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MuseumVrienden

Colofon

Met 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 ontworpen 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 douanesporen aan zich voorbij laten trekken.
Het museum vertelt het verhaal rond belastingen. We vertellen 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 kantoor.
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 bruikleen 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

Een vol huis tijdens
Museumnacht
Sporen Op zaterdagavond 8 maart bezochten ruim 500 bezoekers het museum.
Het thema van de Rotterdamse Museumnacht, ‘Sporen’ was ons op het lijf geschreven. 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 ontdekken. 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.
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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? ontwikkelden 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 strafprocessen van een aantal gevangenen beschreven. Het museum volgt
deze casestudies in een verhalende presentatie. De meeste vrouwelijke 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 museumschat 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
Restaurator van schilderijen
bij Restauratieatelier Mösenbacher
‘Zeg geen restaurateur, dat is namelijk een restauranthouder. 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.
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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 restauratie 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

IN GESPREK MET...

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

De Trompbank door onbekende kunstenaars, 19e eeuw

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 verschillende 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 schilderijengeneeskunde 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 gekozen, maar voor de grafische MTS in Amsterdam. Voor mijn

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 ervaring 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 weekend 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 cursussen scheikunde, gericht op restauratie, gevolgd en veel
onderzoek gedaan. Het gebruik van verkeerde oplosmiddelen 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 raadplegen 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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IN GESPREK MET...

Barbara Susijn-Aartsen

Juriaen Pool, De overlieden van het Amsterdamse goud- en
zilversmidsgilde, olieverf op doek, 1701

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 buitenland. Maar het meeste leer je toch in de praktijk.’

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’.

‘Er is tegenwoordig in Nederland een universitaire opleiding 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 praktijkervaring opdoen.’

Zo te zien hebben jullie veel schilderijen onder
handen.

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 voorschrijft: ‘Alles moet reversibel zijn’, ofwel een uitgevoerde
behandeling moet bij een volgende restauratie weer ongedaan kunnen worden gemaakt. Dat houdt bijvoorbeeld in
dat je een schilderij schoonmaakt door de oude vernis te
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‘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

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 ambassade, die beschadigd waren door een lekkage. J.H. Keller
(1692-1765) schilderde Venetiaanse stadsgezichten van circa 120 bij 120 centimeter boven de deuren en Arcadische
landschappen van circa 290 bij 230 centimeter op de wanden. 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.’

ik het oppervlaktevuil, de nicotine en de oude vernislaag
afgenomen. Ook oude retouches en vullingen heb ik verwijderd. 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 perfectioneren.’

En nu leg je de laatste hand aan het schilderij van
Juriaen Pool

Is dat genoeg om het schilderij te behouden?

‘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 oorlogsgeschiedenis 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 retouches 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

‘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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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 tonnenhandel 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 uitvoerrechten) gevestigd. Het ‘boomhuisje’ werd gebruikt als
kantoor van aangifte. Het Zeeregt werd gebouwd in 1618.
Eerst deed het dienst als schutterswachthuis en vergaderlokaal van de Commissariszaken van Zeezaken. Daarna
heeft het gebouw diverse andere functies gehad. Zo werden er rechtszaken gevoerd met betrekking tot zeezaken
en deed het dienst als wachthuis voor soldaten die de commiezen assisteerden bij het onderzoek naar smokkelwaar.

Eigenlijk heb ik elke dag
een andere favoriet
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 collectiebeheerder 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 prominent het gebouw het Zeeregt en daarachter het IJ.
Het stond op het punt waar nu de hoek Zeedijk-Prins
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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

Nieuwe aanwinst

De overlieden van het Amsterdamse
goud- en zilversmidsgilde
Bezoekers van de tentoonstelling Een keur aan zilver hebben 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 doordat 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 hebben 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 schoonouders Maria Post en Frederik Ruysch, de beroemde hoogleraar 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 (16641750), 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 hadden 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 geldzorgen 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 echtgenote 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 zilversmidsgilde kent, weet dat het behoorlijk gehavend
was. Vooral in de donkere achtergrond zaten twee grote
opvallende beschadigingen. Het doek werd 100 à 150 jaar
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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 restauratieethiek 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 terpentijnolie; 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 retouches 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 rechtmatige 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
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is gelukt en het schilderij werd in oktober 2011 overgedragen 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 universiteit 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 november 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 aangeboden. 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

NIEUWE AANWINST

Juriaen Pool, De overlieden van het Amsterdamse goud- en zilversmidsgilde, olieverf op doek, 1701

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 interneringskampen. 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 kunsthandelaar. 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 talenten. 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

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 restitutie.
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 hebben opgebracht dan de bodemprijzen die ervoor betaald
waren in 1937.
Anne-Marieke van Schaik

Naast het opnieuw beginnen in een nieuw land, heeft Max
Stern altijd gestreden om restitutie van de door de nazi’s
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Geschiedenis
Nieuwe aanwinst

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 betaalbaar verzamelobject is.

Enige navorsingen in oude kranten leveren het antwoord
op. Er is een directe samenhang met de geboorte van prinses 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 georganiseerd. Het land kleurde oranje en de Belastingdienst
bleef niet achter.
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Het enig bekende exemplaar van de innovatieve gelegenheidseditie uit 1909 van het oranje droogzegel.

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 weerszijden 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 zegelpapier van het jaar 1908.

Nieuwe aanwinst

geschiedenis

Gebruik als assurantiebelasting

Gebruik als vastrecht op vergunningen

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

De zegels waren beschikbaar als formaatzegel in de waarden 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 afmetingen beschikbaar. Ook voor meer doeleinden, zoals assurantiebelasting, belasting op waardepapieren of vastrecht op
vergunningen. In 1971 werden ze afgeschaft.

Formaatzegels
Men zal zich herinneren, dat bij de geboorte van prinses
Juliana formaatzegels werden uitgegeven met oranjestempels, 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.

Fons Overwater

Gebruik voor de belasting
op waardepapier

15

Museumschatten

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.
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 gerestaureerd. 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 culturele 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
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In gesprek met...

Loes Meijer
Vele jaren kon je op donderdag Loes Meijer in de
bibliotheek van het museum aantreffen. Na haar
pensionering in 1997 deed ze hier vrijwilligerswerk 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 gekomen. 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.’

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

‘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 hoofdinspecteur 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
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InIngesprek
gesprekmet...
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 buitengemeenten, Voorburg en Rijswijk. Op de leggerafdeling
moesten we alles in leggers opbergen, zoals aangiften en
renseignementen. Die leggers lagen op stapels in stellingen 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, navorderingen 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 woonplaats van de belastingplichtige. Dat sorteren werd verder
op zolder in kamer 300 gedaan door een paar oude mannetjes 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

18

en daarvoor op stel en sprong penkohieren werden opgemaakt. 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 volgende standplaats werd de inspectie Rotterdam 2 op de
Strevelsweg in Zuid. Dat was de inspectie voor de buitengebieden. 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
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Ik hield me bezig met het
ontsluiten van foto’s, stapels over
smokkel aan de grens.
Ik sorteerde en beschreef ze

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 tevoorschijn. 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 paternosterlift. Maar ik had daar geen leuke tijd.
De laatste verandering kwam toen de Rotterdamse eenheden 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).’

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 bibliotheek. 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

‘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 lachwekkend: Ton van Kuijen, die ik aan de telefoon trof, heeft
er wel een half uur om gelachen; hij vond het komisch.
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Vrienden van
het museum
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 ondersteunen.
Zo kon in 2013 voor een bedrag van ruim 13.000 euro
een aantal aankopen worden gefinancierd, zoals cartoons 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 vestigingen van de Belastingdienst, zoals in Amsterdam en

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 mogelijkheden 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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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 eerstvolgende 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.

Stichting Geschiedenis
van de Overheidsfinanciën
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 organiseert 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 maatschappij, 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.

OPROEP

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.

Op zoek naar jaarboekjes
Het museum is druk bezig de collectie, documentatie en jaarboekjes 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, 19571976, 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.

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, medewerkers 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.
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Paradijs aan de Parklaan

Zie toelichting !!!

Zomervakantie 5 juli t/m 31 augustus
(ook op maandagen)

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

Grenzeloos reizen met Doerak
Wil je over de wereld reizen, of juist door de
tijd? In het museum krijg je je eigen reisgids 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,-

Doe je mee met je
Jeugd Vakantie Paspoort?
Dan krijg je 50% korting en ontvang
je naast een mooi stempel in je paspoort ook nog een leuk presentje.

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

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 (doewanjee) of zijn speurhond. Scan koffers en containers of sta aan het
roer van de douaneboot.
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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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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

l

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.

Presentatie van De overlieden van de Amsterdamse gouden 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 controlepost 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 toegestaan. Het Actualiteitenkabinet laat zien wanneer mensen
over de grens gaan.

Weet jij wat dit is?
Als jij weet wat dit is, stuur dan je antwoord in een mailbericht
naar educatie@bdmuseum.nl met de titel:
Je weet niet wat je ziet.
Onder de beste, gekste of creatiefste inzendingen wordt een leuk
kadootje verloot.
In de volgende Impost wordt het juiste antwoord verklapt én staat
er weer een nieuw voorwerp.
Dan heb je dus weer kans om iets te winnen!

>

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

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 scholierenprogramma. 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 verhalen wil verzamelen voor de collectie.

Zie voor actuele informatie www.bdmuseum.nl
of volg ons op Facebook en Twitter
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Nieuwe aanwinst

Parklaan 14-16

info@bdmuseum.nl

3016 BB Rotterdam

www.bdmuseum.nl

