
1

tekst

58

 

NIEUWE AANWINST DE OVERLIEDEN 
VAN hET AmSTERDAmSE gOUD- EN zILVERSmIDSgILDE (1701)

mUSEUmSchATTEN RIJKSWAPEN INVOERREchTEN & AccIJNzEN IN 
gESPREK mET BARBARA SUSIJN EN LOES mEIJER hET FAVORIETE 
mUSEUmOBJEcT VAN... gESchIEDENIS hET ORANJE DROOgzEgEL  

j
a

a
r

g
a

n
g

 2
2 U i tg av e  va n  H e t  B e l a st i n g  &  d o U a n e  M U s e U M  R ot t e R d a M

j
U

n
i 

2
01

4



2

M
u

se
u

m
V

ri
e

n
d

e
nColofon

Impost Is het museummagazIne voor relatIes,  
vrIenden en donateurs van het BelastIng &  
douane museum en voor leden van de Werk- 
groep geschIedenIs van de overheIdsfInancIën 
In nederland. Issn 0929-8193

Aan dit nummer werkten mee 
henk duym, Wim van es, frans fox, anne 
houk de jong, loes meijer, fons overwater, 
anne-marieke van schaik, annemarie simon-
de jong, Barbara susijn, erna tieman

Redactie 
anne houk de jong, anne-marieke van schaik, 
erna tieman, henk duym, frans fox
 
Omslagfoto : Irene dral (Beeldzaak) 
Fotografie Belasting & douane museum,  
Irene dral, marcel kollen, joep van rheenen 

Vormgeving 
Marianne de Vin grafische vormgeving
Drukwerk 
de groot drukkerij

Bijdragen voor Impost nr. 59
(deadline 1 augustus) artikelen, boek-
recensies en andere mededelingen voor  
de redactie kunt u sturen aan:
redactie Impost
parklaan 14-16
3016 BB rotterdam
tieman@bdmuseum.nl

Stichting Vrienden van het Belasting & 
Douane museum  
parklaan 14-16
3016 BB rotterdam
postbankrekening nl66 IngB 0005 2699 09

Stichting Belastingmuseum 
‘prof. dr. van der poel’
parklaan 14-16
3016 BB rotterdam
postbankrekening nl11 IngB 0000 3220 56

tel.: 088 15 14 900
info@bdmuseum.nl 
www.bdmuseum.nl

IMpost 58
jaargang 22 | junI 2014met de onthulling van het schilderij De 

overlieden van het Amsterdamse goud- en 
zilversmidsgilde en de installatie Sporen 
in het landschap is het museum weer 
twee juweeltjes rijker. het schilderij, in 

1701 geschilderd door juriaen pool, kon dankzij de vrienden 
van het museum worden aangekocht en gerestaureerd. de 
eigentijdse installatie met vier glazen stolpen werd ontwor-
pen door studio tjep’ uit amsterdam. In elke stolp draait het 
om een thema: vervoer over water, van boerderij naar de 
markt, smokkelaars in de tweede Wereldoorlog en van tolhek 
tot rekeningrijden. letterlijk, want met een draaimechaniek 
kunt u zelf het nederlandse landschap met deze douanespo-
ren aan zich voorbij laten trekken.
het museum vertelt het verhaal rond belastingen. We vertel-
len dit binnen en buiten de muren van het museum. Buiten de 
muren van parklaan 16 doen we mee aan tal van evenementen 
zoals museumnacht, museumstraat en de Wereldhavendagen. 
voor onze opdrachtgever presenteren we in juni een stukje 
bedrijfsgeschiedenis bij het automatiseringscentrum Quintax 
van de Belastingdienst in apeldoorn. We presenteren ons deze 
zomer in het rijksverzamelgebouw te groningen en we zijn 
aanwezig bij de ontmoeting, de jaarlijkse post-actievendag 
waar we gaan interviewen. de vele mooie en minder mooie 
verhalen van onze oud-collega’s, willen we vastleggen in ons 
nieuwe oral history project. dit wordt onderdeel van Het kan-
toor. 
In maassluis werd onder trompetgeschal van de douane 
harmonie nederland een rijkswapenschild op het bekende 
douanehuisje aan de maas onthuld. het is door ons in bruik-
leen gegeven. de onlangs door de gemeente geplaatste bank 
leverde mooie gesprekken op met een paar inwoners van 
maassluis. Wellicht een idee om zo’n bank ook in het museum 
te plaatsen voor verhalen uit de haven, het grensland of over 
de blauwe enveloppe.
de zomer staat voor de deur en het museum heeft wederom 
een aantal mooie activiteiten in petto onder de titel paradijs 
aan de parklaan. laat u inspireren door deze Impost, via onze 
website of onze social media, kies uw programma en kom 
naar het museum. 

Ik wens u een mooie zomer toe!

Frans Fox directeur
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Activiteiten in 
het museum

sporen  op zaterdagavond 8 maart bezochten ruim 500 bezoekers het museum. 
het thema van de rotterdamse museumnacht, ‘sporen’ was ons op het lijf geschre-
ven. gewapend met zaklamp gingen bezoekers van alle leeftijden op zoek door een 
duistere geschiedenis vol regels, oproer en smokkel. onderweg konden verschillende 
figuren opduiken, zoals Margaretha van Parma die op haar I-pad haar verhaal van De 
opstand even toelichtte. 

geknipt  razendsnel portretteerden knipkunstenaars jeanet Willems en conny 
riemers vele bezoekers die zich in de blauwe envelop wilden laten vereeuwigen. deze 
blijkt heel geschikt voor een dubbelportret; het ene exemplaar kon men mee naar huis 
nemen, met de andere werd ter plekke een installatie gemaakt met ‘het gezicht van 
de belastingbetaler’. de envelop inspireert trouwens ook tot andere blauwe creaties. 
 
douane in actie  speciaal voor de rotterdamse museumnacht demonstreerden 
collega’s van het douanelaboratorium hoe je op geldbriefjes cocaïnesporen kunt ont-
dekken. kinderen konden aan de slag met rode kool en toverwater. sterren van de 
avond waren joop en daro, de douanehonden die samen met hun geleider het publiek 
in de greep hielden. ze gaven gedurende de avond enkele geweldige demonstraties.  

Een vol huis tijdens 
Museumnacht
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activiteiten in het museum

groeiend schoolbezoek
steeds meer scholen vinden hun weg naar het Belasting & douane 
museum. leerlingen van het basisonderwijs kwamen in het 
museum voor een van de thematische lessen, zoals Ik ga op reis 

en neem mee, Het huishoudboekje van Nederland 
en Snuffelen met Doerak, met een demonstratie 

van een douanespeurhond. de lesprogramma’s 
Veilige haven en Wie gaat dat betalen? ontwik-
kelden de educatoren speciaal voor leerlingen 
van het voortgezet onderwijs. samen met het 

team museumdocenten begeleiden ze vele 
schoolgroepen door de diverse thema’s rond 

belastingen en douane.  

Het staatshotel

het gevangenismuseum in veenhuizen heeft de afdeling detentie 
in de 20ste en 21ste eeuw vernieuwd, gebaseerd op het boek Het 
Staatshotel van simone van der zee. van der zee heeft met veel 
humor en mededogen het afzakken in de criminaliteit en de straf-
processen van een aantal gevangenen beschreven. het museum volgt 
deze casestudies in een verhalende presentatie. de meeste vrouwe-
lijke gevangenen blijken vast te zitten vanwege drugssmokkel. om 
dat met concrete objecten te illustreren, heeft ons museum enkele 
smokkelvoorbeelden in bruikleen gegeven aan het staatshotel. een 
bezoek aan dit museum, gelegen in een groene omgeving, is van 
harte aanbevolen. 
gevangenismuseum, oude gracht 1, 9341 aa veenhuizen. 
zie www.gevangenismuseum.nl 

De tollenaar uit het depot

In de rubriek Kunst uit de kelder nodigt dagblad Trouw 
nederlandse musea uit om een bijzonder stuk uit hun 
depot aan het publiek te presenteren. ook het Belasting 
& douane museum werd gevraagd een verborgen muse-
umschat uit te lichten. het werd het schilderij De roeping 
van Mattheus de Tollenaar, dat tot de oudste objecten 
uit de collectie behoort. een uitgebreid interview met 
conservator Wim van es hierover verscheen in trouw van 
25 maart jl. 
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In gesprek met...

Barbara susijn-aartsen

‘Zeg geen restaurateur, dat is namelijk een restaurant-
houder. Wij zijn restaurator (met de klemtoon op de a).’ 
Het schilderij De overlieden van het amsterdamse 
goud- en zilversmidsgilde, dat in 1701 door Juriaen 
Pool II (1666- 1745) werd voltooid, is al enige tijd bij 
Restauratieatelier Mösenbacher in behandeling. Nu 
de herstelwerkzaamheden bijna zijn afgerond en het 
schilderij klaar staat om naar het Belasting & Douane 
Museum af te reizen, is er tijd voor een gesprek met 
Barbara. Dat gebeurt in het atelier. 

het contact tussen het museum en Barbara bestaat al 
langer. zoals we in april 2011 in Impost nr. 49 al schreven, 
werd toen de zogenaamde trompbank gerestaureerd. 
nadat het meubel door meubelrestaurator r. van schouten 
onder handen was genomen, nam Barbara de restauratie 
van het schilderwerk voor haar rekening. ‘het portret van 
cornelis tromp was in slechte staat. Bij een vorige restau-
ratie was het heel erg geretoucheerd en zeer kwetsbaar. 
We hebben daarom, in overleg met het Belasting & douane 
museum als opdrachtgever, er voor gekozen om voor dit 
portret een terughoudende restauratie uit te voeren. de 
voorstelling van de zeeslag bleek bij een aantal testen wel 
in goede staat en goed te behandelen. dus kon ik daar wel 

Restaurator van schilderijen  
bij Restauratieatelier Mösenbacher



eerste baan belandde ik achter de apple macintosh waarna 
ik zes jaar voor diverse vormgevers en reclamebureaus heb 
gewerkt. dat was een leuke en nog steeds nuttige erva-
ring bij het maken van rapporten, offertes en dergelijke. 
uiteindelijk ben ik toch in de voetsporen van mijn ouders 
getreden en gaan restaureren.’

Goed voorbeeld doet goed volgen?
‘ja. In 1995 kwam ik hier in het atelier werken en sinds 
2001 hebben we samen een v.o.f. Ik moest weer onderaan 
beginnen als leerling van mijn moeder. met mijn vader heb 
ik in die tijd heel veel musea bezocht. We gingen elk week-
end naar musea en liepen veel tentoonstellingen af. vooral 
in nederland maar ook in duitsland, engeland en België. 
zo heb ik veel van hem geleerd. mijn vader heeft een leuke 
manier van kijken. hij is een echte kenner en heeft me 
geleerd om ‘de hand’ van de kunstenaar te zoeken. als 
hij een zaal betreedt, ziet hij meteen wie welk schilderij 
maakte. dat kan ik niet hoor.’

‘Ik heb ook veel in de praktijk geleerd, bijvoorbeeld toen 
ik samen met ongeveer twintig andere restauratoren 
meewerkte aan de restauratie van de oranjezaal in huis 
ten Bosch, van 1998 tot 2001. verder heb ik extra cursus-
sen scheikunde, gericht op restauratie, gevolgd en veel 
onderzoek gedaan. het gebruik van verkeerde oplosmid-
delen kan desastreuze gevolgen hebben. en je leert veel 
van andere restauratoren; ik zie ze meer als collega’s dan 
als concurrenten. je kunt ze dan ook makkelijk raadple-
gen bij allerlei vraagstukken. onze beroepsorganisatie, de 
vereniging restauratoren nederland telt 350 tot 400 leden, 
en richt zich op vakontwikkeling. zo heb ik bijvoorbeeld 
vorig jaar een cursus over lijmen, bindmiddelen en vernis-
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de vernis afnemen en een volledige restauratie uitvoeren’, 
aldus Barbara. 

Wie de trap opgaat, ziet al voor de ingang van het atelier 
dat hier aan schilderijen wordt gewerkt. er staan grote 
lijsten in de gang en binnen wachten schilderijen uit ver-
schillende perioden. op ezels en tafels staan en liggen ze 
in allerlei stadia van bewerking. en terwijl Barbara vertelt, 
plakt erika stukjes japans papier aan de achterkant op het 
linnen van een schilderij, of poetst ze voorzichtig met een 
speciaal wattenstaafje over een oude vernislaag. voor een 
buitenstaander lijkt het alsof alchemie met schilderijen-
geneeskunde wordt gecombineerd.

Hoe komt iemand ertoe om schilderijenrestaurator 
te worden?
‘Ik kom uit een nest van restauratoren. mijn beide ouders 
zijn ook schilderijenrestaurator. 
mijn moeder erika mösenbacher volgde van 1958 tot en 
met 1961 in Wenen haar opleiding aan de akademie der 
Bildenden künste. daarbij leerde ze mijn vader hans susijn 
kennen. ze vestigden zich in 1961 met hun atelier in den 
haag. mijn moeder heeft altijd als zelfstandig restaurator 
gewerkt; mijn vader kwam na een aantal jaren zelfstandig te 
hebben gewerkt, in dienst van het rijk. hij werkte voor een 
aantal rijksmusea, zoals het mauritshuis, het kröller-müller 
museum, museum mesdag (niet te verwarren met panorama 
mesdag) en het rijksmuseum twente. mijn vader is dit jaar 
80 geworden en is al lang met pensioen.’ 

Dus is het logisch dat je dan ook restaurator wordt?
‘nou, in eerste instantie had ik niet voor restauratie geko-
zen, maar voor de grafische MTS in Amsterdam. Voor mijn 

in GesPRek met...

‘Ik kom uit een nest van  
restauratoren. Mijn beide ouders 
zijn ook schilderijenrestaurator.’ 

de trompbank door onbekende kunstenaars, 19e eeuw
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sen gevolgd, gegeven door velsen horie, een scheikundige 
die zich richt op restauratie. je moet in dit vak blijven 
leren, dat is ook leuk. gelukkig zijn er dan ook regelmatig 
cursussen, symposia en workshops in binnen- en buiten-
land. maar het meeste leer je toch in de praktijk.’

‘er is tegenwoordig in nederland een universitaire oplei-
ding voor alle restauratiedisciplines aan de universiteit 
van amsterdam. ook in de ons omringende landen zijn nu 
veel meer opleidingen dan toen mijn ouders studeerden. 
zo komen er steeds meer restauratoren. laatst heeft een 
studente zes weken stage bij ons gelopen; ze had al een 
diploma gehaald in antwerpen en wilde meer praktijk-
ervaring opdoen.’ 

Het is een bijzonder vak
‘ja, we zien hier dagelijks heel oude schilderijen, vaak 
eeuwenoud. en als je daaraan werkt moet je natuurlijk 
weten waar je mee bezig bent. als je verkeerde middelen 
gebruikt, zou je de boel flink kunnen verpesten. Je moet 
je ondergeschikt maken aan het schilderij. je moet je 
zo opstellen dat je alleen dat doet wat echt nodig is. We 
werken volgens een internationale ethische code, die voor-
schrijft: ‘alles moet reversibel zijn’, ofwel een uitgevoerde 
behandeling moet bij een volgende restauratie weer on-
gedaan kunnen worden gemaakt. dat houdt bijvoorbeeld in 
dat je een schilderij schoonmaakt door de oude vernis te 

verwijderen. daarna breng je een tussenvernis aan alvorens 
je eventuele gaten opvult (met vervangbaar materiaal) en 
indien nodig kunnen dan retouches worden aangebracht. 
dat doe je met moderne bindmiddelen en losse pigmenten 
in vernis’. 

Zo te zien hebben jullie veel schilderijen onder 
handen.
‘ja, de zaak loopt goed. mijn moeder zit al heel lang in het 
vak en ik nu ook al zo’n negentien jaar. samen streven we 
naar een constante kwaliteit. hierdoor hebben we vrij veel 
vaste klanten die regelmatig terugkomen (tot australië aan 
toe). het is een gevarieerde clientèle. meestal gaat het om 
particulieren en particuliere collecties. We doen ook veel 
familieportretten. en we hebben musea als klant, zoals 
museum Bredius en jullie museum’.

Aan wat voor opdrachten kan ik denken?
‘We werken regelmatig mee aan projecten op locatie, 
zoals de restauratie van plafondschilderingen met de 
voorstelling van het laatste oordeel in de laurenskerk in 
alkmaar. die is geschilderd op een houten tongewelf. daar 
is geretoucheerd met lijnen om duidelijk te maken wat 
origineel is en wat wij hebben toegevoegd. dat laatste kun 
je trouwens alleen van dichtbij zien’. en we werken voor 
enkele kastelen, waaronder kasteel middachten. 
een prachtige opdracht was de glazen koets uit de 

Barbara Susijn-Aartsen

juriaen pool, de overlieden van het amsterdamse goud- en 
zilversmidsgilde, olieverf op doek, 1701

in GesPRek met...
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in GesPRek met...

koninklijke stallen. daar hebben we de vier wapens op 
hermelijnen mantel en de vier putti op de bak van de 
koets gerestaureerd. ook een mooie opdracht waren de 
18e-eeuwse behangselschilderingen in de turkse ambas-
sade, die beschadigd waren door een lekkage. j.h. keller 
(1692-1765) schilderde venetiaanse stadsgezichten van cir-
ca 120 bij 120 centimeter boven de deuren en arcadische 
landschappen van circa 290 bij 230 centimeter op de wan-
den. het schoorsteenstuk was van de hand van p. van cuyck 
(1720- 1787). We moesten alle behangsels in deze kamer 
schoonmaken, herstellen, vernis afnemen, retoucheren en 
weer vernissen.’

En nu leg je de laatste hand aan het schilderij van 
Juriaen Pool
‘eerst heb ik dit in het museum bekeken, toen het daar in 
bruikleen hing in de tentoonstelling Een keur aan zilver. 
Ik heb me laten vertellen over de beladen oorlogsgeschie-
denis en dat het daarna jarenlang in een casino heeft 
gehangen. Dat was te merken, want er zat een flinke laag 
nicotine op. ook had het nog een dikke vernislaag en in 
diverse oude gaten zaten lelijke vullingen die veel te dik 
waren. Ik constateerde opvallende en verkleurde retou-
ches en zag dat het niet in optimale staat verkeerde met 
al die beschadigde plekken, scheuren en gaten. nadat 
het museum in de gelegenheid werd gesteld het schilderij 
aan te kopen, kwam het bij ons in het atelier. eerst heb 

ik het oppervlaktevuil, de nicotine en de oude vernislaag 
afgenomen. ook oude retouches en vullingen heb ik verwij-
derd. daarna volgden herstelwerkzaamheden. een nieuwe 
laag tussenvernis is aangebracht; hierop zijn de lacunes 
opgevuld en, waar nodig, is de structuur verbeterd. gaten 
konden niet beter worden gehecht, want het werk was in 
het verleden al ‘bedoekt’ waardoor je niet meer aan de 
achterkant bij het originele linnen kan komen. die kon ik 
dus alleen opnieuw – maar wel beter – vullen. Ik ben nu 
bezig met retoucheren. pas na de retouches zie je echt het 
resultaat. een slotvernis moet het eindresultaat perfectio-
neren.’

Is dat genoeg om het schilderij te behouden?
‘het ziet er weer mooi uit. en de schade gaat niet verder 
achteruit. als je het goed behandelt is het over 150 jaar 
nog in dezelfde staat, zeker als het in een museum hangt.’

Henk Duym
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Ik wist dat deze vraag een keer ging komen: ‘Wat is je 
favoriete museumstuk?’ tot nu toe kon ik aan die vraag 
ontsnappen, dook achter mijn computer, een stapeltje 
boeken of in het depot. Want wat kun je als collectie- 
beheerder antwoorden als je maar één object mag kiezen 
uit ruim 40.000 collectiestukken die je dagelijks om je  
heen hebt? Vandaag kwam ik nog een prachtige reiskoffer 
van een surnumerair uit 1933 tegen. eigenlijk heb ik elke 
dag weer een andere favoriet.

mijn keus viel uiteindelijk op het schilderij Het gebouw het 
Zeeregt van anthonie van Beerstraaten (1634 -1664/84). 
het is een stadsgezicht in amsterdam met rechts pro-
minent het gebouw het zeeregt en daarachter het Ij. 
het stond op het punt waar nu de hoek zeedijk-prins 

Het favoriete 
museumobject van...

annemarie 
simon-de Jong 

hendrikkade gesitueerd is. links voor het gebouw zien we 
slijp- en molenstenen en een ‘boomhuisje’. In het midden 
allerlei werklieden, waaronder een scharensliep en een 
kruier. Links en rechts daarvan fraai geklede figuren. Op 
de linker voorgrond staan drie prachtige grachtenpanden 
met een trapgevel. op de uithangborden valt nog net te 
lezen dat hier victualiën-, scheepsbehoefte- en tonnen-
handel werd gedreven (victualiën = mondvoorraad). op de 
achtergrond zien we een kerktoren en vlaggenmasten van 
schepen.

de reden waarom dit schilderij in 1973 werd aangekocht, is 
vanwege de functie van het gebouw het zeeregt. hier was 
het kantoor van de convooyen en licenten (in- en uitvoer-
rechten) gevestigd. het ‘boomhuisje’ werd gebruikt als 
kantoor van aangifte. het zeeregt werd gebouwd in 1618. 
eerst deed het dienst als schutterswachthuis en vergader- 
lokaal van de commissariszaken van zeezaken. daarna 
heeft het gebouw diverse andere functies gehad. zo wer-
den er rechtszaken gevoerd met betrekking tot zeezaken 
en deed het dienst als wachthuis voor soldaten die de com-
miezen assisteerden bij het onderzoek naar smokkelwaar. 

onder lodewijk napoleon kwam er vervolgens in het 
zeeregt de dienst van de stedelijke belastingen en 
accijnzen. dit duurde tot 1 juli 1865. de gemeenteraad 
besloot toen deze belastingen op te heffen, waarna er 
een stadswaterkantoor en een ingenieur gevestigd waren, 
totdat het in 1878 werd afgebroken. het boomhuisje was 
al eerder verdwenen : dat werd op 25 november 1813 in 
brand gestoken omdat de franse douane erin had gezeten. 

vroeger hing dit schilderij in de vaste opstelling. sinds de 
herinrichting is het een depotstuk geworden, en daarom 
goede reden om het schilderij in deze rubriek extra uit te 
lichten. gelukkig kan ik het tijdens mijn werk regelmatig 
bewonderen. 

Annemarie Simon - De Jong, 
collectiebeheerder 

Eigenlijk heb ik elke dag  
een andere favoriet
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Bezoekers van de tentoonstelling Een keur aan zilver heb-
ben het schilderij eerder gezien. door zijn grote formaat 
van 151 x 197 centimeter was het daar zeer opvallend 
aanwezig. We waren het werk op het spoor gekomen door-
dat het bij sotheby’s in londen te koop werd aangeboden. 
omdat de voorstelling goed past bij de Waarborgcollectie 
van het museum wilden we het na de tentoonstelling graag 
verwerven voor de vaste presentatie. via sotheby’s heb-
ben we rechtstreeks contact gezocht met de verkoper, het 
max stern art restitution project, en overeenstemming 
bereikt. Dankzij de financiële steun van de Vrienden van 
het museum konden we dit schilderij aankopen én laten 
restaureren.

Juriaen Pool II
juriaen pool (1666-1745) was de zoon van een uit polen 
geëmigreerde zilversmid, juriaen pool I (ca 1618-1669). 
de vader overleed toen de zoon drie jaar oud was. ook 
zijn moeder stierf in dat jaar en zo kwam juriaen II in het 
amsterdamse burgerweeshuis terecht. In 1701 werd hij 
door de voormalige collega’s van zijn vader – die toen al 
32 jaar dood was – uitverkoren om een groepsportret te 
maken. aan het jaartal is precies te achterhalen wie de 
afgebeelde personen zijn: dirk schelte, joannes de vicq, 
mattheus Weyland, hendrik de hondt en gerard de lange. 
Wie wie is, is niet bekend. het zou goed kunnen dat het 
gildebestuur door de jaren heen toezicht had gehouden 
op de weesjongen en dat hem de opdracht werd gegund 
vanwege de oude betrekkingen. dit is niet ondenkbaar in 
een maatschappij die bestond bij de gratie van relaties, 
loyaliteit en gunsten. pool schilderde ook zijn schoonou-
ders maria post en frederik ruysch, de beroemde hoog-
leraar in de anatomie. juriaen schilderde waarschijnlijk 
ook – via zijn schoonvader – de amsterdamse overlieden 
van het chirurgijnsgilde, die allen immers door hem waren 
onderwezen. 

Rachel Ruysch
juriaen pool trouwde in 1693 met rachel ruysch (1664-
1750), de kunstenares die vooral bekend werd door haar 
bloemschilderijen. de keurvorst van de palts, johann 
Wilhelm, ontmoette haar toen hij het anatomische kabinet 
van haar vader bezocht en was zo onder de indruk van haar 
werk dat hij haar aanstelde als hofschilder. Inmiddels had-
den juriaen en rachel hun eerste kind gekregen en werd 
de kersverse moeder vrijgesteld van de Residenzpflicht, de 
plicht om zich in de hofplaats düsseldorf te vestigen. In ruil 
voor een jaargeld moest zij ieder jaar een schilderij maken. 
omdat haar werk heel goed werd gewaardeerd, kon rachel 
zich permitteren maar een paar schilderijen per jaar te 
maken. In 1723 won het echtpaar ook nog de hoofdprijs 
in de generaliteitsloterij, ƒ75.000. zo er ooit al geldzor-
gen waren geweest, dan waren die nu helemaal voorbij. 
rachel ruysch bleef net als haar vader tot op hoge leeftijd 
werken, al hoefde het niet voor het geld. van juriaen pool 
is geen werk meer bekend van na 1716.
het paar kreeg tien kinderen. de jongste werd geboren 
toen de moeder al 47 was. hij werd jan Willem genoemd, 
naar de duitse maecenas. johann Wilhelm en zijn echt-
genote werden peetouders van het kind. vandaar dat in 
het stadtmuseum düsseldorf een familieportret hangt 
van juriaen pool, rachel ruysch en hun jongste zoon jan 
Willem, geschilderd door juriaen. jan Willem draagt aan 
een rood lint om zijn nek een kostbare munt, geschenk van 
zijn peetouders. het schilderij was voltooid in 1716, helaas 
was de keurvorst overleden voordat hij het had kunnen 
zien. 

Restauratie
Wie De overlieden van het Amsterdamse goud- en zil-
versmidsgilde kent, weet dat het behoorlijk gehavend 
was. vooral in de donkere achtergrond zaten twee grote 
opvallende beschadigingen. het doek werd 100 à 150 jaar 

De overlieden van het Amsterdamse 
goud- en zilversmidsgilde 

Nieuwe aanwinst
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geleden gedoubleerd met wasbedoeking (een nieuw doek 
aan de achterkant geplakt), de scheuren waren daarvoor 
ontstaan. Was trekt helemaal in het doek dus dat wordt 
tegenwoordig niet meer gedaan. de huidige restauratie-
ethiek schrijft voor dat alles omkeerbaar moet zijn. 
Barbara susijn van restauratieatelier mösenbacher, die al 
eerder voor het museum werkte, heeft de restauratie van 
het schilderij ter hand genomen. zoals ze in het interview 
aangeeft (pp. 6-9), heeft ze eerst de oude vernis eraf 
gehaald, oude vullingen en retouches weggehaald en een 
nieuwe dunne laag vernis aangebracht. vervolgens heeft 
ze het geretoucheerd. de vernis is gebaseerd op terpen-
tijnolie; de pigmenten worden opgelost in paraloid B72 op 
basis van ethanol. de vernis vormt een afdeklaag om de 
onderliggende schildering te beschermen. de pigmenten 
kunnen er zo weer worden afgehaald. na de eerste retou-
ches komt een nieuwe vernislaag, nog een laag retouches 
en een laatste dunne laag vernis. 

herkomst
het groepsportret heeft een bijzondere geschiedenis. Bij 
het uitbreken van de tweede Wereldoorlog was het in 
het bezit van de joodse kunsthandelaar max stern. deze 
werd door de nazi’s gedwongen zijn collectie te veilen of 
af te staan. via via kwam het schilderij in een casino in 
zuid-duitsland terecht, wat het schilderij geen goed heeft 
gedaan. nadat het werd teruggevonden, duurde het nog 
zeven jaar voordat het werd teruggegeven aan de recht-
matige erfgenamen, het max stern art restitution project. 
eerst moest de directie van het casino worden voorgelicht 
over roofkunst, daarna moest zij worden overtuigd van 
de rechtmatigheid van de claim op ‘hun’ schilderij. dat 

is gelukt en het schilderij werd in oktober 2011 over-
gedragen in het amsterdam museum, het voormalige 
Burgerweeshuis, waar juriaen pool opgroeide. de erven 
brachten het schilderij in juli 2012 ter veiling in londen, 
waar het niet werd verkocht. zodoende konden onze 
vrienden het na enige onderhandeling aankopen voor het 
museum.

max Stern (1904-1987)
max was de zoon van galeriehouders julius en selma stern 
uit düsseldorf. hij had een voorspoedige, beschermde 
jeugd en studeerde kunstgeschiedenis in keulen, Berlijn, 
Wenen en parijs. hij promoveerde in 1928 aan de univer-
siteit van Bonn. julius was ziek en daarom nam max in 
1933 de leiding van de galerie over. zijn vader overleed in 
1934. een jaar later verbood de reichskulturkammer de 
stern galerie nog langer kunst te verhandelen. max ging in 
beroep en zijn zuster hedwig emigreerde naar londen om 
daar het galeriebedrijf voort te zetten. het plan was om 
daar de jaren tijdens het nazibewind uit te zitten, terwijl 
max in duitsland tijd probeerde te rekken met steeds 
nieuwe beroepsprocedures. uiteindelijk moest hij opgeven 
en verkocht hij eind maart 1937 de panden van galerie en 
woonhuis aan verzekeringsmaatschappij allianz. de 228 
schilderijen van de winkelvoorraad werden op 13 novem-
ber 1937 bij lempertz in keulen geveild. niet alles werd 
verkocht en de laatste schilderijen werden op 15 december 
1937 in een catalogus van de julius stern galerie aange-
boden. Wat achterbleef werd in beslag genomen door de 
nazi’s. de privécollectie van twintig schilderijen was al 
door de Gestapo geconfisqueerd. Op 23 december reisde 
Max met één kleine koffer naar Parijs. Vandaaruit reisde hij 



13

door naar hedwig in londen. Waar hun moeder selma op 
dat moment was, is niet duidelijk. In engeland werd max 
niet met open armen ontvangen, hij werd op het eiland 
man in een vluchtelingenkamp ondergebracht. zodra het 
kon, reisde hij door naar canada. ook daar kreeg hij de 
vluchtelingenstatus en verbleef twee jaar in internerings-
kampen. max stern wilde zo snel mogelijk geen vluchteling 
meer zijn en zocht naar manieren om een nieuw leven 
te beginnen. het lukte hem directeur van de dominion 
gallery of fine art in montreal te worden. hij had immers 
zijn doctoraat kunstgeschiedenis en ervaring als kunsthan-
delaar. Bij de vluchtelingenorganisatie had hij zijn zweedse 
vrouw Iris Westerberg leren kennen en in 1947 werden zij 
samen eigenaar van de dominion gallery. zij promootten 
canadese kunst, vooral van jonge en onbekende talen-
ten. de concordia university verleende hem in 1985 een 
eredoctoraat voor alles wat hij voor de canadese kunst en 
cultuur heeft betekend. 

max Stern Art Restitution Project
naast het opnieuw beginnen in een nieuw land, heeft max 
stern altijd gestreden om restitutie van de door de nazi’s 

afgepakte eigendommen. In 1948 stelde hij een lijst op van 
de twintig schilderijen uit het privébezit van de familie die 
hij terugclaimde en in 1952 plaatste hij een advertentie 
met zijn claim in Die Weltkunst. de oproep had wisselend 
succes. enkele nieuwe eigenaren meldden zich en gaven 
de schilderijen terug. toch vinden de onderzoekers van het 
max stern art restitution project nog altijd werken terug 
en worden er nog steeds procedures gevoerd voor restitu-
tie. 
voor de onder dwang verkochte schilderijen van de galerie 
werd een regeling getroffen. De Duitse overheid keerde 
stern in 1964 Verschleuderungsschaden uit in het kader van 
de na-oorlogse Wiedergutmachung. de gedwongen verkoop 
was voldoende gedocumenteerd en het was duidelijk dat 
ze onder andere omstandigheden veel meer zouden heb-
ben opgebracht dan de bodemprijzen die ervoor betaald 
waren in 1937. 

Anne-Marieke van Schaik

nieuWe aanWinst

juriaen pool, de overlieden van het amsterdamse goud- en zilversmidsgilde, olieverf op doek, 1701 
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Nieuwe aanwinst

enige navorsingen in oude kranten leveren het antwoord 
op. er is een directe samenhang met de geboorte van prin-
ses juliana, de latere koningin, op 30 april 1909. Iedereen 
in nederland was opgelucht, aangezien het huwelijk van 
koningin Wilhelmina al jaren kinderloos was. door een 
levensbedreigende ziekte van Wilhelmina in 1902 en een 
aantal miskramen daarna, was de verwachting dat er geen 
troonopvolger in de lijn zou komen. er zou dan een ver 
familielid als koning uit het buitenland gehaald moeten 
worden. nederland vierde feest en er werd van alles geor-
ganiseerd. het land kleurde oranje en de Belastingdienst 
bleef niet achter.

In De Telegraaf van 4 mei 1909 viel het volgende bericht op:

Nieuw formaatzegel!
Ter gelegenheid van de blijde gebeurtenis zijn een nieuw 
soort formaatzegels verschenen, met oranjestempelafdruk 
in den bovenhoek, waarop de letters en het Nederlandsche 
wapen in wit reliëf afsteken. Boven het Nederlandsche wapen 
staan de woorden: zegelrecht met opcenten; aan weerszij-
den van het wapen staat de nominale waarde van het zegel 
vermeld en onder het wapen: ’s Gr. 1909. De uitvoering van 
het stempel is bijzonder fraai. Blijkens het watermerk in het 
papier is het nieuwe zegelstempel aangebracht op zegelpa-
pier van het jaar 1908.

Geschiedenis

De oorsprong van het 
Oranje Droogzegel 

Het Oranje Droogzegel heeft in Nederland ononderbroken 
bestaan van 1910 tot en met 1971. Ook in Nederlands 
Indië, Indonesië, Nederlands Nieuw Guinea, Suriname, 
de Nederlandse Antillen en op Curaçao werd het zegel 
gebruikt. Maar wat de oorsprong van het zegel is, en 
waarom het oranje is, lijkt nog niemand zich te hebben 
afgevraagd. In de literatuur is weinig te vinden over dit 
zegel, terwijl het toch een leuk, dankbaar en ook betaal-
baar verzamelobject is. 

het enig bekende exemplaar van de innovatieve gelegen-
heidseditie uit 1909 van het oranje droogzegel. 



Nieuwe aanwinst

15

In De Leeuwarder Courant van 3 december 1909 viel het 
vervolg te lezen:

Formaatzegels
Men zal zich herinneren, dat bij de geboorte van prinses 
Juliana formaatzegels werden uitgegeven met oranjestem-
pels, welke spoedig uitverkocht waren. Daarop begon weer 
de uitgifte van witte zegels.
De Regeering heeft thans bepaald, dat, wanneer de thans 
nog aanwezige witte zegels zijn verkocht, dan weer met de 
oranjezegels te beginnen, en die dan te blijven gebruiken.

Geschiedenis

gebruik als assurantiebelasting

de zegels waren beschikbaar als formaatzegel in de waar-
den 15, 25 en 50 cent. anders dan de naam ‘formaatzegel’ 
doet vermoeden, gaat het hier niet om een ‘los’ zegel, 
maar om een vel papier met voorbedrukt zegel. de waarde 
van het voorbedrukte zegel was afhankelijk van de grootte 
van het vel papier; hoe groter het formaat van het vel, hoe 
hoger de waarde. vanaf 1910 werden ze algemeen gebruikt 
en kwamen ze in meerdere soorten, waarden en afmetin-
gen beschikbaar. ook voor meer doeleinden, zoals assuran-
tiebelasting, belasting op waardepapieren of vastrecht op 
vergunningen. In 1971 werden ze afgeschaft.

Fons Overwater

gebruik voor de belasting 
op waardepapier

gebruik als vastrecht op vergunningen
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Museumschatten

na bemiddeling van pieter van houten, conservator van het 
gemeente museum maassluis, werd een exemplaar uit de 
collectie van het Belasting & douane museum in bruikleen 
gegeven aan de culturele raad van maassluis, de huidige 

beheerder van het oude douanekantoor. door historisch 
onderzoek was duidelijk geworden dat lange tijd het 
rijkswapen op een ‘verkeerde’ plaats had gehangen: boven 
de voordeur aan de stadskant van het gebouwtje en niet op 
de oorspronkelijke plek aan de havenzijde. en dus ook niet 
zichtbaar voor het passerende scheepvaartverkeer op de 
rivier en in de haven.

In de jaren ’70 van de vorige eeuw is het gebouwtje, toen 
in zeer bouwvallige staat, aangekocht door de gemeente 
maassluis en is deze douanepost door de gemeente geres-
taureerd. daarmee is dit unieke stenen douanekantoortje 
als fiscaal historisch object, gered.
In het overige rotterdamse havengebied waren vanaf 
het begin van de 20ste eeuw zes andere douaneposten 
bekend. deze gebouwen waren – in tegenstelling tot dit 
kantoor in maassluis – bijna geheel van hout gemaakt. het 
enige overgebleven exemplaar van deze variant staat aan 
de parkkade in rotterdam en is bekend onder de naam  
‘de Ballentent.’

na een grote restauratie werd het douanehuisje in 1982 
in gebruik genomen als kantoor van de havenmeester van 
maassluis. daarna heeft het pand vooral een culturele 
bestemming gehad: kunstenaars uit maassluis hebben het 
jarenlang gebruikt als atelier of expositieruimte. In 2014 
voert de culturele raad het beheer en worden iedere 
maand kunstenaars of organisaties gevraagd om er cultu-
rele activiteiten te organiseren.

Burgemeester drs. j.a. karssen en wethouder van cultuur 
g. van der Wees onthulden – onder muzikale begeleiding 
van de heer Buis van de douaneharmonie nederland – 
gezamenlijk het aan de oostgevel van het douanehuisje 
herplaatste rijkswapen. vanaf nu is het voor de schippers 
van alle passerende schepen in één oogopslag duidelijk wat 
de oorspronkelijke functie van dit bijzondere gebouwtje 
was.

Wim van Es

Rijkswapen Invoerrechten & 
Accijnzen herplaatst in Maassluis

Op zaterdag 19 april vond de onthulling plaats van een 
rijkswapen ‘Invoerrechten en Accijnzen’ aan de gevel van 
het voormalige douanehuisje op het Schanshoofd aan de 
ingang van de haven van Maassluis.
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‘of het de vraag zelf was, of de manier waarop ik die 
stelde, is me nooit duidelijk geworden, maar hij moest 
er heel hard om lachen. toch bracht hij me naar meneer 
Blijleven. met hem had ik een gesprek over mijn diploma’s 
en mijn werkervaring. hij merkte op dat mijn hBs-diploma 
mij een geschikte kandidaat zou hebben gemaakt voor de 
Belastingacademie. helaas was die door de professor taboe 
verklaard voor vrouwen. de cursussen act en ac konden 
daar wellicht een alternatief voor zijn. het diploma bracht 
toch wel een voordeel mee: mijn beginsalaris was 150 
gulden, 10 gulden meer dan gebruikelijk. daarna pakte hij 
een schrijfblok en zei: “schrijf maar een sollicitatiebrief”. 
dat gebeurde. toen bracht hij mij naar de hoofdinspec-
teur Bult, een grijze man achter een grijs bureau, in een 
grijs pak. hij vroeg wat ik kwam doen. en meneer Blijleven 
antwoordde: “ze wil hier komen werken”.
dat leidde er toe dat ik de maandag daarop, op 12 
februari 1958 kon beginnen. Ik werd eerst naar de gevers 
deynootweg gestuurd. mijn werk daar begon met het 

Vele jaren kon je op donderdag Loes Meijer in de 
bibliotheek van het museum aantreffen. Na haar 
pensionering in 1997 deed ze hier vrijwilligers-
werk tot de verbouwing in 2010. Toen die operatie 
begon, nam ze afscheid van het museum. Aan de 
ronde tafel in haar lichte en heldere appartement 
in Schiedam vertelt ze over haar leven en haar 
werk bij de Belastingdienst.

Hoe ben je bij de Belastingdienst begonnen?
‘Ik ben in 1937 in Indië geboren. op 20-jarige leeftijd kwam 
ik naar nederland. dat was in de winter van 1957-1958. 
dat had te maken met de nationalisering van nederlandse 
bedrijven in Indonesië.
We kwamen aan met de boot in amsterdam. Ik had nog 
nooit sneeuw gezien of berijpte bomen. We werden naar 
een opvangkamp in Budel vervoerd en ik kwam onderweg 
voor het eerst door de maastunnel.’

Belandde je toen meteen op een belastingkantoor?
‘ja, kort nadat ik in nederland was geland, ben ik in 
februari 1958 in den haag bij de Belastingdienst geko-
men. dat kwam zo: in jakarta had ik bij de nederlandse 
ambassade gewerkt. Bij mijn afscheid van de ambassade 
kreeg ik een getuigschrift mee, met de aanbeveling om 
in nederland daarmee bij het toenmalige ministerie van 
zaken overzee te solliciteren. dat heb ik gedaan, maar de 
sfeer daar beviel me niet, ik wilde er niet werken. In den 
haag woonde ik tijdelijk bij een nicht in huis en die kreeg 
bezoek van een belastingambtenaar voor een beschrijving 
i.v.m. de personele belasting. mijn nicht vroeg hem toen 
of hij niet een baan voor mij had. die ambtenaar zei dat 
hij daar niet over ging, maar raadde mij wel aan daarvoor 
naar het Buitenom te gaan.
dat heb ik toen gedaan. op het Buitenom meldde ik me bij 
de portier met de vraag of hij een baan voor me had. die 
portier was een statige figuur die er uitzag alsof hijzelf de 
baas was.’ 

Loes Meijer

In gesprek met...

Hij merkte op dat mijn HBS-diploma 
mij een geschikte kandidaat zou heb-

ben gemaakt voor de Belastingacademie. 
Helaas was die door de professor taboe 

verklaard voor vrouwen 
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In gesprek met...

schrijven van kaartjes voor bezwaarschriften. We zaten in 
een kaal gebouw zonder voorzieningen. Koffie moesten we 
bij de marva’s halen die in een gebouw daar vlakbij zaten. 
dat duurde een maand tot ik op het Buitenom ging werken. 
daar waren de afdeling loonbelasting, inkomstenbelasting 
en de afdeling buitenlanders. op de afdeling I.B. werden 
de leggers in alfabetische volgorde op de leggerzaal in 
stellingen bewaard. de chef heette vlaardingerbroek en 
de souschef van eik. We zaten in een halfrond gebouw op 
de 2e etage in een grote zaal met 90 man. er waren voor 
den haag vier leggerafdelingen, plus de afdeling buiten-
gemeenten, voorburg en rijswijk. op de leggerafdeling 
moesten we alles in leggers opbergen, zoals aangiften en 
renseignementen. die leggers lagen op stapels in stellin-
gen die tot aan het plafond reikten. als je in de bovenste 
stapels moest werken, klom je op een ijzeren trap met een 
platform waar je de leggers op kon leggen als je er iets in 
moest deponeren. degenen die dat werk deden, werden 
wel gekscherend stellingapen genoemd. pas veel later 
kwamen de zogenaamde lektrievers waarin de leggers in 
hangmappen werden bewaard.’ 

‘Ik moest kaartjes voor navorderingen maken, navorde-
ringen uitrekenen en penkohieren opmaken. kohieren en 
aanslagbiljetten die van de ponskaartencentrale kwamen 
moesten worden nagelopen. op het titelvel moest met 
de hand o.m. het eindbedrag worden ingevuld, voordat 
het door de inspecteur getekend werd. daarna gingen de 
kohieren met de bijbehorende aanslagbiljetten naar de 
ontvanger. In december moesten op de aangiften en de 
nodige (elementen)nota’s de namen en adressen worden 
getypt, zodat de formulieren op tijd verzonden konden 
worden. We hadden geen adrema. later kwamen er wel 
adressettes waarmee je de adresgegevens kon afdrukken 
met een soort stenciltechniek. en we moesten helpen met 
inpakken. Bij de afdeling loonbelasting kwamen stromen 
loonbelastingkaarten van de diverse werkgevers binnen. 
dan moesten we helpen met sorteren, op naam en woon-
plaats van de belastingplichtige. dat sorteren werd verder 
op zolder in kamer 300 gedaan door een paar oude man-
netjes die de hele dag niks anders deden.
meest interessant vond ik het om navorderingen uit te 
rekenen of om bezwaarschriften na te rekenen. en het 
werd druk als aan het eind van het jaar aanslagen, waarvan 
de termijn dreigde te verlopen, opgelegd moesten worden 

en daarvoor op stel en sprong penkohieren werden opge-
maakt. Ik heb toen goed leren rekenen. Best mooi werk. 
dat sorteerwerk heb ik niet zo lang gedaan. na den haag 
heb ik nog anderhalf à twee jaar op de nieuw opgerichte 
inspectie rijswijk gewerkt.’ 

Maar je wilde niet in Rijswijk blijven?
‘Ik was op zoek naar zelfstandige woonruimte. In voorburg, 
waar ik toen op kamers woonde, was daar geen kans op. 
Wel in vlaardingen, mits je daar economisch gebonden 
was. Ik heb in 1966 overplaatsing gevraagd en gekregen 
naar de inspectie vlaardingen. het hoofd van de inspectie 
was de heer Meijer, een aparte figuur, maar een bijzonder 
mens. na het onderzoek voor commies, in het voorjaar van 
1967, slaagde ik als eerste vrouw voor de aanslagregeling. 
de inspectie vlaardingen werd aangewezen als standplaats, 
zodat ik op de plek kon blijven waar ik het bijzonder naar 
mijn zin had. 
de aanslagregeling was toen nog een mannenbolwerk. Ik 
hoefde er, wat meneer meijer betreft, niet op te rekenen 
een streepje voor te hebben. Bij mijn aantreden zei hij: 
“je mag dan een rokje aan hebben, je bent niet meer of 
minder dan een man”. ook was hij van mening dat iedere 
aanslagregelaar vertoogschriften moest kunnen schrijven. 
hij keek ze wel allemaal na en dan kreeg ik ze vol met rode 
potloodstrepen terug. dat ging over toen ik meer ervaring 
had. Ik heb daar veel van geleerd en er mijn hele carrière 
profijt van gehad.
toen ik in aanraking kwam met belastingconsulenten 
meenden sommigen eerst dat ik zijn dochter was. nadat 
meneer meijer hoofd van registratie en successie werd, 
kwam er een nieuwe inspecteur. daar kreeg ik bonje 
mee. toen heb ik met een aantal collega’s gesproken en 
ben naar de directie gegaan om overplaatsing te vragen. 
Ik werd benoemd op de inspectie schiedam dB waar ik 
tot 1981 in de aanslagregeling heb gewerkt. mijn vol-
gende standplaats werd de inspectie rotterdam 2 op de 
strevelsweg in zuid. dat was de inspectie voor de buiten-
gebieden. naast mijn kerntaak in de aanslagregeling deed 
ik daar secretariaatswerkzaamheden voor de technisch 
hoofdinspecteur. en ik moest de aanslagregeling van de 
ambtenarenposten overnemen. daar heb ik het moeilijk 
mee gehad: die ambtenaren waren niet de makkelijkste 
klanten. Bijzonder werk had ik aan zaken als de papa 
Blanca affaire en andere fraudegevallen. Dan kwam de 

In gesprek met...
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fIod en moest ik zorgen voor de nadeelberekening en de 
ambtsedige verklaring. In beroepszaken ben ik twee keer 
ter ondersteuning mee naar het hof geweest. Beide zaken 
heb ik toen gewonnen. het was toch wel een leuke tijd bij 
rotterdam 2.’

‘In die tijd ben ik voor de aangiftecampagne samen met 
het hoofd van de inspectie, de heer verschoor, voor de 
lokale omroep krimpen geïnterviewd. de videoband 
daarvan heb ik toen aan ton van kuijen van het museum 
gegeven. toen kwam de omslag van 1990/1991. er kwamen 
in plaats van inspecties eenheden en ik moest naar de 
puntegaalstraat. daarna veranderde het snel: alles massaal 
en stempel maar af. je moest productie maken. Ik deed er 
te lang over. Het kwam in conflict met de gedegen kennis 
die ik had opgedaan. Ik kwam soms voor zaken te staan, 
waarvan ik niet wist hoe die aan te pakken, totdat ik er 
een “los draadje” aan vond; trok je daaraan, dan kwam  
de werkelijkheid achter een voorstelling van zaken tevoor-
schijn. daar was geen tijd voor. ze wisten niet wie je was 
en helemaal niet wat je waard was. ook het gebouw vond 
ik verschrikkelijk. het enige leuke er aan vond ik de pater-
nosterlift. maar ik had daar geen leuke tijd.
de laatste verandering kwam toen de rotterdamse eenhe-
den in 1997 hun intrek namen in het gebouw aan de laan 
op zuid. daar ben ik maar een paar maanden geweest, 
want in november ’97 ging ik met pensioen (fpu).’

‘toen ben ik één dag in de week als vrijwilliger bij het 
Belasting & douane museum gaan werken, want ik wilde 
niet de hele dag duimen draaien. Ik heb ze gewoon gebeld 
en vroeg of ik er vrijwilliger kon worden. net als bij het 
begin van mijn loopbaan bleek de vraag ook nu weer lach-
wekkend: ton van kuijen, die ik aan de telefoon trof, heeft 
er wel een half uur om gelachen; hij vond het komisch. 

maar hij zei “kom maar”. en zo begon ik in het najaar. 
geert nieman, voor wie ik ging werken, ontving mij. Ik had 
niet zo’n belangstelling voor kunst maar het historische 
gebouw sprak me aan en ik vond de sfeer leuk. Ik heb 
het er best naar de zin gehad. Ik hield me bezig met het 
ontsluiten van foto’s, stapels over smokkel aan de grens. Ik 
sorteerde en beschreef ze. later deed ik dat met de foto’s 
van de douaneboten voor het boek van anne-marieke van 
schaik en geert nieman (Douane te water een vergeten 
dienst, red.). en ik werkte bij john reynhoudt in de biblio-
theek. toen de verbouwing van het museum begon, ben 
ik vertrokken. Ik had toen zo’n twaalf en een half jaar als 
vrijwilliger achter de rug en wilde niet meeverhuizen naar 
de tijdelijke huisvesting aan de laan op zuid.’

loes doet nog steeds vrijwilligerswerk. zo moest zij tijdens 
ons gesprek herhaaldelijk de telefoon beantwoorden in 
verband met de organisatie van de kerkdiensten in het 
plaatselijke ziekenhuis.

Henk Duym

in GesPRek met...

Ik hield me bezig met het  
ontsluiten van foto’s, stapels over 

smokkel aan de grens.  
Ik sorteerde en beschreef ze 
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Nieuwe aanwinsten
met ruim 600 vrienden beijvert de stichting vrienden van 
het Belasting & douane museum om de activiteiten, en 
met name de collectievorming van het museum te onder-
steunen.
zo kon in 2013 voor een bedrag van ruim 13.000 euro 
een aantal aankopen worden gefinancierd, zoals car-
toons van minister Dijsselbloem (SNS affaire) en van de 
‘leeuw’ (tegenvallende cpB-cijfers), evenals een drukwerk 
met de ‘eed voor de belastinginspecteur’ uit ca. 1860. 
Bijzondere aankoop was het schilderij De overlieden van 
het Amsterdamse goud- en zilversmidsgilde dat afgelopen 
maanden – eveneens met financiële steun van de Vrienden 
– kon worden gerestaureerd en nu een plaats in de vaste 
opstelling heeft gekregen. 

Nieuwe vrienden maken
om dergelijke projecten mogelijk te maken, zijn de 
vrienden voortdurend op zoek naar nieuwe vrienden en 
sponsoren. met een reizende tentoonstelling presenteren 
de vrienden en het museum zich op verschillende ves-
tigingen van de Belastingdienst, zoals in amsterdam en 

roermond (2013). dit jaar reizen ze langs apeldoorn en 
groningen en zijn ze aanwezig bij de ontmoeting, tijdens 
de landelijke post-actievendag op 24 september a.s. 
 
Vriendendag op 12 juli
het bestuur organiseert tweejaarlijks een vriendendag 
waarop vrienden elkaar kunnen ontmoeten. de eerstvol-
gende bijeenkomst vindt plaats op 12 juli in het Belasting & 
douane museum. op het programma staat een rondleiding, 
uiteraard met speciale toelichting op het schilderij dat als 
nieuwste aanwinst bewonderd kan worden. 

Bestuurswissel
eind 2013 nam harry haverkamp afscheid als secretaris van 
het bestuur van de stichting vrienden van het Belasting 
& douane museum. hij werd opgevolgd door rinus 
schillemans. het bestuur bestaat nu uit ton groenendijk 
(voorzitter), rinus schillemans (secretaris), ger fuchs  
(penningmeester), hans Bakker en fred Imhof.

Vrienden van  
het museum

Bedrijvige vrienden 

u bent waarschijnlijk al vriend van het museum. maar 
wist u dat u ook als bedrijf een bijzondere bijdrage kunt 
leveren? neem contact op met een van de leden van het 
bestuur om geïnformeerd te worden over de mogelijkhe-
den via e-mail vrienden@bdmuseum.nl.  

ANBI
de stichting vrienden van het Belasting & douane museum 
is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut 
Beogende Instelling (anBI). dat betekent dat uw gift aan 
de stichting – na aftrek van een drempel – op uw inkomen 
in mindering kan worden gebracht. 
u kunt uw gift zonder aftrek van een drempel op uw 
inkomen in mindering brengen als u met de stichting een 
overeenkomst sluit waarin u vastlegt dat u gedurende 
meerdere  achtereenvolgende jaren de stichting financieel 
zult steunen. 
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Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij (NOT) 
dit jaar is het 100 jaar geleden dat de eerste Wereldoorlog 
uitbrak. de grote oorlog zal worden herdacht in diverse 
landen en door diverse instellingen. In dit kader organi-
seert de Stichting Geschiedenis van de Overheidsfinanciën 
(sgvdo) op donderdagmiddag 16 oktober 2014 een lezing 
over de nederlandsche overzee trustmaatschappij (not) 
en over de gevolgen van het optreden van die maatschap-
pij, voornamelijk waar het gaat om de fiscale effecten en 
de oorlogswinst.
 
de lezing wordt gehouden door dr. samuël kruizinga, 
verbonden aan de universiteit van amsterdam en auteur 
van o.a. Overlegeconomie in oorlogstijd. De Nederlandsche 
Overzee Trustmaatschappij en de Eerste Wereldoorlog en 
Nederland Neutraal. De Eerste Wereldoorlog, 1914-1918. 
dr. victor enthoven, verbonden aan de vrije universiteit en 
bestuurslid van de sgvdo, zal als referent optreden.
 
de lezing is kosteloos en vindt plaats in het Belasting & 
douane museum. aanvang 14.00 uur (vanaf 13.30 uur  
ontvangst met koffie/thee). Gelieve te reserveren via  
reservering@bdmuseum.nl. 

tijdens de eerste Wereldoorlog probeerden zowel de 
geallieerden als de centralen te verhinderen dat hun 
tegenstanders toegang kregen tot belangrijke markten en 
grondstoffen. Tegelijkertijd willen ze deze voor zichzelf 
veroveren. hoewel nederland tijdens de oorlog neutraal 
bleef, werd ons land een “niemandsland” tussen de fronten 
van deze economische oorlog. de nederlandse regering 
kon echter weinig doen om zich te weer te stellen uit angst 
om één van de oorlogvoerenden tegen zich in het harnas 
te jagen. daarom besteedde zij belangrijke elementen 
van haar buitenlands- en economisch beleid uit aan de 
nederlandse zakenwereld. enkele van haar belangrijkste 
vertegenwoordigers richtten daarom, op instigatie van de 
regering, de nederlandsche overzee trustmaatschappij 
(not) op, die – op bevel van de geallieerden – zouden 
controleren of er geen doorvoerhandel plaatsvond waar de 
Centrale mogendheden van konden profiteren. Omdat de 
not een bedrijf en geen overheidsinstelling was, bleef de 
neutraliteit van de regering gewaarborgd. de not groeide 
tijdens de oorlog tot een ‘staat binnen de staat’ met meer 
dan duizend personeelsleden. In de lezing komt aan de 
orde welke invloed het not-bestuur had op de vorm en de 
organisatie van de nederlandse oorlogseconomie.

Stichting Geschiedenis 
van de Overheidsfinanciën 

Jongeren gratis 
naar het museum 

met ingang van juni 2014 verruimt het museum de 
gratis toegankelijkheid. ook jongeren van 13 t/m 
18 jaar, studenten en houders van het cultureel 
jongeren paspoort hoeven geen entree te betalen. 
dit gold al voor kinderen t/m 12 jaar, medewer-
kers van de Belastingdienst, vrienden en houders 
van de museumkaart, rotterdampas en de Icom 
card. het gereduceerde tarief van € 3,50 voor 
individuele bezoekers komt te vervallen en geldt 
alleen nog voor bezoekers in groepen van meer 
dan 10 personen. 

Op zoek naar jaarboekjes  

het museum is druk bezig de collectie, documentatie en jaar-
boekjes te digitaliseren. dit doet het in samenwerking met de 
Bcfd/centrale Invoer van de Belastingdienst in heerlen, die 
veel ervaring heeft met snel en accuraat scannen. 
om de serie jaarboekjes te completeren, zijn we nog op zoek 
naar de volgende jaargangen: 1843, 1865, 1875, 1880, 1883, 
1884, 1894, 1930, 1935, 1936, 1937, 1947, 1949, 1950, 1957-
1976, en alle jaren vanaf 1979. 

Wie heeft één of meer van deze jaarboekjes en zou deze 
willen afstaan aan het Belasting & douane museum? laat het 
ons weten via info@bdmuseum.nl. helaas kunnen de boekjes 
niet in de originele staat worden teruggegeven, want voor het 
scannen worden ze versneden. daar staat tegenover dat in de 
toekomst een zo compleet mogelijke serie van de boekjes via 
onze website zal zijn te raadplegen.O
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 Zie toelichting !!! 

kom je op dinsdag of vrijdag?  dan steek je nog iets extra’s 
op, want Zie toelichting !!!  is natuurlijk meer dan kijken. 

luister naar verhaal op zaal, stel je vraag bij demonstraties en 
probeer ook zelf van alles uit.    
14 juli t/m 31 augustus, op dinsdag en vrijdag, 11.00 - 17.00 uur  

voor 
meer info

www.bdmuseum.nl

Paradijs aan de Parklaan 
zomervakantie  5 juli t/m 31 augustus  
(ook op maandagen)

Grenzeloos reizen met Doerak
Wil je over de wereld reizen, of juist door de 
tijd? In het museum krijg je je eigen reis-
gids waarmee je op avontuur gaat door het 
museum. Onze snuffelhond Doerak wijst je de 
weg op een route vol opdrachten, raadsels 
en spellen. Bij mooi weer natuurlijk ook in de 
museumtuin. 
elke dag, 11.00 uur  - 17.00 uur. 

toegang gratis, reisgids € 1,-

Extra bestemmingen 
vanaf 14 juli kun je tijdens je zomerreis door het museum 
ook boeken voor extra bestemmingen. onze reisleiders 
nemen je op woensdag, zaterdag en zondag mee op safari 
naar plekken waar dieren wonen die beschermd moeten 
worden. daarom moeten we goed op ze passen, en mogen 
ze niet worden gesmokkeld. Na afloop kun je je eigen 
slimme speurapparaat maken voor op je volgende safari. 
geniet thuis nog lekker na van je mooie reisgids.
14 juli t/m 31 augustus, op woensdag, zaterdag en zondag, 
11.00 – 17.00 uur  
toegang gratis, reisgids + safari en workshop € 2,50

De minister trakteert!
Ben jij binnenkort jarig? hoera! vier je verjaardag in het museum. voor één dag ben je onze minister van financiën  
en mag je uitdelen uit de schatkist. maar…. wel eerst met je verjaardagsgasten de code  
kraken voordat je de buit kunt delen. na de limonade en het lekkers ga je een mooie  
schatkist maken. dat wordt een  feest vol snoepen, spelen, speuren, zingen, verkleden,  
knutselen, trakteren…… en natuurlijk een cadeautje. voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. 
te reserveren op woensdag en zaterdagmiddag, 13.00 - 16.00 uur. 
meer informatie? neem contact met ons feestteam op via educatie@bdmuseum.nl
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doe je mee met je 
jeugd vakantie paspoort?  

dan krijg je 50% korting en ontvang 
je naast een mooi stempel in je pas-

poort ook nog een leuk presentje.

Ontdek de 
wereld van
de Douane
Wil je precies weten hoe het zit, 
en vooral wáár het zit? kom naar 
het douanedek en kruip in de 
huid van een douanier (doewan-
jee) of zijn speurhond. scan kof-
fers en containers of sta aan het 
roer van de douaneboot. 



 

juNI

Museumstraat  14 en 15 juni / 21 en 22 juni
samen met negen andere rotterdamse musea trekt het 
Belasting & douane museum de rotterdamse straten in, 
waarbij bewoners voor één dag museumdirecteur mogen  
zijn in hun eigen huis. zie www.museumstraat.nl

Presentatie van de overlieden van de amsterdamse goud- 
en zilversmidsgilde
vanaf 19 juni is dit gerestaureerde schilderij voor publiek te 
zien in de vaste opstelling. op 18 juni  wordt deze nieuwe 
aanwinst gepresenteerd met een symposium. 

Presentatie tijdens open Huis Quintax 21 juni
het museum is hier aanwezig met een kleine greep uit de 
collectie.

julI/AuGustus

Paradijs aan de Parklaan  5 juli t/m 31 augustus 
tijdens de zomervakantie is het weer paradijs aan de 
parklaan met allerlei activiteiten voor grote en kleine  
reizigers. zie p. 22 

Zie toelichting !!!  14 juli t/m 31 augustus
op dinsdag en vrijdag geven we extra toelichting op dingen 
die vanzelfsprekend lijken, maar het niet zijn. met verhaal op 
zaal, demonstraties en spel. 

jeugd vakantie Paspoort  14 juli t/m 31 augustus
rotterdamse kinderen reizen met hun zomerpaspoort langs 
de diverse bestemmingen, en komen zeker langs de controle-
post in het Belasting & douane museum. 

Bij de beesten af. van souvenir tot beschermd dier
dieren gaan op ook reis, maar dat is lang niet altijd toege-
staan. het actualiteitenkabinet laat zien wanneer mensen 
over de grens gaan. 

vriendendag 12 juli 
tijdens deze reünie speciale aandacht voor de overlieden 
van de amsterdamse goud- en zilversmidsgilde, waarvan 
aankoop en restauratie door de vrienden mogelijk werd 
gemaakt.

septeMber

Wereldhavendagen / Kleurrijke Haven
5, 6 en 7 september
op vrijdag 5 september start als opmaat het scholierenpro-
gramma. tijdens het weekend is het museum aanwezig met 
een buitenactiviteit aan de veerhaven. 

open monumentendagen / op reis 13 en 14 september 
open monumentdagen combineert dit jaar de landelijke 
thema’s reizen, mobiliteit en historische huizen. het museum 
heeft hiervoor alles in huis en is dit weekend voor iedereen 
gratis toegankelijk. 

de ontmoeting  24 september 
tijdens deze post-actievendag van de Belastingdienst  zijn 
museum en de vrienden aanwezig. de heerenkamer wordt 
de ontmoetingsplek waar het museum waargebeurde verha-
len wil verzamelen voor de collectie.   

23

AGeNDA 

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 voorwerp.  
dan heb je dus weer kans om iets te winnen!

Weet jij wat dit is? 

Op de foto van de vorige Impost... > 
zag je een koelkolom, behorende bij een 
illegale distilleerinstallatie. Deze werd 
gebruikt om sterke drank te stoken.  

Zie voor actuele informatie www.bdmuseum.nl 
of volg ons op Facebook en twitter

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. 

voor 
meer info

www.bdmuseum.nl



Nieuwe aanwinst

parklaan 14-16

3016 BB rotterdam

info@bdmuseum.nl

www.bdmuseum.nl


