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UITREIKING PENNING EN SYMPOSIUM
IN GESPREK MET JOOP DUIJS HET FAVORIETE MUSEUMOBJECT
1
VAN... MUSEUMSCHATTEN GRENSCONTROLE TIJDENS DE EERSTE
WERELDOORLOG GESCHIEDENIS JOHANNES LE MAIRE

Tijdens mijn vakantiereis naar Italië, kwam ik
langs Remagen alwaar aan de oevers van de
Rijn het Arp Museum Bahnhof Rolandseck staat.
Een modern museumgebouw van de hand van Richard Meier gecombineerd met een 19e eeuws treinstation dat nog in gebruik is bij Die
Bahn. Een wonderlijke combinatie, maar zeer de moeite waard. Op een
van de muren van een kleine tijdelijke tentoonstelling stond een voor
mij intrigerende zin van Max Ernst: ‘Max Ernst starb am 1. August 1914.
Er kehrte zurück am 11. November 1918 als junger Mann ….’
Sinds 1 augustus zitten we midden in de oorlog. Ik doel hier niet op de
oorlogen die nu in de wereld woeden, maar de lang vervolgen oorlogen:
het begin van de Eerste Wereldoorlog, 100 jaar geleden, en het einde
van Tweede Wereldoorlog (september 70 jaar geleden). De nadruk van
de Europese herdenkingen ligt vooral op de Grote Oorlog (1914–1918).
In Nederland is nooit echt aandacht besteed aan deze Grote Oorlog.
Het is dan ook prijzenswaardig dat Huis Doorn onlangs het Paviljoen
Nederland en de Eerste Wereldoorlog opende. Het Belasting & Douane
Museum gaf een aantal bruiklenen aan het Huis. Een van de minst in het
oog springende items, is een 10 centimeter lange draad. Het is een stukje van de Dodendraad, onooglijk maar juist vanwege zijn herkomst een
item met een enorme historische sensationele waarde. De Dodendraad
was een versperring tussen Nederland en België en stond onder zeer
hoge voltage met de bedoeling om smokkelaars en vluchtelingen bij de
Belgische grens tegen te houden, zodat zij het Nederlands grondgebied
niet konden bereiken. Een draad die veel menselijk leed heeft veroorzaakt. In ons museum is in de vaste presentatie een maquette van de
Dodendraad te zien, met daarbij twee werken van Leo Gestel (18811941). Tot zover de Eerste Wereldoorlog in ons museum, tenzij u zich
aanmeldt voor de lezing op 16 oktober over de Nederlandsche Overzee
Trustmaatschappij (NOT). Dan hoort u nog een stukje – ietwat vergetenNederlandse handelsgeschiedenis tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een
maatschappij die overigens in november 100 jaar bestaat. Het kan ook
niet anders.
Oorlog en grenzen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Grenzen
verdwijnen, worden verlegd of worden zomaar opgeworpen. Denk
aan het Congres van Wenen van 1814/15; de Frans-Duitse Oorlog van
1870/71; 1918; 1945 waarbij Nederland een aantal jaren gebiedsuitbreiding ten koste van de Oosterburen kreeg; 1989 neerhalen van de
Berlijnse Muur; en nu, nu in het Midden Oosten en Oekraïne waar grenzen bevochten worden om meer invloedsfeer en grondgebied te creëren. Al eeuwen lang zijn grenzen het middelpunt van twisten. Hele
bevolkingsgroepen zijn daar de dupe van. Mooi zoals Europa het uiteindelijk geregeld heeft na twee grote 20e eeuwse oorlogen – leven in
vrijheid en zonder grenzen. En Max Ernst, hij overleefde als Duits soldaat en kunstenaar het slagveld en zag uiteindelijk een nieuw Europa.
Maar hoeveel mensen hebben nooit het einde van een oorlog of een
grenzeloos Europa gezien. Laten wij de komende maanden herdenken
en gedenken: grensoverschrijdend en vooral denkend aan degenen die
dit allemaal mogelijk hebben gemaakt.
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Activiteiten in
het museum

Onthulling Pool
Op 18 juni was het zo ver: de feestelijke onthulling van De overlieden van het Amsterdamse goud- en zilversmidsgilde van Juriaen Pool II. Aan Prof. dr. Rudi Ekkart, oud-directeur van het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie, was de eer om het gordijn van blauwe enveloppen voor het doek te verwijderen, zodat het in volle
glorie herstelde werk eindelijk voor iedereen zichtbaar was. Het schilderij hangt op een zeer prominente
plaats en heeft na de vele omzwervingen nu een vaste plek veroverd in de Waarborgcollectie, de deelcollectie rond het thema goud- en zilverkeuren.
Rudi Ekkart lichtte zijn inspanningen voor restitutie van door de nazi’s geroofde kunst toe. Sabine Giepmans
gaf een lezing over Nederlandse portretkunst van rond 1700. Anna Koldeweij vertelde meer over leven en
werk van Juriaen Pool II. Barbara Susijn sloot de expert meeting af met haar verslag van de restauratie van het
schilderij en vertelde welke uitdagingen ze daarbij is tegengekomen. Het was een zeer geslaagde en interessante
bijeenkomst, die werd afgesloten met een feestelijke borrel.

Wereldhavendagen
Uiteraard was het Belasting & Douane
Museum ook dit jaar weer te vinden op
de Wereldhavendagen. Het thema dit jaar
was: kleurrijke haven. Daar konden we
wel mee uit de voeten. Aan de Veerhaven,
waar ons museum haar kamp had opgeslagen, konden bezoekers een kijkje nemen
achter verschillende deuren. Ook kon je
een foto van jezelf laten maken met waaiers en pruiken. De meest originele foto
– te zien op onze Facebook-pagina – maakt
kans op een mooie prijs.
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ACTIVITEITEN IN HET MUSEUM

Museumstraat
Klanten van sneakerwinkel Woei keken hun ogen uit op 14 juni. Ons museum
had in het kader van Museumstraat een etalage met namaak Nikes opgezet
in de hippe winkel, waarvan sommige bijna niet van echt te onderscheiden zijn. Eén van de klanten vond de namaaksneakers met Burberryruit zo
mooi, dat hij ze wel wilde kopen. Hij informeerde of Woei ze nog in een
andere maat had. Helaas voor hem waren deze schoenen niet te koop.
Nepartikelen die ontdekt worden, worden verbeurd verklaard en in de
meeste gevallen vernietigd zodat ze de markt niet kunnen verzieken.
Soms maakt het Openbaar Ministerie een uitzondering en kunnen wij
of een ander museum de in beslag genomen goederen overnemen voor
educatieve doeleinden.
bron: AD van maandag 16 juni 2014

Zie toelichting!
Wie deze zomer het museum
bezocht, had grote kans douanier Leon Warnies tegen het lijf te
lopen. Deze zeer ervaren douanier en
oud-hondenbegeleider, putte enthousiast uit zijn
eigen rijke ervaring voor een nadere toelichting bij
het Actualiteitenkabinet over smokkelen. Zijn verhalen ondersteunde hij met filmpjes, onder andere
over acties van speurhonden. Kinderen mochten lekker griezelen en met een zaklampje in de bek van een
opgezette lynx kijken, zodat ze goed de (kunst)tong en
de puntige tanden konden bekijken. Ook leerden ze
waar je een lynx aan kunt herkennen: de pluimpjes op
zijn oren. Bijtgevaar was er gelukkig niet bij dit interessante kijkje achter de schermen van de Douane.

Maritiem Uitstapje
Op 9 juli maakte het Belasting & Douane Museum een uitstapje naar het Maritiem Museum te
Rotterdam. Op die dag vierde dat museum feestelijk de start van hun zomerprogramma ‘Speuren
naar Sporen’. In dat kader was het Belasting & Douane Museum uitgenodigd om in de grote entree
hal ‘iets met douane en sporen’ te doen. We kozen voor een opstelling met een nét echt douane
poortje, waar de jonge bezoekertjes met koffers doorheen konden.
Kinderen konden een rol kiezen, compleet met kleding en rekwisieten. Douanier, Smokkelaar,
Onschuldige toerist, maar ook Snuffelhond of Containerschip behoorden tot de mogelijkheden.
Het poortje ging steeds willekeurig af, en als het afging, moest er natuurlijk gecontroleerd worden!
Twee museumdouaniers (museumdocenten) begeleidden de kinderen in het verkleden, verhalen
bedenken en naspelen. Zij zagen meer dan 750 kinderen die middag!
Veel kinderen gaven na afloop van de feestelijke middag aan dat ze het Belasting &
Douane Museum het leukste vonden van het Maritiem Museum. Elk kind dat deelnam,
kreeg een zakje zwart geld (drop) met een adreskaartje, en natuurlijk de uitnodiging
om snel eens langs te komen.
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In gesprek met...

Joop Duijs

Van tijdelijk hulpcommies tot
hoofd van de Douane Venlo
Post Douane en accijnzen
Dat is in het kort de samenvatting van een schitterende
loopbaan. Alleen was Joop Duijs liever hoofd van de
Douane Keulse Barrière geworden zoals hij mocht verwachten toen hij tweede man van de post was geworden.
Echter, in 1977 onderging hij ingrijpende operaties die
hem genazen van een slopende kwaal in zijn nek. De
schade bleef: zijn nek was gebogen en hij kon zijn hoofd
niet goed wenden. Na enige jaren normaal functioneren
ging de benoeming tot hoofd van die post niet door terwijl
hij daar wel voor in aanmerking kwam. De Inspecteur in
Venlo had een voorkeur voor iemand die ‘jonger en recht
van lijf en leden’ was. Daarna reageerde Joop Duijs door
overplaatsing te vragen naar Venlo PDA: station, stad en
omstreken. Dit werd door het ministerie snel gehonoreerd. Toen die functie vrij kwam, werd hij daar benoemd.
Uiteindelijk beëindigde hij daar zijn werk bij de Douane in
de hoge rang van Administrateur D, in welke rang hij werd
onderscheiden als Officier in de orde van Oranje Nassau.
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Even later zagen we een donkere
figuur met een lange jas en een
grote zwarte hoed. Hij opende
het portier van de Blitz en keek
meteen in de loop van mijn pistool.
Hij bleef dus graag staan.

Dat laatste werd ik gewaar toen we samen een album met
foto’s bekeken. Daarin zaten ook kiekjes uit het prille
begin in Sint Geertruid.

Waar begon uw carrière bij de Douane?
‘Na de MULO volgde ik eerst overdag een tekenopleiding
van drie jaar aan de kunstnijverheidsschool in Den Bosch.
Daarna moest ik twee jaar in militaire dienst. Toen heb ik
nog even als volontair op een reclamebureau gewerkt maar
die man kon nauwelijks zijn hoofd boven water houden.
Mijn oudste broer, die dienstgeleider was van een gemengde post van de Belastingdienst, adviseerde mij toen om het
daar te proberen. Er waren twee personeelsadvertenties.
Eén voor de directe belastingen en één voor de Douane.
Die laatste vond ik het interessantst en daar heb ik heb
toen op gesolliciteerd. Zo werd ik in 1953 benoemd tot tijdelijk hulpcommies in Sint Geertruid in Zuid Limburg. Daar
heb ik het vak geleerd. Het was een idyllische standplaats.
In april staan alle bomen in bloei en dat is prachtig in dat
Zuid Limburgse heuvelland. We deden dienst te voet en op

IN GESPREK MET...

(iemand die kijkt of smokkel veilig is, red.) Die voorrijder
had ons niet gezien. Even later kwam er een Amerikaanse
auto aan, een Pontiac. We sprongen over de heg en gaven
volgens de regels een stopteken. Toen hij doorreed, schoot
ik hem achterna met een pistool. Mijn collega had inmiddels een landbouwwerktuig over de weg gesleept. Die man
gaf zich over en we vonden 400 kilo boter. Hoewel mijn
collega geen rijbewijs had, heeft hij die auto toch gereden
en zijn we ook nog heelhuids op de wacht gekomen.
Het ging bij die botersmokkel om veel geld, want door het
Systeem van landbouwheffing en restituties ontstond een
prijsverschil van ruim 3 gulden per kilo.

Douaneambtenaren op de uitkijk voor botersmokkelaars,
linoleumsnede door J.Th.M. Duijs, 1955
Deze linoleumsnede maakte Duijs ter gelegenheid van het
vijfjarig bestaan van Maastricht CVP (Centrale veldpost).

de fiets. Daardoor was het ook een heel gezonde omgeving.
Het ging om de controle van de motorijtuigenbelasting en
we surveilleerden en postten aan de grens. We namen ook
horloges in beslag van sjacheraars.’

Hoe lang hebt u in Sint Geertruid gewerkt?
‘Dat was van 16 april 1953 tot 1 januari 1955. Toen werd ik
verplaatst naar Maastricht CVP (Centrale Velddienst Post).
Die post was gemotoriseerd. Toen ik werd overgeplaatst,
zei de chef dat ik dat een eer moest vinden. We waren met
twaalf man, waaronder twee chefs.
Toen ik drie maanden bij die dienst zat, was ik met een
collega met de fiets naar de grens. Die collega hoorde dat
er over een landweggetje een auto reed. We stelden ons
verdekt op achter een heg en toen kwam er een voorrijder

In oktober 1955 kregen twee ambtenaren een tip van een
landbouwer over een vrachtauto die regelmatig over de
Belgische grens kwam. Twee fietsende collega’s stelden
zich met een eg verdekt op en een collega mét rijbewijs
en ik kregen een Opeltje dat we langs de weg in de buurt
van een afslag naar een veldweggetje posteerden. Toen
kwam die vrachtwagen: een Opel Blitz. Hij stopte vlak voor
ons. Iemand stapte uit en wij schoven ons Opeltje achter
die Blitz. Daarna renden we ieder aan een kant naar het
portier van die vrachtwagen, met getrokken pistool. De
kerels stapten uit. We vroegen wat de lading was. ‘Du
beurre’ zeiden ze. Hoeveel? 3500 kilo. We sloten de kerels
op in ons Opeltje en daarbij werden ze door een collega
die achter een muurtje zat onder schot gehouden. Maar ik
was niet tevreden, want ik wilde de voorrijder ook hebben.
Ik ging daarom in de cabine van de vrachtwagen zitten.
Even later zagen we een donkere figuur met een lange jas
en een grote zwarte hoed. Hij opende het portier van de
Blitz en keek meteen in de loop van mijn pistool. Hij bleef
dus graag staan. Een goeie vangst, want hij bleek de meest
loslippige te zijn tijdens de verhoren door de douanerecherche en de rechter-commissaris. Zo kon een hele lijn
tot Brussel toe worden opgerold. Mijn collega en ik kregen
ieder een gratificatie van vijftig gulden van de minister.
Wat wij in die tijd vreselijk misten, waren verbindingsmiddelen. Wij wilden wel walkietalkies hebben maar ons enige
communicatiemiddel was: in de lucht schieten. Van de
Belgen hadden we wel lichtkogels gekregen.
We werkten overigens aardig samen met de Belgen die een
premie kregen als ze iets vingen. Die was afhankelijk van
de waarde. En ze tipten ons tijdig als ze vermoedden dat
smokkel ophanden was.’
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IN GESPREK MET...

Joop Duijs

Daarbij maakte ik gebruik van mijn
scherpe pen. Voor die pen waren
sommigen in de hogere echelons bang,
zo hoorde ik later van iemand die mij
tijdens een receptie aansprak, enkele
jaren na mijn pensionering in 1989.
Ondanks die avonturen bleef u niet in Maastricht?
‘Ik werd in 1960 toegelaten tot de verificateursopleiding,
een interne HBO-opleiding voor de verificateurs die waren
belast met de controle bij invoer. Die duurde 3 jaar. Dat
was in Rotterdam op de Puntegaalstraat. In het tweede jaar
liep ik stage bij sectie 12, bij de Holland Amerikalijn. Dat
was aanpassen. Van het buitenleven ineens in een klaslokaal in de schoolbanken.
Ten slotte werd ik als verificateur geplaatst in Venlo Keulse
Barrière. Bijzonder was dat ik daar ook te maken kreeg
met de douane-aangelegenheden van het Britse leger in
Duitsland. Dat vroeg om improvisaties, onder andere toen
een Britse divisie wilde testen hoe lang een verplaatsing
van Engeland naar Duitsland duurde. Die kunst moest ik
ook toepassen toen een majoor van de Britse artillerie een
hoeveelheid gegraveerd zilveren bestek mee terugnam uit
Engeland. In verband met het feest voor de patroon van
de artillerie Barbara had hij dat zonder formaliteiten naar
Engeland vervoerd, een kunstje waardoor de majoor op de
terugweg in Vlissingen werd tegengehouden. Ik vond een
praktische oplossing, zodat hij het bestek alsnog naar zijn
eenheid in Duitsland kon brengen. Men ging mij als redder
in de nood beschouwen. Bij mijn pensionering kreeg ik een
dankbrief van een Engelse generaal die de Britse strijdkrachten vertegenwoordigde bij de Duitse regering en die
ook wel voor overleg bij mij kwam.
In die jaren zag het er naar uit dat ik in de BTW terecht
zou komen. Het aantal verificateurs werd verminderd en
die konden dan naar de BTW. Maar ik had net dit huis in
Venlo gekocht en daarom vroeg ik aan het ministerie mij

daar niet te plaatsen omdat een jaar later aan de Keulse
Barrière een vacature zou ontstaan door pensionering. Ik
werd toen tijdelijk tewerkgesteld in Nijmegen. Toen had
ik het geluk dat ik bij de Douane kon blijven. Mijn grote
kracht zit in de taal, niet in het rekenen. Ik kon tekenen en
schrijven en daarvan heb ik gebruik gemaakt. Zo ontwierp
ik folders voor de dienst en illustraties voor een lesboek
van de dienst. Ook heb ik oorkondes gekalligrafeerd die nu
misschien in het bezit van het museum zijn.
Ik kreeg uiteindelijk de rang van administrateur, was
lesgever en maakte als vakbondsman namens de CFO deel
uit van de beoordelingscommissie. Als het nodig was, stond
ik collega’s bij die in het werk in de problemen waren
geraakt. Daarbij maakte ik gebruik van mijn scherpe pen.
Voor die pen waren sommigen in de hogere echelons bang,
zo hoorde ik later van iemand die mij tijdens een receptie
aansprak, enkele jaren na mijn pensionering in 1989.
Ik moest wel leren relativeren, vooral na mijn zware operaties in 1977. Sinds ik uiteindelijk uit het ziekenhuis kwam,
had ik enige lichamelijke beperkingen. En de tegenwerking
van de Inspecteur bezorgde mij een slecht humeur. Tot
mijn geluk had ik ook een bestuursfunctie bij de Venlose
zweefvliegclub. Als niet-vlieger kon ik wel meevliegen. Als
ik dan in zo’n thermiekbel zat en op achthonderd meter
hoog alle Venlose grenskantoren zag liggen, kreeg ik een
gevoel van vrijheid en relativering. Het is ook prachtig als
je in zo’n thermiekbel zit samen met twee buizerds.’
Henk Duym
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Het favoriete
museumobject van...

Adrie van der Veer en
Bert van Teylingen
In de jaren dat wij, Adrie van der Veer en Bert van Teylingen,
in het Belasting & Douane Museum aan de collectie belastingzegels hebben mogen werken, zijn we heel wat bijzonderheden tegengekomen. Wat denkt u van belasting op
juwelen, dobbelstenen, speelkaarten en haarpoeder? Ook
belasting op handschoenen, hoeden en de huur van paard
en wagen maakten het leven duurder. Er is nog veel meer te
ontdekken en lang niet alles is gemakkelijk te vinden. Wie
plaatselijke ruilbeurzen bezoekt en bij de semi-handel naar
belastingzegels vraagt, krijgt de vreemdste, vaak negatieve
reacties, omdat belastingen niet bij iedereen even populair
zijn. Maar we durven te adviseren: blijf het proberen en sluit
u aan bij een postzegelvereniging – daar heeft u de meeste
kans soortgenoten tegen het lijf te lopen.
Onze favoriete zegels zijn de Zegels herstel Rijn- en binnen(vaart)vloot. We leerden vroeger dat de Batavieren circa
58 jaar voor Chr. bij Lobith ons land binnenkwamen. Zij
konden rustig doorvaren en hoefden bij de grens niet uit
hun uitgeholde boomstammen te stappen om aan allerlei
formaliteiten te voldoen. Dat werd in de loop van de jaren
wel anders. Uren heb ik, Bert, aan de grens bij Wernhout
staan wachten met een vrachtwagen volgeladen met in
België gekochte rozenstruiken, wachtend op de oproep van
de douane ‘wil de chauffeur van de Opel Blitz zijn wagen
optrekken tot voor het kantoor om te worden gevisiteerd’.
Heel vaak vroegen de ambtenaren aldaar om monsters. Pas
later begreep ik dat ze uit waren op een paar struiken voor
hun eigen tuintje. In mijn herinnering was het altijd erg
laat, erg donker en erg nat. Ook die regelgeving veranderde in de loop der jaren en tegenwoordig kunnen de wagens
zonder problemen en zonder inklaren gewoon doorrijden.

De grenskantoren staan leeg en zien er met
hun ingegooide ruiten troosteloos uit.
Een van de bedrijfstakken die tijdens de Tweede
Wereldoorlog zwaar te lijden heeft gehad, is de binnenvaart. De bezetter probeerde de binnenvaartschippers door
betaling enigszins te compenseren voor geleden schade.
De regeling ging in augustus 1941 in. Schippers kregen een
uitkering van 10 cent per ton geleden schade over de eerste 300 ton en 4 cent per ton voor grotere schepen. Deze
tarieven golden per week. De hiervoor benodigde gelden
moesten ergens vandaan komen: ze werden verkregen door
een heffing. Vanaf medio oktober moest voor schepen met
een tonnage van meer dan 100 ton, 20 cent per ton per
jaar aan de Nederlandse overheid worden betaald. Betaling
werd gedaan door middel van zegels die speciaal voor dit
doel werden gedrukt. Schippers kregen de documenten
waarop deze zegels moesten worden geplakt bij onder
andere de Nederlandse particuliere Rijnvaartcentrale. Voor
afstempeling moesten de schippers zelf zorgen. De zegels
werden gedrukt bij Joh. Enschedé in Haarlem. In totaal
waren er 16 waarden; de laagste was 5 cent, de hoogste 10
gulden. In september 1944 werden ze voorlopig afgeschaft,
medio 1947 definitief.
Elke woensdag hebben wij allerlei belastingzegels in
handen. Vergeleken met heel veel andere, zien deze Zegels
herstel Rijn- en binnen(vaart)vloot er modern en fris uit.
Daarom zijn ze ons favoriete object in de collectie van het
museum.
Adrie van der Veer en Bert van Teylingen
Vrijwilligers
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Aankondiging
Ter gelegenheid van de uitreiking van de Uyttenhoovenpenning organiseert
het Belasting & Douane Museum op woensdag 29 oktober een symposium
over campagnes van de Belastingdienst in verleden, heden en toekomst.

Uitreiking Uyttenhoovenpenning
en symposium over campagnes
van de Belastingdienst
De penning is een initiatief van de Stichting Uyttenhooven
Doyenfonds. Een in 1927 opgericht fonds dat zich onder
andere inzet voor ons fiscaal erfgoed in de meest brede
zin van het woord. De penning wordt, op voordracht van
de Stichting Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel,
toegekend aan personen of instellingen die duidelijk
een bijdrage hebben geleverd tot het verbeteren van het
aanzien van de Belastingdienst in de publieke opinie, tot
het meer aanvaardbaar maken van belastingheffingen of
tot het scheppen van een beter begrip van de Nederlandse
belastingen.
Het symposium zal plaatsvinden op woensdag 29 oktober
2014, van 14 tot 18 uur in het Belasting & Douane Museum
aan de Parklaan in Rotterdam. Moderator is media- en
presentatietrainer Hugo Dittmar. Sprekers zijn journalist en
televisiemaker Jort Kelder, trendstrateeg Richard Lamb en
hoogleraar Communicatie en Beïnvloeding aan de Faculteit
der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen Enny
Das. De Uyttenhoovenpenning wordt door de directeur-
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generaal Belastingdienst Peter Veld uitgereikt aan iemand
die een positieve bijdrage heeft geleverd aan de beeldvorming van belastingen in ons land. Aan wie, dat wordt
uiteraard pas op 29 oktober bekendgemaakt.
We willen campagneleiders, marketeers en belangstellenden een middag bieden waar gekeken wordt naar de
campagnes van de Belastingdienst in verleden, heden
en toekomst. Daarbij kunnen tal van vragen aan de orde
komen zoals: Wat is er veranderd in campagneland sinds
de stadsomroeper vanaf de pui van het stadhuis belastingmaatregelen aankondigde? Waar staan we nu met
de campagnes van de Belastingdienst? De mate waarin
Nederlanders aan hun belastingverplichtingen voldoen, is
hoog, ook dankzij die campagnes uit verleden en heden.
Hoe ziet de toekomst van campagnes er uit in het licht van
die hoge compliantie, en met het oog op het veranderende
medialandschap? Zou er op een heel andere manier campagne gevoerd kunnen worden?
Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar ons
algemene adres: info@bdmuseum.nl

ERC2014 Helsinki - Sint Petersburg

Met meer dan 30 Nederlandse registratoren en
collectiebeheerders vertrek ik op 7 juni naar de
tweejaarlijkse European Registrars Conference
in Helsinki, afgesloten door een bezoek aan het
depot van de Hermitage in Sint Petersburg.

Zustermuseum in Helsinki
Een bezoek aan ons zustermuseum (Tullimuseo) op het vestingeiland Suomenlinna staat alleen op mijn programma.
Het vestingeiland voor de haven van Helsinki gold vroeger
als een militair bolwerk. Zowel de Zweden, als de Russen
en Finnen hebben gebruik gemaakt van deze vesting om de
verschillende vijanden op afstand te houden. Tegenwoordig
staat de voormalige vesting op de werelderfgoedlijst van
Unesco. Ik krijg een rondleiding van Miia Salakka en steek
veel op van de geschiedenis van dit deel van Europa. Het
museum vertelt over het ontstaan van belastingen beginnend in de vroege middeleeuwen. Net als in ons museum
komt smokkelen van drank en sigaretten aan bod, en ook
de Flora en Fauna wet krijgt aandacht. Naast typisch Finse
zaken, zoals inspectie met watervliegtuigen langs de uitgestrekte kust, is ook veel herkenbaar.

Congres collectiebeheer
Bij het Ateneum Art Museum komt iedereen weer samen.
Hier vindt de inschrijving voor het congres plaats en
worden we worden welkom geheten door Huutajat, een
zogenaamd Fins schreeuwkoor.
De European Registrars Conference is altijd interessant.
Door de parallelle sessies kan ik helaas niet alles volgen
wat ik zou willen. Onderwerpen die, verdeeld over twee
dagen, aan bod komen zijn onder andere: de rol van de
koerier; het verzekeren van kunst en indemniteit; verhuizen van XXL collecties; veiligheid en kunstdiefstal; collectiemanagement en het managen van reizende tentoonstellingen.

Het depot van de Hermitage
Een kleine groep vertrekt met de trein naar St. Petersburg.
Drie uur lang zien we het Finse landschap met berken en
meren aan ons voorbijtrekken. ’s Middags rijden we per
bus naar het depot van de Hermitage. We verzamelen
in een grote hal waar we uitleg krijgen over de laatste
uitbreiding van de restauratieateliers en de nog nieuw
te bouwen bibliotheek. We krijgen een rondleiding van
een Hermitage-medewerker met een tolk. Helaas mogen
we niet fotograferen. Het gebouw lijkt verlaten, op twee
restauratoren na die ons uitleg geven over objecten die zij
onderhanden hebben. Misschien is het overige personeel
eerder naar huis gegaan, omdat de volgende dag een nationale feestdag is. De rondleiding voert ons door de zaal
met rijtuigen. De koetsen uit de 18de en 19de eeuw zijn
grotendeels gerestaureerd. In glazen kasten langs de wand
hangen de meest uiteenlopende objecten van textiel, leer
en metaal. Elke vitrine is afgesloten met een loodje (!).
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Reislog van de European Registrars
Conference en een bezoek aan het
depot van de Hermitage

Later blijkt dat ook de deuren van de ateliers met loodjes
worden afgesloten. Iedere restaurator heeft zijn eigen
loodje zodat men kan zien wie er vergrendeld heeft.

Restauratieateliers in het depotgebouw
Vanaf de bovenste etage voert de tocht verder langs de
restauratieateliers. Deze liggen boven elkaar, aan de kant
van het gebouw waar het beste licht invalt. We beginnen
met het atelier voor metalen voorwerpen. De restaurator laat twee doorgeroeste ijzeren halfronde bogen zien,
het onderstel van een Romeinse stoel. Daarnaast ligt een
halfvergane metalen schaal in een kartonnen doos met een
blauwe lap stof, eveneens een archeologische vondst.
Honderden restauratoren zijn dagelijks aan het werk om de
objecten van de Hermitage te restaureren. De Hermitage
hanteert een gildesysteem. Men begint onderaan de ladder
en voert eenvoudige handelingen uit onder leiding van een
senior. Naarmate de jaren verstrijken, krijgt de restaurator
in spe steeds ingewikkelder handelingen te doen en meer
bevoegdheden. Engelengeduld is belangrijk.

Nieuwste materialen en technieken
Een verdieping naar beneden is het restauratieatelier van
de beeldhouwwerken. Dit is een relatief klein atelier. De
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ruimte waar de beelden staan uitgestald daarentegen
is groot en licht. Kleine beelden staan in vitrines, grote
zware beelden staan opgesteld op podia aan weerskanten
van de ruimte. Daaronder worden de glas-in-lood-ramen
gerestaureerd. Op de bureaus staan veel instrumenten en
de medewerker vertelt dat ze bijna geen ‘nee’ te horen
krijgen bij het bestellen van materiaal dat ze nodig hebben
voor hun restauratiewerk.

De Hermitage
De volgende dag begint met een busrit door St. Petersburg.
In de bus vertelt een gids ons de geschiedenis van de stad.
Bij elk groot, opvallend gebouw, kerk of monument krijgen
we een uitgebreide uitleg en de gelegenheid om snel wat
foto’s te maken. Zo voert de bustrip ons onder andere
langs de Admiraliteit, een replica VOC-schip geschonken
door Nederland en het houten huisje van Tsaar Peter de
Grote. En dan: de Hermitage. Dit museum bestaat uit
vijf gebouwen, gelegen aan de Neva-rivier. Het grootste
gebouw is het Winterpaleis waar de centrale toegang is.
Eenmaal binnengekomen word je overweldigd door de
grootsheid van het interieur en de eindeloze stroom
bezoekers, wel 10.000 per dag. Ik zie de prachtige schilderijen en andere schitterende kunst (3 miljoen voorwerpen!!), maar ik loop ook rond als collectiebeheerder. Hoe
verwerken ze hier die enorme bezoekersaantallen? Bij
de ingang hangt een bord met de tekst ‘small cloakroom

Vrienden van
het museum

Vriendendag
2014
Op zaterdagmiddag 12 juli vond de tweejaarlijkse
Vriendendag van de Vrienden van het Belasting & Douane
Museum plaats. Ongeveer veertig vrienden waren aanwezig
bij deze zeer geslaagde middag in het museum. Rond half 2
werd iedereen van harte welkom geheten door de voorzitter van de stichting Vrienden en door Frans Fox, directeur van het museum. Voor de kinderen was er een apart
programma; zij konden meteen aan de slag met allerlei
vragen en opdrachten. De volwassenen werden enthousiast
rondgeleid door Frans Fox. Hoogtepunt van de rondleiding
was de presentatie van het nieuw aangekochte en gerestaureerde schilderij van Juriaen Pool II, De overlieden van
het Amsterdams goud- en zilversmidsgilde. In de Impost van
juni 2014 is al veel over dit schilderij gezegd.

1400 people’. Een grote garderobe elders in het gebouw is
goed voor meer dan 4000 bezoekers. Het valt mij op dat
de grote marmeren trappen niet eens heel erg uitgesleten
zijn.

Low tech?
Het is een warme dag en dan loopt de temperatuur op.
In de Hermitage gaan gewoon de ramen open, een eenvoudig klimaatcontrolesysteem. De Rembrandts hangen
naast een raam zonder gordijn. Ik ga er maar vanuit dat
het UV-werende ramen zijn. Om te voorkomen dat inkt en
papier te snel verouderen onder invloed van licht, wordt
een rode lap stof over vitrines met kostbare papieren
objecten gedrapeerd. Toch zie ik een apparaat: in een
hoek weggemoffeld staat een oude ontvochtiger. Het is
opvallend dat het museum zo low tech oogt, terwijl in het
depot de allernieuwste technische hulpmiddelen worden
ingezet. Schijn bedriegt – er is wel degelijk een klimaatbeheerssysteem en sinds een psychisch gestoorde man
in 1985 de Danaë van Rembrandt aanviel met zwavelzuur
en een mes, is ook het alarmsysteem het beste dat op de
wereld te koop is.
Annemarie Simon-de Jong
collectiebeheerder

De aankoop en restauratie van dit indrukwekkende schilderij zijn mogelijk gemaakt door de donaties van de Vrienden
van het Belasting & Douane Museum en daar mogen ze
trots op zijn, want het is een prachtig schilderij. De kosten
van de aankoop en de restauratie bedroegen ruim 25.000
euro en daarmee heeft het museum een kostbaar en uniek
stuk toe kunnen voegen aan de collectie.
Het schilderij is groot (zeker anderhalf bij twee meter)
en het beeldt een vijftal deftige heren af, die een zilveren vaas ‘bestuderen’. Het lijkt wel een beetje op de
Staalmeesters van Rembrandt, waar ook een aantal serieus
kijkende en in het zwart geklede heren op afgebeeld zijn,
die iets ‘bestuderen’.
Het werk is schitterend gerestaureerd en hangt op een
mooie plaats in het museum.
Met een beetje onderdrukte humor merkte een van de
aanwezigen op dat hij het wel leuk vond dat ‘op een topstuk van een Rotterdams museum vijf Amsterdamse heren
stonden’. Dat maakt het schilderij niet minder indrukwekkend!
Het weer werkte prima mee en na de rondleiding was het
dan ook aangenaam borrelen in de tuin van het museum.
Daar werd nog lang nagepraat over het schilderij, en een
heleboel andere zaken zoals de Belastingdienst en de
Douane in voorbije jaren.
Het was een rustige, ontspannen en heel geslaagde middag, die door de aanwezigen bijzonder gewaardeerd werd.
Ton Groenendijk
Voorzitter
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Nieuw assortiment
in museumwinkel
Sinds kort zijn in de museumwinkel allemaal nieuwe
spullen te koop. Hebbedingetjes, spullen met een knipoog
en exclusievere zaken.  

Artikelen die gerelateerd zijn aan onze collectie of aan
de wisseltentoonstelling vormen de basis van het nieuwe
assortiment. De artikelen zijn niet alleen aantrekkelijk
maar ook financieel bereikbaar voor onze bezoekers. Een
enkel ding is exclusief en duur, maar het merendeels van
het winkelassortiment is vooral bijzonder, bruikbaar, verrassend en gewoon leuk.
Het unieke reuzenprentenboek dat illustratrice Charlotte
Dematons maakte voor het DouaneDek is een gouden uitgangspunt voor een aantal nieuwe artikelen, vertelt communicatiemedewerkster Erna Tieman, de drijvende kracht
achter de aanschaf van de nieuwe spullen. Zo zijn nu te
koop een heerlijke grote mok, een schuifpuzzeltje voor
kinderen en ansichtkaarten met details uit het boek. Het is
de bedoeling de productlijn met de prachtige afbeeldingen
van Charlotte Dematons na verloop van tijd verder uit te
breiden.
Ook Doerak, de mascotte van het museum, is een inspiratiebron voor nieuwe artikelen die vooral voor kinderen
bedoeld zijn. Zo is er een stickervel te koop en zijn er nog
rubberen sleutelhangers in de maak.
Het speelse, veelkleurige museumlogo is ook in diverse
items terug te vinden. De vrolijk gekleurde bolletjes sieren
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onder meer een mooie tas, een kofferlabel en een kofferriem. Zo zul je jouw koffer niet meer zo snel over het
hoofd ziet op de lopende band! En natuurlijk doet een
klein grapje het ook altijd goed. De grappige x-ray zakjes
voor lingerie, kabeltjes, schoenen en vuile was zijn bijvoorbeeld items die alleen bij het museum te koop zijn. Ook
de manchetknopen in de vorm van een belastingenveloppe
zijn een geinig cadeautje om te geven. Net als de zakjes
‘zwart geld’ gevuld met muntdrop – die horen al jaren bij
het assortiment en blijven leuk.
Niet alleen de spullen in de winkel zijn nieuw, ook de winkel zelf heeft een opknapbeurt gehad. Dichte deurtjes zijn
verwijderd en er is meer stellingruimte op ooghoogte vrijgemaakt. ‘De winkel was aanvankelijk vrij strak ingericht,’
vertelt Erna Tieman, ‘maar dat was niet praktisch. Mensen
willen dingen toch graag even vastpakken en aanraken, en
dat kan nu.’
Roelien Wierstra

Nieuwe aanwinst

Aquarel van
J.B. Jongkind
Op 2 juli heeft het Belasting & Douane Museum
een kleine aquarel van de Nederlandse kunstschilder Johan Barthold Jongkind (1819-1891) verworven. Op de juliveiling van het veilinghuis ‘Onder
de Boompjes’ in Leiden bleek ons museum de hoogste bieder en kon deze aquarel (afmetingen: circa
6 x 9 cm) aan de collectie worden toegevoegd.

Een jaar na de geboorte van Johan Barthold Jongkind
verhuisde het gezin Jongkind naar Vlaardingen. Zijn vader
G.A. Jongkind was toen ‘douanier’. Volgens het oudste
Jaarboekje voor Ambtenaren uit 1833 was Jongkind senior
in dat jaar ‘Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen’
in Vlaardingen. Zijn laatste functie was ‘Ontvanger der
Directe belastingen’ in Gouda. Vader Gerrit Adrianus wilde
zijn zoon een notarisstudie laten volgen, maar Johan
wilde schilderen. Toen zijn vader in 1837 stierf, liet Johan
deze studie schieten en trok – met toestemming van zijn
moeder – naar de Tekenacademie in Den Haag. Daar werd
Andreas Schelfhout zijn leermeester. Deze landschapsschil-

der van zee, schepen, molens en hemel was voor Jongkind
het ideale voorbeeld om zich als landschapsschilder te
ontwikkelen.
Op uitnodiging van de Franse kunstschilder Eugéne Isabey
trok Jongkind in 1845 naar Parijs. In Frankrijk had hij al
gauw succes. Jongkind wordt gezien als één van de voorlopers van het Franse Impressionisme. Na een leven van
drankmisbruik, schulden en psychische problemen overleed Jongkind in 1891 in La Côte-Saint André bij Grenoble.
De aquarel toont een reiziger op een landweg op het
moment dat hij in een Hollands polderlandschap een tolbord passeert. Helaas is op het tolbord geen tekst leesbaar,
zodat de exacte locatie niet is vast te stellen. De vorm van
het tolbord is kenmerkend voor 19e- en vroeg 20e- eeuwse
tolborden. De vorm van het bord komt onder andere
overeen met het tolbord van Haastrecht (inventarisnummer
12962) en het tolbord op het schilderij Tol op de weg tussen
Delft en Rijswijk van B. van Straaten uit 1855 (inventarisnummer 03060) in de vaste presentatie van het museum.
De aquarel zal op korte termijn opnieuw worden ingelijst
en in de vaste presentatie van het museum worden toegevoegd aan het thema ‘Tollen’.
Wim van Es
conservator
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Geschiedenis
Nieuwe aanwinst
Johannes Le Maire, de echte
uitvinder van het klein zegel
In 1621 raakten de Republiek en Spanje na het Twaalfjarig
bestand opnieuw in oorlog. En dat terwijl het economisch
tegenzat, onder meer door de Spaanse handelsembargo’s.
De Staten-Generaal zagen belastingverzwaring als enige
mogelijkheid om de noodzakelijke versterking van het
leger van prins Maurits te financieren. Toen ene Johannes
van den Broeck (1593-1648), zoon van een Amsterdamse
biersteker, de Staten in 1623 liet weten dat hij een middel
wist waarmee zij op een simpele manier belasting konden innen, vooral van de meer vermogende ingezetenen,
waren die uiteraard geïnteresseerd. Het idee was dat een
akte, overeenkomst of vonnis alleen rechtskracht had als
deze voorzien was van een fiscaalzegel dat later de naam
‘klein zegel’ kreeg. Dit waarmerk van echtheid van de
akte waarop het bevestigd was, werd als reliëf in papier
aangebracht. Het was een progressief systeem; naarmate
de waarde waarover het stuk handelde hoger was, nam het
bedrag dat voor een klein zegel betaald moest worden toe.

Johannes van den Broeck ten onrechte 390 jaar als
uitvinder geboekstaafd!
De Staten-Generaal veronderstelden dat het klein zegel
de vinding van Van den Broeck zelf was, wat waarschijnlijk
ook de bedoeling was zoals later aannemelijk gemaakt zal
worden. Daardoor is vanaf de invoering van het zegelrecht Van den Broeck gezien als de bedenker ervan. Ten
onrechte ontdekte ik. Het Nationaal Archief heeft een klein
dossier over de eerste contacten van Van den Broeck met
de Staten en latere ontwikkelingen. Uit vier stukken blijkt
dat niet Johannes van den Broeck de uitvinder van het
klein zegel was, maar de Amsterdamse predikant Johannes
Le Maire (1567-1642).
Het eerste stuk dateert van 24 april 1623 toen Van den
Broeck aan de Staten schreef dat
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Een Utrechts klein zegel van 4 stuivers op een akte van verkoop uit 1625.

(...) hem bekent sij een bequamen middel waardoor dat
Uw Edele Hoog Mogende jaerlix gevoechelijck groote
somme van penningen cunnen trecken sonder risico,
ende equipagie, oft verhooginge vande jegenwoordige
imposten (...)
Hij liet de naam van Le Maire achterwege maar pretendeerde niet dat hij de belasting zelf had bedacht. Op 28
april 1623 zegden de Staten Van den Broeck toe dat hij en
zijn nakomelingen jaarlijks het aanzienlijke bedrag van
drieduizend gulden zouden ontvangen als de belastingmaatregel zich in de praktijk had bewezen. Op 13 juli 1623
besloten ze de voorgestelde inventie van Johannes vanden
Broeck nader te laten onderzoeken; de naam Le Maire
ontbrak. Het tweede stuk betreft een verklaring van 17
oktober 1624 waarin Van den Broeck impliciet liet weten
dat Le Maire het klein zegel bedacht.

Nieuwe aanwinst

GESCHIEDENIS

Een Utrechts klein zegel van 4 stuivers op een akte van
verkoop uit 1625.

Een kopie van de brief die Van den Broeck op 24 april 1623
schreef aan de Staten-Generaal.

Ick onderschreven beloove mits desen, dat soo wanneer ick sal ontfangen ende genieten het beneficium,
dat de heeren Staten Generael van dese provincien mijn
beloofd hebben voor de propositie aen haere hooge
mogende van het cleyne zegel gedaen; (...) dat ick vande
suijvere voorszegde benefitien soo wanneer ick die sal
hebben ontfangen, daer van aende heere Johannes Le
Maire sal laaten genieten de gerechte helft van ‘tgeene
ick genieten sal. (...)

echter keer op keer op de lange baan te schuiven, ondanks
protesten en zelfs nadat een door henzelf ingestelde commissie in 1648 tot de heldere conclusie kwam dat Van den
Broeck zonder meer recht had op de uitkering.
In 1648 overleed Van den Broeck. Over zijn werkzaamheden tot het moment waarop hij naar de Staten stapte en
het klein zegel zijn carrière startte, is niets bekend. Het
ambt van commissaris van het klein zegel in Holland bleek
in juli 1625 een opstapje te zijn voor de functie van commies van de Financie van Holland waar hij orde op zaken
moest stellen na het gedwongen vertrek van Hendrik Aerts
Doudijns.

De ‘gerechte helft’ betekent dat Le Maire recht had op de
helft van de vergoeding. Dat kan alleen betekenen dat Le
Maire een substantiële bijdrage leverde aan de ontwikkeling van het klein zegel. Van den Broeck had zich namelijk
in de maanden daarvoor, bij salarisonderhandelingen
met de Staten van Holland en Westvriesland, laten kennen als iemand die zijn financiële belangen uitstekend
kon behartigen. De provincie Holland voerde (als eerste)
het klein zegel in op 13 augustus 1624 en Van den Broeck
werd commissaris van het klein zegel. Hij was hiermee de
hoogste functionaris in de organisatie rond het klein zegel.
Ook in andere provincies werd kort daarna het klein zegel
geïntroduceerd.
In februari 1635 beklaagden de Staten-Generaal zich over
hun grote financiële lasten. Om die te verlichten voerden
ze op 18 mei 1635, eindelijk, het klein zegel in. Daarmee
verplichtten zij zich om Van den Broeck jaarlijks drieduizend gulden te betalen. De Staten wisten de betalingen

Veel stukken in het dossier gaan over vorderingen van de
achterstallige betalingen; eerst door Van den Broeck zelf,
later door erfgenamen van Van den Broeck en Le Maire.
Het derde stuk dat waarschijnlijk maakt dat Le Maire
het klein zegel bedacht, schreef Gerbrand Sas van den
Bossche, de echtgenoot van Wendelina van den Broeck
(de dochter van Johannes) in 1656. Hij verklaarde dat
Wendelina afzag van haar recht op de helft van de door de
Staten toegezegde jaarlijkse uitkering vanwege de uitvinding van het klein zegel. De opbrengst was in het vervolg
voor de ‘kinders’ van de in 1642 overleden Le Maire.
Johannes Le Maire liet weinig sporen na. Interessant is
zijn Album amicorum (1598) met bijdragen van onder
meer bekende theologen en wetenschappers als Gomarus,
Armenius, Clusius en Plancius. Zelf schreef hij in de Alba
amicorum van Mostart en Narsius. Aan het eind van zijn
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Geschiedenis

Het voorblad van het Album amicorum van Johannes Le
Maire.

Waarom Le Maire niet zelf naar
de Staten-Generaal ging

leven beschreef hij op ruim zeshonderd bladzijden de wonderen van Gods schepping in Vivum theatrum.
Maria Le Maire, een dochter van Johannes Le Maire en
zijn vrouw Maria Merchier, was getrouwd met de Londense
predikant Willem Cooper. Merchier droeg in 1646 haar
recht op de jaarlijkse betalingen van de Staten-Generaal
over aan haar schoonzoon Willem. Die stuurde in 1656
een verzoekschrift – vergezeld van een missive van Oliver
Cromwell (landvoogd van Engeland, Schotland en Ierland)
– naar de Staten waarin hij vroeg om de voldoening van de
achterstallige betalingen. Ook schreef hij dat zijn schoonvader ruim dertig jaar eerder het klein zegel bedacht.
Johannes van den Broeck was degene die het middel onder
de aandacht van de Staten Generaal bracht; over de financiële kant van de zaak hadden Van den Broeck en Le Maire
een overeenkomst gesloten.
(...) hoe dat syn suppliants huysvrouwen vaeder Joannes
Le Maire (...) al eenige over de dertich jaeren geleden,
door Joan van (den) Broeck aen Edele Hooge Moogende
hadden laeten voorstellen dat hij bedacht hadde seecker
middel, noyt tervoren by Edele Hooge Mogende gepractiseert, waerdoor Uwe Hoogh Mogende Staets inkomen
buyten belastinge vande gemeen(te) merckelycke soude
kunnen worden verbetert ende geaugmenteert (...) Joan
vanden Broeck die met des suppliants schoonvaeder contract hadde aengegaen over het deelen ende participeeren den te bedingen beenefisien (...)
Wat drie andere stukken impliciet lieten zien, staat
ondubbelzinnig in dit vierde document. De Staten hebben
– zonder opgave van redenen – van de beloofde jaarlijkse
drieduizend gulden geen cent betaald.

De vraag dringt zich op waarom Johannes Le Maire niet
zelf zijn idee aan de Staten-Generaal voorlegde. Denkbaar
is dat een voorstel van ‘een Le Maire’ daar, naar het zich
laat aanzien, weinig kans van slagen had. Le Maire, telg
uit een koopmansgeslacht uit het calvinistische Doornik in
Henegouwen, vluchtte voor de Spanjaarden via Antwerpen
naar Holland. Hij studeerde theologie in Leiden en werd in
1601 predikant in Amsterdam. Zoals veel dominees uit het
zuiden was hij een overtuigde contraremonstrant en dat
lag bij de meeste regenten niet goed. Dan was er ook nog
in 1620 een affaire over een brief van zijn hand, dubbelzinnig van inhoud en schadelijk voor het vaderland, waar het
Amsterdamse stadsbestuur en de VOC van op de hoogte
waren.
Maar een groter obstakel vormde vermoedelijk zijn broer
Isaac Le Maire met wie hij goede banden onderhield. Isaac
was, als de op een na grootste aandeelhouder, in 1602
een van de grondleggers van de VOC, de eerste naamloze
vennootschap ter wereld met vrij verhandelbare aandelen.
Wegens vermeend gesjoemel bij de financiële afwikkeling
van een vlootreis is hij in 1605 uit de compagnie gezet en
werd hem verboden vaarroutes van de VOC te gebruiken.
Isaac Le Maire heeft daarna op verschillende manieren
geprobeerd om de VOC te schaden. Zo verkocht hij in 1609,
met een handjevol compagnons, VOC-aandelen die hij
niet bezat. Hiermee was hij ‘s werelds eerste short seller;
een avontuur dat overigens financieel verkeerd uitpakte
voor Le Maire cum suis. In 1615 liet hij zijn oudste zoon
Jacob via een vermoede doorgang ten zuiden van de
Straat Magellaan naar Indië varen, zo voer hij immers geen
VOC-route. De ontdekte zeestraat heet nog altijd Straat Le
Maire.
Gezien onder andere deze voorvallen heeft Johannes Le
Maire vast gedacht dat zijn idee bij de Staten-Generaal
beter kon worden aangeboden door iemand die geen last
had van oude conflicten met regenten van diverse pluimage.
Jantine Bloemhof

18

REPORTAGE

Van Wega naar Wolga

oude depot

nieuwe depot

In een zwarte kubus met uitstekende rode rand langs de A4, met het gejuich
van Ado-supporters op gehoorafstand, schuilt een onvermoede wereld van
bijzondere kunstobjecten, historische artefacten en prachtige schilderijen.
Het is het nieuwe depot van kunsttransporteur en -opslagbedrijf Hizkia van
Kralingen. Sinds deze zomer is het ook de nieuwe opslag van alle objecten van
het Belasting & Douane Museum die niet in het museum te zien zijn.
Bij aankomst bij het oude depot aan de Wegastraat in de
Haagse buurt de Binckhorst te midden van autogarages
en smartphone-reparateurs, valt meteen de ietwat dorpse
sfeer op. Dat komt onder meer door de kip met vier
kuikentjes en een heel legertje hanen waar je, eenmaal
binnen op het goedbeveiligde terrein, bijna over struikelt.
Op de donkergrijze betonnen vloeren van de bedrijfshal
staat overal verpakkingsmateriaal en aan de wanden en
zelfs aan het plafond, hangen affiches van oude tentoonstellingen waar het bedrijf Hizkia van Kralingen kunst voor
heeft gereden. Het geheel heeft wel iets van de grot van
Ali Baba. In het depot van het museum trekt technisch
medewerker Frans Wijnvoord met twinkelende ogen laatjes
open en laat verborgen schatten zien: prachtige prenten,
stop-bordjes van de Douane en verzegeltangen in alle soorten en maten zijn nog maar een paar van de voorbeelden.
Een replica pop in de gedaante van onze eerste minister
van Financiën Alexander Gogel siert de collectie. Net als
een oude smokkelpiano en tal van andere objecten - van

waardevolle zaken tot doodgewone borden en kopjes uit
oude belasting- en douanekantoren.
Samen met collectiebeheerder Annemarie Simon-de Jong
is Frans Wijnvoord verantwoordelijk voor de verhuizing.
Alles moet worden ingepakt, van het allerkleinste tolloodje tot de stellingkasten aan toe. Zelfs een grafzerk
die vroeger in de museumtuin lag, gaat mee. Voordeel is
dat Frans Wijnvoord en Annemarie Simon-de Jong vier
jaar geleden ook al eens het hele depot verhuisd hebben.
Toen gingen alle objecten vanwege de verbouwing van de
zolder van het museum naar het depot aan de Wegastraat.
De ervaring van die verhuizing komt nu goed van pas. Ze
weten precies hoe alles ingepakt moet worden en wat de
procedures zijn.
Wijnvoords hart gaat uit naar de rijkswapenborden, die
hij vroeger restaureerde. ‘Kijk’, legt hij uit bij één van
de borden, ‘hier kun je goed zien hoe de verflagen zijn
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Patrick werkt aan de inrichting
van het nieuwe depot

opgebouwd.’. Er zijn behoorlijk veel van deze borden in
omloop. In diverse douane- en belastingkantoren hangt er
eentje. Ook op de werkkamer van de staatssecretaris hangt
een rijkswapen.

een kijkje achter de schermen en dat is echt bijzonder.
De meeste mensen komen daar niet. Soms rijden we met
collecties van particulieren en komen dan in de meest
prachtige huizen.’

Andere favoriete objecten van Wijnvoord zijn de stookketels die gebruikt werden om illegaal drank te stoken. ‘Deze
heeft heel lang in het museum gestaan,’ vertelt hij bij een
groot exemplaar. ‘Hij stond bij de uitgang van de lift. Ik
vind het fascinerend om te zien hoe dit gemaakt is. Je kunt
zien dat het een zelfgemaakte ketel is. Mensen denken wat
uit om een centje bij te verdienen.’

Na vele tientallen ritten met stellingkasten en alles wat
daar in thuishoort zijn alle objecten op hun nieuwe plek.
Hoewel de knusse uitstraling van de rondscharrelende kippen en hanen van het oude depot node gemist zal worden,
is het nieuwe gebouw een verademing. Het contrast met
het oude depot had niet groter kunnen zijn. Het nieuwe
kunstdepot van Hizkia van Kralingen aan de Wolga heeft
lichte vloeren en hoge plafonds, is heel ruim opgezet en
staat te glimmen op het bedrijventerrein Forepark.
Terwijl Dirk, Mike en hun collega’s de spullen samen met
Frans Wijnvoord verder inpakken, verhuizen en weer
uitpakken, werkt Annemarie Simon-de Jong samen met
Patrick en anderen al weer aan de inrichting van het nieuwe depot. Stellingen moeten op een logische plek worden
gezet, materiaalgroep bij materiaalgroep. Alle stellingen
moeten schoongemaakt worden en van witte vellen papier
worden voorzien alvorens de objecten weer op hun juiste
standplaats terechtkomen.

De verhuizing van de kunstopslag was een kwestie van
tijd, vertelt eigenaar en oprichter Hizkia van Kralingen.
Hij moest al een tijd lang “nee” verkopen aan musea en
particulieren die hun kunstwerken bij hem wilden onderbrengen. Om nieuwe klanten te kunnen aannemen, was het
voor hem noodzakelijk naar een groter pand te verhuizen.
Vandaar dat ook het Belasting & Douane Museum na een
verblijf van vier jaar aan de Wegastraat, weer haar objecten kon pakken om naar het nieuwe pand te verhuizen.
Opnieuw moeten ruim 42.000 objecten worden verhuisd.
De crew van Hizkia van Kralingen is zeer bedreven in het
verplaatsen van collecties – het is hun dagelijks werk.
Het bedrijf is één van de grootste wereldspelers waar het
transport van bruiklenen tussen nationale en internationale musea betreft. Als het Rijksmuseum een stuk van
het Belasting & Douane Museum wil lenen, zorgt Hizkia
van Kralingen voor het transport. Maar ook als bijvoorbeeld het Museum of Modern Art (MoMa) in New York een
expositie heeft in Taiwan, wordt het bedrijf ingeschakeld
om het transport te coördineren. ‘Het is heel erg leuk
werk’, vertellen Dirk en Mike van de “buitendienst” tijdens
een rit tussen de Wegastraat en Wolga. ‘We krijgen overal
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Tegelijkertijd wordt in het museum met man en macht
gewerkt aan het digitaliseringsproject waarbij alle geregistreerde objecten in het registratieprogramma Adlib worden
nagekeken en op het internet worden geplaatst. Hiermee
zal het in de toekomst voor andere musea makkelijker worden een inkijkje te krijgen in de collectie van het Belasting
& Douane Museum. Mogelijk zal het bruikleenverkeer dan
ook toenemen!
Roelien Wierstra

Museumschatten

MUSEUMSCHATTEN

Groepsportret van douaneambtenaren met in beslag genomen smokkelwaar, foto, genomen op 12-8-1915

Nederland neutraal
Grenscontrole tijdens de Eerste Wereldoorlog
Europeana
Het Belasting & Douane Museum doet mee met Europeana,
een digitaal platform waarop vele Europese musea hun
collecties digitaal openstellen. Met vereende krachten
wordt sinds het voorjaar gewerkt aan de collectieregistratie, zodat ook onze objectbeschrijvingen en foto’s kunnen
worden gepubliceerd op het internet. Beeld en beschrijving zullen samenkomen in het online museum, onder
de paraplu van Europeana. De aftrap van het deelproject
Europeana 1914-1918, die zelfs het Achtuurjournaal heeft
gehaald, was een mooie aanleiding om in onze eigen fotocollectie op zoek te gaan naar foto’s uit die periode:
zo kwam ik deze museumschat tegen.

Eerste Wereldoorlog
De Nederlandse regering wilde absoluut neutraal blijven
en moest daar veel moeite voor doen. Een te zwak leger
zou Duitsland kunnen verleiden Nederland te annexeren.
Als Nederlands grondgebied als doorvoerland zou dienen
voor de doortocht van een leger, of voor bijvoorbeeld
goederen waar één van de strijdende partijen voordeel

van zou hebben, zou dat de andere partij een aanleiding
geven Nederland binnen te vallen. Neutrale handel was
volgens internationale verdragen toegestaan, maar GrootBrittannië en Frankrijk vaardigden allerlei uitvoerverboden
uit, om doorvoer naar Duitsland onmogelijk te maken.

NOT en LEB
In november 1914 werd de Nederlandsche Overzee
Trustmaatschappij (NOT) opgericht, een organisatie die
alle overzeese handel monopoliseerde en garandeerde dat
goederenstromen die via de NOT liepen, niet in Duitsland
terecht zouden komen. Nog steeds echter werd bijna het
hele landbouwoverschot dat in Nederland werd geproduceerd, aan Duitsland verkocht. Maar omdat de landbouwsector voor veevoeder en kunstmest wel afhankelijk was
van overzeese aanvoer, werd er toch maar een regeling
getroffen om een deel van de landbouwproducten naar
Engeland te exporteren, hoewel dit minder geld opleverde.
Voor dit doel werd het Landbouw Export Bureau (LEB)
opgericht. Iedereen moest te vriend worden gehouden en
ook al waren de NOT en LEB geen overheidsinstanties, er
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InNederland
gesprek met...
neutraal

werd nauwlettend op toegezien dat alle handel voldeed
aan de internationale afspraken. Naarmate de oorlog
vorderde, kwamen er steeds meer uitvoerverboden bij,
waardoor bijna alle voedingsmiddelen en gebruiksgoederen
smokkelwaar werden. Vaak werd eerst een toename van de
uitvoer van een product geconstateerd, met prijsopdrijving
tot gevolg, vervolgens realiseerde de overheid zich dat het
onwenselijk was als in Nederland tekorten zouden ontstaan
en tenslotte werd het product aan de lijst van uitvoerverboden toegevoegd.

Militaire grenswachten
In de Conventies V en XIII van de Haagse Conferentie van
1907 waren alle rechten en plichten van neutrale staten
vastgelegd. De territoriale wateren, het luchtruim en het
eigen grondgebied werden afgesloten voor schepen, voertuigen, vliegtuigen, militairen en goederen van oorlogvoerende partijen. Het leger moest alle neutraliteitsbepalingen streng handhaven - Nederland moest immers absoluut
neutraal blijven. Militairen bewaakten de grens, zochten
naar smokkelwaar, hielden toezicht op vluchtelingen,
openden post en doorzochten schepen; de Belastingdienst,
waar de Dienst Invoerrechten & Accijnzen (Douane) onder
viel, had simpelweg de mankracht niet. Het leger zette
23.000 manschappen in, alleen al voor bestrijding van
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smokkel. Ook politie en marechaussee moesten bijspringen
bij douanetaken.

Wat staat op de foto?
Op de Museumschat, een foto uit 1915, staan militaire
grenswachten met in beslag genomen smokkelwaar. Eén
van hen draagt een metalen smokkelvest voor de buik. De
douane had voor 1928 nog geen uniform, maar wel een
douanepet. Deze zogenaamde ‘kepi’ (of ‘sjako’) moest
uit eigen zak worden betaald. Niemand op deze foto
draagt een dergelijke pet. Alle geüniformeerde grensbewakers dragen een militair uniform, te vergelijken met de
‘Onderscheidingsteekenen bij de landmacht – veld-tenue.
I’ voor officieren (zie afb.). De onderscheidingstekens op
de kragen van de geüniformeerde mannen zijn lastig te
zien, maar de algemene kenmerken van het uniform met
de broeken en hoofddeksels zijn duidelijk te herkennen.
Militairen droegen hun broek met beenwindsels, duidelijk
zichtbaar om de kuiten van de militair die het smokkelvest
draagt. Wie de andere afgebeelde personen zijn, weten
we niet, maar enkele van hen zullen grenscommiezen zijn,
ambtenaren van de dienst Invoerrechten en Accijnzen. Wat
er in de op de grond uitgestalde pungels en rugzakken zit,
weten we evenmin. We kunnen aannemen dat het smokkelwaar is, anders zou het niet in beslag genomen zijn.

MUSEUMSCHATTEN

Bijna 37.000 processen-verbaal
In de maanden juni en juli van 1915, hetzelfde jaar als
waarin de foto werd genomen, werd naar schatting 175.000
kilo meel en 223.000 kilo rijst vanuit Putte en Ossendrecht
naar Vlaanderen gesmokkeld. Deze dorpen waren notoire
smokkelaarsnesten, zodat deze schattingen misschien aan
de hoge kant zijn. Grenswachten daar onderschepten in
diezelfde periode 2.715 kilo meel en 3.481 kilo rijst: slechts
1,5 procent!
Het smokkelen gebeurde langs de hele grens op grote
schaal, zie in het kader (op bladzijde 24) de lijst met in
beslag genomen goederen. In datzelfde jaar werden 127
militairen veroordeeld voor smokkelarij en 1.297 personen
werden verbannen uit hun woonplaats, waar zij anders
zeker weer in de fout zouden gaan. 62 smokkelaars werden
neergeschoten. Er was dus wel een zekere pakkans, maar
het bleek onmogelijk smokkel helemaal uit te bannen.
Volgens schattingen van de NOT werd ongeveer tien
procent van de illegale handel onderschept. In Nederland
min de provincie Zuid-Limburg, werden in 1915 36.679
processen-verbaal wegens smokkel opgemaakt. Dit was
veel te veel voor de rechtbanken om te verwerken, zodat
veel smokkelaars niet eens werden voorgeleid, laat staan
veroordeeld. In Zuid-Limburg was de situatie helemaal
uit de hand gelopen. Er werden tienduizenden processenverbaal opgemaakt, zoveel dat het niet bij te houden was
en het rechtbankpersoneel overwerkt raakte.

Waarom zoveel smokkel?
Smokkel was aantrekkelijk vanwege de te verwachten hoge
winst en de lage pakkans. Zelfs als een smokkelaar werd

betrapt, werd hij vaak niet vervolgd wegens capaciteitsgebrek of cellentekort. Bovendien waren verbaliserende
militairen niet zo ervaren met de juridische haken en
ogen als de ambtenaren van de Dienst Invoerrechten &
Accijnzen, zodat door hen gemaakte procedurele fouten
ook nog eens konden leiden tot ontslag van rechtsvervolging of vrijspraak.
Sterker nog: als een smokkelaar wel werd veroordeeld,
werden de straffen niet landelijk gecoördineerd. Een uitzetting gold bijvoorbeeld alleen voor het grensgebied waar
de smokkelaar was gepakt. Hij of zij kon in een andere
grensstreek de illegale activiteiten hervatten zonder dat
iemand dat controleerde.
Natuurlijk waren er niet alleen egoïstische, maar ook sociale motieven om te smokkelen. In de grensgebieden was
het gebruikelijk over en weer te trouwen. Het was logisch
om behoeftige familie die toevallig aan de andere kant
van de grens woonde te helpen. Ook kon er een hechte
band ontstaan tussen soldaten en de familie waar ze waren
ingekwartierd. Zo innig dat de soldaten gingen meedoen
met de illegale familiehandel of een oogje toeknepen waar
nodig. Daarnaast waren er werkelijk honger, gebrek, werkloosheid en verveling. Allemaal factoren die het smokkelen
aanlokkelijk maakten.

Andere aanpak
Na 1 april 1916 nam het ministerie van Financiën de smokkelbestrijding weer op zich, omdat veel militairen zich
schuldig hadden gemaakt aan smokkelpraktijken. 2.000
‘militair buitengewone commiezen’ (MBK) werden bij de
belastingdienst gedetacheerd om de douanebeambten
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te ondersteunen. Zij werden beschouwd als de meest
betrouwbaren onder de militairen. Halverwege 1918 was
hun aantal opgelopen tot 6.000. Omdat was gebleken dat
de grenscontrole waarbij smokkelaars op heterdaad moesten worden betrapt, niet werkte, werd de bestrijding heel
anders georganiseerd. Langs de grens gold een linie van 5 à
6 kilometer, waarbinnen geen grote partijen goederen met
een uitvoerverbod mochten worden opgeslagen, en voor
goederenvervoer moest toestemming worden aangevraagd.
Winkeliers moesten in een zakboekje noteren wat aan wie
werd verkocht (zie afbeelding bladzijde 23). Zo probeerde
de Belastingdienst meer grip op de goederenstromen te
krijgen en het grenstoezicht in één hand te houden. Nu de
opslagplaatsen verder van de grens lagen, moest de smokkelwaar over een grotere afstand worden getransporteerd
en werd de pakkans groter. In het laatste kwartaal van 1916
werden 11.000 smokkelaars veroordeeld, maar nog steeds
bleven veel meer smokkelaars ongestraft.

Meer maatregelen
De leiding van de Dienst Invoerrechten & Accijnzen was
echter nog niet tevreden, want in februari 1917 werd ook
nog het middel van de preventieve hechtenis ingezet.
Vanaf het ogenblik dat de smokkelaar betrapt werd, kon
hij in de gevangenis worden vastgehouden tot zijn proces. Wederom waren er onvoldoende cellen. Na februari
1917 liep het gebrek in Duitsland nog hoger op, waardoor
de prijzen stegen en de smokkelhandel weer een nieuwe
impuls kreeg. Het was dweilen met de kraan open.
Medio 1917 waren er net zoveel klachten over de MBK’s
als voorheen over de militaire grenswachten. Hun moraal
bleek toch minder hoogstaand dan gedacht. Bovendien
kwam uit dat smokkelaars vrijwillig dienst hadden genomen als MBK om hun voormalige collega’s vanaf ‘de andere
kant’ te kunnen helpen. Vanaf 1917 werd de disciplinaire
straf ingevoerd om op smokkel betrapte militairen naar de
strafkolonie Veenhuizen af te voeren.

Succes?
Halverwege 1917 was het aantal aanhoudingen en processen-verbaal ineens sterk verminderd. In de eerste
maanden van 1917 werden er nog maar 150 processenverbaal wegens smokkel opgemaakt. Waarschijnlijk had
dit minder te maken met de Nederlandse maatregelen
en alles met de strengere controle door de Duitse bezet-
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ederen
Aangehou den go
van 1 januar i tot
15 no vember 1915

ter van België. Voorheen
hadden Duitse militairen
zich door iedereen laten
betalen om even de stroom
van de Dodendraad* te
halen. Vanaf begin 1917 was
dat afgelopen. Zij sloten
overeenkomsten met Duitse
smokkelaars en lieten alleen
nog degenen met wie zij een
samenwerkingsverband hadden, doorgaan. Nederlandse
en Belgische smokkelaars
konden niet meedoen aan
deze geïnstitutionaliseerde,
door het Duitse militair gezag
gedoogde smokkelhandel. De
afname is dus niet toe te schrijven aan het optreden van het
Nederlandse bevoegd gezag,
maar aan het Duitse militair
gezag dat voortaan alleen nog
Duitse smokkelaars gedoogde.
De Duitse bevolking moest
tenslotte ook eten, maar de
Duitse overheid wilde niet langer
toestaan dat ‘de vijand’ daarvan
profiteerde.
Anne-Marieke van Schaik
conservator

Overgenomen uit: Ver

re van vredig

*De Dodendraad was een door de Duitsers opgerichte
grensversperring onder 2000 volt langs de 300 kilometer
lange Nederlands-Belgische grens. Circa 3000 mensen werden geëlektrocuteerd, vandaar de naam.
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Op 1 september is in ons museum een heel nieuw
lesprogramma gestart voor de groepen 7 en 8 van
de basisschool. Op verzoek van het Kenniscentrum
Cultuureducatie Rotterdam (KCR) ontwikkelden
educatoren Suzanne Veenman en Rhea Bogaart
een interactieve lesmodule waarbij de leerlingen
opdracht krijgen een spannend verhaal te bewerken
tot een krantenbericht, een stuk voor Instagram of
een item in het Journaal.

KCR is in de Maasstad dé aanbieder van kunst- en cultuureducatie. Leerlingen van de aangesloten scholen kunnen
per schooljaar drie verschillende cultuuruitingen volgen.
Dat wil zeggen: ze gaan les volgen in drie verschillende
disciplines zoals dans, fotografie, schilderkunst, muziek of
media. Het Belasting & Douane Museum vaart op educatiegebied onder andere onder de vlag van KCR en valt in de
categorie ‘erfgoed’.
‘Het KCR had behoefte aan een mix van erfgoed en media,’
vertelt Suzanne Veenman. ‘Met dat gegeven kwamen ze bij
ons. En dat kwam mooi uit, want wij hebben een heleboel
verhalen in huis die prima geschikt zijn om multimediaal
mee aan de slag te gaan.’
De twee verhalen die als basis dienen voor de lessen zijn
allebei gerelateerd aan de Fiod en de Douane. ‘Smokkel
spreekt altijd het meest aan,’ weten Suzanne en Rhea. Het
ene verhaal waar de leerlingen mee aan de slag gaan, gaat
over Tony en zijn schietgrage bodyguard. De mannen worden gepakt na een tip over illegale handel. Van hen wordt
een grote hoeveelheid goudstukken, munten en horloges
in beslag genomen. Uit nader onderzoek blijkt ook nog
dat Tony ‘vergeten’ is belastingaangifte te doen van zijn
lucratieve handel.

Educator Rhea Bogaart
in haar werkkamer

Paulo. Ze lopen op Schiphol tegen de lamp doordat geldhond Doerak onraad ruikt. De mannen blijken ruim 300.000
euro in hun kleding verstopt te hebben, terwijl de wettelijk
toegestane hoeveelheid euro’s 10.000 is. De FIOD komt
vervolgens in beeld omdat het vermoeden bestaat dat de
mannen het geld wilden witwassen.
Van beide verhalen worden drie bewerkingen gevraagd:
een verhaal voor een analoge krant, waarbij ook foto’s
gemaakt worden. Een uiting voor social media, waarbij
foto’s uiteraard ook belangrijk zijn. En een item voor
het journaal, waarvoor filmopnames gemaakt dienen te
worden. Het museum is de achtergrond waartegen alles
plaatsvindt. Zo kunnen Tony en zijn bodyguard bijvoorbeeld gefilmd of gefotografeerd worden in de luxe De
Kuypersalon, waar ze kunnen laten zien hoe weelderig ze
leven. Ook de tuin, de serre en het DouaneDek vormen het
decor van de gebeurtenissen. Tegelijk kunnen de leerlingen
informatie uit het museum halen over wat wel en niet de
grens over mag, net als alle andere informatie die nodig is
om het item handen en voeten te kunnen geven. Zo snijdt
het mes aan twee kanten: leerlingen leren hoe ze een
nieuwsitem maken, en tegelijk leren ze spelenderwijs over
de Douane en de grens van het toelaatbare.
Roelien Wierstra

Het andere verhaal gaat over twee personen die vanuit
Berlijn via Amsterdam geld willen smokkelen naar São
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Herfstvakantie

Van 1 september t/m 31 oktober

Vriend of Vijand?

Actualiteitenkabinet

11 oktober tot en met 26 oktober 2014
(ook op maandagen!) 11.00 – 17.00 uur
Voor kinderen van 6 tot 12
Doe deze herfstvakantie de enige echte museum-vrienden-test en ontdek of jij vriend of vijand van het museum
bent. Word lid van de museum-vrienden-club. Want dat
betekent; het hele jaar door veel leuks! Meedoen dus!
(ook museumvijanden zijn welkom)
Gratis deelname

Van 1 september tot en met 31 oktober.
Elke dag (behalve maandag) van 11.00 – 17.00 uur
D’een seghet den anderen voort.
De Belastingdienst communiceert. Van stadsomroeper tot persoonlijke website. De communicatie tussen de fiscus en de burger
heeft in de loop der eeuwen vele veranderingen ondergaan. Ze
ontwikkelde zich via het mondeling wereldkundig maken van
besluiten door stadsomroepers naar een persoonlijke pagina via
mijnbelastingdienst.nl. Compleet nieuw dus. Of is er eigenlijk
niets veranderd en is de stadsomroeper nog steeds actief, maar
dan ondersteund door moderne tools? Ontdek en communiceer
mee in ons kabinet
Reguliere entreeprijs

Museumvriendjesopdracht
11 oktober tot en met 26 oktober 2014
(ook op maandagen!) van 11.00 – 17.00 uur
Voor kinderen van 4 tot 6
Voor de allerkleinsten ligt er deze herfst een museumvriendjes opdracht klaar. Heb je de opdracht af? Wissel hem
dan in voor een lidmaatschap van de museum-vriendenclub! Gratis deelname
Toegang gratis, reisgids + safari en workshop € 2,50

voor
meer info
.bdm
www

.nl

Ontdek de wereld
van de Douane

SPEURTOCHTEN
Je kunt met verschillende speurtochten door het museum.
Heb je net zo’n scherpe douaneneus als Doerak? Hij helpt je
een beetje op weg bij het vinden van antwoorden op pittige
vragen. En heb je alles opgespoord, dan krijg je natuurlijk
een beloning. Wanneer: elke dag (behalve maandag) van
11.00 – 17.00 uur

useum

Wil jij precies weten hoe het zit?
Speur mee en kruip in de huid van een douanehond
of douanier. Scan koffers en containers, of sta aan het roer
van de douaneboot.
Wanneer: elke dag (behalve maandag) van 11.00 – 17.00 uur

De minister trakteert!
Ben jij binnenkort jarig? Hoera! Bij ons betekent dat een feest vol snoepen, spelen, speuren, zingen, verkleden,
knutselen en trakteren! Vier je verjaardag in het museum. Verkleed als minister van Financien
mag je voor één dagje uitdelen uit de Schatkist. Maar... wel eerst de code kraken. Meer weten?
Neem contact op ons feestteam via educatie@bdmuseum.nl
Wanneer: te boeken op woensdagmiddag en zaterdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur
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AG ENDA
OKTOBER
Maand van de Geschiedenis Vriend en Vijand

Je weet niet
wat je ziet
Soms kom je in onze collectie iets tegen
dat je nooit eerder hebt gezien en
waarvan je niet weet wat het is.

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!

verzin zelf een mooie, gekke naam een
betekenis of functie voor het voorwerp.

Het Kantoor
Zondag 26 oktober van 11.00 – 16.00 uur
Op zondag naar kantoor? Het moet niet gekker worden!
Toch kan het bij ons een keer per maand. Ontdek de
kunst van het alfabetiseren. Leer correcte telefoonetiquette. Maak kennis met Coby van Maaswater, de enige
echte kantoorkoffiejuffrouw. Neem plaats achter de typemachine en lunch met zijn allen in de kantine uit eigen
broodtrommel. Ofwel: beleef het oude kantoor echt!
Werken op zondag? Hartstikke leuk!
Reguliere entreeprijs, deelname 2,50 per deelnemer
Symposium
woensdag 29 oktober
Symposium over campagnes van de Belastingdienst
en verleden, heden en toekomst en uitreiking van de
Uyttenhoovenpenning. Sprekers op het symposium zijn
journalist en televisiemaker Jort Kelder, trendstrateeg
Richard Lamb en Enny Das, hoogleraar Communicatie
en Beïnvloeding aan de Faculteit der Letteren van de
Radboud Universiteit Nijmegen.

HERFSTVAKANTIE
Vriend of Vijand?
11 oktober tot en met 26 oktober
Voor kinderen van 6 tot 12
Doe deze herfstvakantie de enige echte museum-vrienden-test en ontdek of jij vriend of vijand van het museum
bent. Word lid van de museum-vrienden-club. Want dat
betekent; het hele jaar door veel leuks! Meedoen dus!
(ook museumvijanden zijn welkom)
› 11.00 – 17.00 uur (ook op maandagen!)
› Kosten: Gratis deelname
Voor kinderen van 4 tot 6
Voor de allerkleinsten ligt er deze herfst een museumvriendjes opdracht klaar. Heb je de opdracht af?
Wissel hem dan in voor een lidmaatschap van de museumvrienden-club!
› Van 11.00 – 17.00 uur (ook op maandagen!)
› Kosten: Gratis deelname

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

NOVEMBER
Restauratie in het museum.
Houd onze website in de gaten!

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

>

Op de foto van de vorige Impost...
zag je een spijkerband. De douaneambtenaren
legden deze op de weg om smokkelaars te laten
stoppen. Als ze toch doorreden over de uitstekende spijkers, reden ze hun eigen banden aan
flarden.

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

