod moest ik natuurlijk veel rapporteren 
en dan krijg je steeds meer vaardigheid. eind jaren ‘80 
besloot de leiding van de fIod dat het mededelingen-
bulletin dat uit vier a-viertjes en een nietje bestond, 
vervangen moest worden door een bedrijfsblad. de 
redactie werd samengesteld uit vertegenwoordigers van 
alle geledingen, en ik werd daarbij de opmaakredacteur. 
aanvankelijk ging dat nog met plakken en knippen. ten 
slotte kwam de opmaak met de computer, waarna ik een 
der tekstredacteuren werd. Ik had er aardigheid in het 
blad wat op te vrolijken met illustraties en gedichtjes. 
toen ontstonden een soort haiku-achtige versjes onder 
de titel ‘heel even’. die vond eindredacteur Bram otte, 
tevens communicatiemedewerker, zo leuk dat hij ze 
iedere dag op het interne netwerk publiceerde. je vraagt 
om een voorbeeld? nou deze dan:

Heel even 
Is een fractie van de tijd

die als maar verder glijdt en
die je ook al was het maar

heel even,
nooit kunt tegenhouden.
En dat is maar goed ook.

jr (het pseudoniem dat ik toen gebruikte bij wijze van 
grap, met verwijzing naar karel Bralleput). 
In het magazine redigeerde ik bijdragen van collega’s 
maar ook schreef ik over thema’s of objecten uit de be-
lastinggeschiedenis, over schoorsteengeld of een mooie 
penning. voor informatie daarover had ik veel contact 
met het museum.

Dus het was eigenlijk een kleine stap naar de 
Impost?
toen ik na 41 jaar mijn pensioen tegemoet zag, zocht 
het museum een opvolger voor de toenmalige redacteur 
Wolf kattenbusch. dat leek me een mooie voortzetting 
van mijn werk en ideaal gecombineerd met schrijven, 
geschiedenis en kunst. het past ook heel goed bij mijn 
nieuwsgierigheid. zo schreef ik over de chinees porse-
leinen bordjes betreffende het Costerman oproer. En 
een onderwerp dat mij interesseert is de windhandel. 
dat kan de tulpenhandel zijn of de z.g. actiënhandel. We 
hebben wat chinees Imari bordjes over dat onderwerp. 
Weet je dat een set van zes van die bordjes in de jaren 
negentig wel eens voor 90.000 gulden is geveild?
met de interviews richt ik me op bijzondere, persoon-
lijke verhalen. Waargebeurde geschiedenis, meegemaakt 
door collega’s en vakbroeders. er zijn verhalen die je 
echt bijblijven, zoals dat van de merkwaardige gebeurte-
nissen in villa giselina op tholen, waar de ontvanger en 
de kassier in de oorlog samen suiker wilden maken. een 
hilarisch verhaal: door een storm kookte de ketel met 
bietenpulp over met desastreuze gevolgen. en dan het 
verhaal van de mannen die voor hun nummer naar Indië 
gingen: de een als ‘Hospik’ de ander als welzijnsofficier. 
de ene moest wonden verzorgen, de ander vloog heen 
en weer met artiesten. Wat moest hij wennen toen hij 
terug in nederland jongste bediende werd. 
het zijn stuk voor stuk mooie en veelzeggende verhalen 
over mensen met een passie, die ergens in de organisa-
tie beginnen en zich in de loop der jaren hebben kunnen 
ontwikkelen tot vakman, expert of hoge baas. 

Anne Houk de Jong
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Van sambal tot oliebol, 
een kijkje in elkaars keuken

reis door een wereld vol traditionele en trendy lekkernijen en 
proef de verschillen! terwijl je ouders lekkere happen 
maken, versier jij de garnering. Na afloop van de 
workshops gaan we samen smullen.
zondag 5 januari 2014, 11.00 – 17.00 uur 

aCTiviTeiten
 

kerstvakantie  
21 december – 5 januari  
Kerststallen maken
Wat doet die olifant bij de kribbe? kerst in een totem-
paal? hé… zit daar echt iemand in de kerststal te 
poepen? laat je inspireren door de tentoonstelling 
uitgestald, en maak je eigen kerststal. er ligt in het 
atelier allerlei materiaal klaar voor creatieve bouwers. 
op 21, 22 en maandag 23 december 13.00 – 15.00 uur

Grote KerstCarroussel op Tweede Kerstdag 
hou je van zingen, dansen, knutselen en toneelspelen? 
In de kerstcarrousel kun je je helemaal uitleven. haal 
je familie en vrienden van stal en doe samen mee aan 
mini-workshops van een kwartier. zo kun je in twee uur 
aan een heleboel dingen meedoen of zelfs 2 x stiekem 
hetzelfde doen, gewoon omdat je het leuk vindt.
op donderdag 26 december, 11.00 – 17.00 uur. 

Enkele reis 
het kerstverhaal gaat ook over families op reis, door de 
hele wereld, op zoek naar onderdak. Wat zou jij kiezen 
als je maar 10 dingen mocht meenemen? In het museum-
atelier kun je je koffertje vullen met zelfgemaakte dingen 
die je echt niet kunt missen. je mag er ook jouw dromen 
of speciale wensen voor het nieuwe jaar bij doen.
op vrijdag 27 t/m dinsdag 31 december en 2 t/m 5 jan 
2014, 13.00 – 15.00 uur. 

 

word museuminspecteur!
Het Belasting & Douane museum is benieuwd  
naar jouw mening!

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 in-
geleverd krijgt een speciale verrassing van het museum!

Wil je meedoen? stuur dan een berichtje aan: 
 educatie@bdmuseum.nl om je aan te melden!

voor 
meer info

www.bdmuseum.nl

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



 

Op de foto van de vorige Impost... > 
Dit was een smokkelvest met ampullen. 
Het is een soort hemdje voor onder je 
kleren. Zo kon bijvoorbeeld novocaïne 
(een verdovend middel) worden gesmok-
keld naar mensen die dit nodig hadden.  

Je weet niet 
 wat je ziet

deceMber

Uitgestald in Rotterdam, kerstgroepen uit alle culturen. 
tentoonstelling 
uitgestald. kerstgroepen uit alle culturen
t/m 2 februari 2014

actualiteitenkabinet
het rijkswapen en 200 jaar koninkrijk
t/m 2 februari

de kerststal: van kribbe tot huiskamer 
aan de hand van oude meesters uit de middeleeuwen schets 
theo roelofs 20 eeuwen kerststalgeschiedenis. 
22 december, tweede kerstdag, zondag 19 januari. aanvang 
13.30 uur
 

Wedstrijd dé kersttrui van 2013 
finale en uitreiking truientrofee 2013
24 december 13.00 – 15.00 uur 

Maak je eigen kersttrui 
Workshop. van traditie naar trend, voor last-minute deelne-
mers aan de wedstrijd
21 december 13.00 – 15.00 uur, 24 december 11.00 – 13.00 
uur 

AcTIvITeITen KersTvAKAnTIe
21 december t/m 5 januari 2014

Kerststallen maken
Workshop. laat je inspireren door de tentoonstelling 
en maak je eigen kerststal. 
21, 22 en maandag 23 december 13.00 – 15.00 uur

grote Kerstcarroussel 
op tweede kerstdag is het museum open met 
een speciaal familieprogramma.
26 december 11.00 – 17.00 uur
 
enkele reis 
Workshop. Wat kies je als je maar 10 dingen mag 
meenemen op reis naar een nieuwe bestemming? 
27 t/m 31 december en 2 t/m 5 jan 2014 

JAnUArI

Kijkje in elkaars keuken; van sambal tot oliebol 
alle families verzamelen en aan de slag met lekkernijen  
uit alle werelddelen. 
5 januari 2014 workshops 11.00 – 16.00 uur,  
waarna gezamenlijk buffet

febrUArI

activiteiten in de voorjaarsvakantie 
een vakantie voor avontuurlijke spoorzoekers
15 februari t/m 2 maart

MAArT

Rotterdamse Museumnacht 
een avond sporen langs duistere zaken   
8 maart 20.00 - 02.00 uur 
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AGendA 

soms kom je in ons museum iets tegen  
dat je nooit eerder hebt gezien en  
waarvan je niet weet wat het 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.

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

Weet jij wat dit is? 



Nieuwe aanwinst

parklaan 14-16

3016 BB rotterdam

info@bdmuseum.nl

www.bdmuseum.nl


