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Beste mensen,

Nu de winter bijna voor de deur staat, kijken 
we terug op een bewogen half jaar. Met hoog-
tepunten en dieptepunten. Dieptepunt was het 
overlijden van conservator Ton van Kuijen in 

oktober. Van de hand van collega Wim van Es treft u in deze 
Impost een in memoriam aan.
Hoogtepunt was de uitreiking van de Uyttenhoovenpenning 
met het symposium over campagnes van de Belastingdienst. 
Twee vertegenwoordigers van B/CKC (Centrum voor Kennis en 
Communicatie van de Belastingdienst) kregen de penning uit 
handen van onze directeur-generaal Belastingdienst, tevens 
voorzitter van het museum, Peter Veld. 
Op veler verzoek is een van onze topstukken, De roeping van 
Mattheus, op zaal teruggekeerd. Priester Antoine Bodar was 
bereid bij dit schilderij zijn visie te geven op geloof en belas-
tingen.  

Natuurlijk is er meer in het museum te doen; daarover leest 
u van alles in dit nummer. Het gaat in ieder geval een warme 
winter worden, binnen althans, alwaar het tijdens de sfeer-
volle decemberdagen goed toeven zal zijn. En in 2015 verjaart 
onze blauwe enveloppe – hij wordt dan 100 jaar. Daar zult u 
later meer over horen. Nu eerst dit jaar afronden.

Ik wens u namens bestuur en collega’ s fijne feestdagen en een 
goede jaarwisseling toe.

Frans Fox
directeur
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IACM congres Bordeaux

Het jaarlijkse congres van de International Association for Customs/Tax 
Museums werd dit jaar door onze Franse douanecollega’s georganiseerd.  
Het congres opende op woensdagavond met een bijeenkomst en rondlei-
ding in het douanemuseum, dat, hoe kan het ook anders, prachtig gelegen 
is aan de Quai des Douanes aan de rivier de Garonne. Een publiekstrekker van de eerste orde is het 
schilderij Cabane des douanes, effet de l’après midi van Claude Monet (1882), het enige schilderij van 
Monet in Zuid-West Frankrijk. Het hoogtepunt voor onze Franse collega’s was de overdracht van drie 
pentekeningen uit de collectie van het Belasting & Douane Museum aan de directeur van het Museé 

Nationale des Douanes, Jean Raould l’Hermitte. Het onderwerp van deze pentekeningen 
heeft betrekking op de douanegeschiedenis van de voormalige Franse kolonie Île de 

la Réunion. Het toeval wil dat de status van dit Caribische eiland recent is gewij-
zigd en dat het Île de la Réunion nu officieel een departement van Frankrijk 
is. Het onderwerp van deze tekeningen valt buiten ons verzamelterrein en de 
overdracht vond plaats in het kader van het ontzamelbeleid van de collectie 
van het Belasting & Douane Museum. 

 4

Activiteiten van 
het museum

Symposium 50 jaar 
belastingrecht in Leiden

Prof. dr. Van der Poel heeft jarenlang geijverd universitaire 
erkenning te krijgen voor de in ons museumpand gevestigde 
Belastingacademie, maar is daar nooit in geslaagd. Henk 
Hofstra, een oude bekende van de Belastingacademie, 
zorgde er als minister van Financiën (van 1956 tot 1958) 
voor dat Leiden belastingrecht als volwaardige studierich-
ting mocht aanbieden. Vijftig jaar geleden, bij aanvang van 
het studiejaar 1964, was het zover. De Universiteit Leiden 
vierde dit jubileum op 26 september met een symposium.
De sprekers hielden interessante voordrachten, die ook 
voor niet-fiscalisten boeiend waren. De praatjes wer-
den afgewisseld door een ‘rondetafelgesprek’ tussen mr. 
Mariken van Hilten, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, 
mr. Helma Neppérus, Tweede-Kamerlid en woordvoerder 
belastingen voor de VVD, mr. Marnix van Rij, voorzitter van 
de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en prof. dr. 

Willem Vermeend, voormalig staatssecretaris van Financiën, 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en nu hoog-
leraar aan de Universiteit van Maastricht en internetonder-
nemer. De aanbevelingen van dit selecte gezelschap voor 
de vakgroep kwamen neer op: digitaliseren met de snelheid 
van het licht, internationaliseren en specialiseren. Sociale 
vaardigheden en presentatie worden ook steeds belangrij-
ker voor de studenten van nu. Bedrijven willen worden ont-
zorgd, betalen liever teveel belasting dan te weinig, als alles 
maar goed geregeld is en er geen onaangename verrassin-
gen zijn. Het management moet kunnen uitleggen waarom 
het belastingbeleid van het bedrijf is zoals het is. Het is niet 
meer voldoende om op het scherpst van de snede binnen de 
wet te blijven, reputatiemanagement is net zo belangrijk. 
Nuttige tips dus, die ook buiten de universiteit toepasbaar 
zijn.
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ACTIVITEITEN VAN HET MUSEUM

Doerak selfies, en de winnaar is....

Tijdens de zomervakantie konden kinderen meedoen aan een leuke selfie wedstrijd. Maak een 
super selfie met onze museumknuffel Doerak, was de opdracht. En de leukste foto sleepte een 
mooi prijzenpakket in de wacht. Dat hoefden we maar een keer te zeggen, want wat is er nu 
leuker dan een te gekke foto van jezelf maken waarmee je ook nog eens een prijs kan winnen?! 
De gedeelde hoofdprijs ging naar Jannes en Mirjam Scheermeijer uit Papendrecht. De tweede 
prijs ging naar Titus le Clerq uit Rotterdam en Maaike Spijker uit Vleuten sleepte de derde prijs 
in de wacht. De directeur van het museum, die zelf de winnaars selecteerde, was erg blij met de 
inzendingen en wenst de winnaars veel plezier met hun prijs.

Coby van Maaswater ontvangt bezoekers 
in Het Oude Kantoor

Sinds oktober kun je bij ons op zondag naar kantoor. Kom ook en beleef 
Het Oude Kantoor helemaal zoals het was voordat de computer haar 
intrede deed. De prikklok, de oude typemachines – je kan het kantoor 
van vroeger bijna ruiken. Kantoorjuffrouw Coby van Maaswater heeft 
altijd goede zin. Zij ontvangt haar kantoorgasten dan ook hartelijk en 
kwebbelt er vrolijk op los over kantooretiquette, rituelen en alfabetise-
ren. En ook in de decembermaand kun je gewoon bij ons naar Het Oude 
Kantoor waar het verleden herleeft, inclusief broodtrommellunch. Coby 
zou het erg gezellig vinden als je komt!

Mirjam (rechts) heeft zich verkleed als douanemevrouw. ‘Ik geef 
Doerak een dikke kus omdat ik hem zo lief vind!’, licht ze toe
Haar broer Jannes (uiterst rechts) zegt over zijn foto: ‘Ik kon niet 
goed kiezen hoe ik me ging verkleden vandaar de flippers van de 
duiker, het pak van Doerak, en een boot om te blijven drijven.

De Ontmoeting 2014, Postactievendag in Nieuwegein

Op 24 september was het weer zover: optredens, voorstellingen, work-
shops en vele andere activiteiten, speciaal georganiseerd voor gepensi-
oneerde belastingambtenaren. Natuurlijk was het museum ook van de 
partij met een stand, waarin een promotiefilm, een kijkje in het depot en 
een historisch personage zijn opgenomen. Gepensioneerden konden hun 
werkervaringen kwijt aan de verhalentafel en een foto laten maken met 
hun hoofd boven kleding in 18e-eeuwse stijl. 
De organisatie vermoedt dat veel mensen op spreker André Kuipers waren 
afgekomen, er was een recordaantal van 1200 bezoekers naar het congres-
centrum in Nieuwegein gekomen. Dat was goed te merken in de museum-
stand, die op een gunstige plek naast de koffiebar stond. Het belangrijkste 
doel van de dag was natuurlijk om bij te praten met oud-collega’s en hun 
partners. Al met al was De Ontmoeting zeer geslaagd.
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In gesprek met...

Een bezoek aan het Belasting & Douane Museum 
is al zeer de moeite waard. En met een rondleiding 
door een van onze gidsen wordt het bezoek nóg 
interessanter. ‘Een rondleiding brengt voorwerpen 
tot leven leven, en je hoort verhalen die je anders 
niet zou horen,’ weet Francesca Estourgie van 
Sans Doute Présentations, die met haar team de 
tours in ons museum verzorgt.

Francesca verzorgt al sinds 1995 rondleidingen in het 
Belasting & Douane Museum en kent de collectie dus  
op haar duimpje. De acht gidsen die eveneens tours 
verzorgen, zijn door Francesca opgeleid. Het zijn mensen 
van verschillende pluimage. Een aantal heeft een fiscaal-
rechtelijke achtergrond, anderen hebben uitgebreide 
historische kennis en nog weer anderen een kunstzinnige 
achtergrond. Allemaal brengen ze hun eigen specifieke 
kennis mee, hebben een brede interesse en stralen 
enthousiasme uit.

Rondleidingen
Het museum biedt diverse interactieve rondleidingen in 
het Nederlands, Engels, Frans en Duits. Standaard is er 
een rondleiding over de topstukken van het museum. Bij 
wisselexposities worden thematische rondleidingen geor-
ganiseerd. U kunt telefonisch (088-1514900) of per e-mail 
(reserveringen@bdmuseum.nl) een aanvraag indienen 
voor het boeken van een rondleiding. Kijk ook op onze 
website voor meer informatie.

Francesca 
Estourgie

‘ Een rondleiding  
brengt objecten tot leven’
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‘Een rondleiding geeft een kleurrijk beeld en verdiept 
enorm. Sommige voorwerpen spreken voor zich, maar  
lang niet allemaal. Er gaat een wereld voor je open!’, al-
dus Francesca. Wie een rondleiding boekt in het museum, 
krijgt een breed beeld van wat er allemaal te zien is. ‘Het 
kan niet zo zijn dat iemand thuiskomt na een bezoek en 
dan ontdekt dat het museum veel groter is dan hij of zij 
gezien heeft tijdens een rondleiding. Dat betekent dat elke 
verdieping aan bod komt en dat we uitgaan van de vier 
vragen die het museum zich heeft gesteld: Aan wie betaal 
ik belasting; Waarom betaal ik belasting; Wanneer betaal  
ik belasting; en Wat gebeurt er als ik niet betaal.’ 

Een aantal objecten die iedereen gezien moet hebben, 
zijn natuurlijk de topstukken uit het museum. Het topstuk 
dat letterlijk niet te missen is, is de Trompbank, een rijk 
gedecoreerde bank met een bijzonder verhaal, genoemd 
naar Cornelis Tromp die in het portretmedaillon staat 
afgebeeld.

Ook het smokkelkabinet is een must see. De meeste 
bezoekers, vooral jongeren, vinden smokkel veruit het 
interessantst. ‘Wat ik dan leuk vind, vertelt Francesca met 
twinkelende ogen, ‘is om zo’n groep jongeren dan juist te 
interesseren voor iets heel anders, bijvoorbeeld een stuk 
porselein uit het Costermanservies. Dit servies herdenkt 
het neerslaan van het zogeheten Costermanoproer in 
Rotterdam. Het leuke is dat je hier de groep een span-
nend verhaal over een oproer kunt vertellen en je te-
gelijkertijd kennis meegeeft over een stukje bijzonder 
vakmanschap. Het servies is in de 17e eeuw op bestelling 
gemaakt in China, ook wel Chine de commande genoemd. 
Het afgebeelde oproer is een Chinese interpretatie van de 
Rotterdamse huizen en hun bewoners. Met die wetenschap 
kijk je met heel andere ogen naar deze voorstelling.’

IN GESPREK MET...

Grappig om te weten is bijvoorbeeld dat de oprichter van 
het Belasting & Douane Museum, Prof. dr. Van der Poel, 
zichzelf heeft laten portretteren als belastingambtenaar 
in een slachthuis. Nadat de hele collectie in vlammen was 
opgegaan, deed Van der Poel er alles aan een nieuwe col-
lectie op te bouwen. Sommige stukken, zoals dit schilderij, 
heeft hij speciaal laten maken.

En zo heeft ieder stuk een uniek verhaal, weet Francesca 
als geen ander. Een van haar favoriete objecten is te vin-
den in het smokkelkabinet: ‘een onooglijk hasjbolletje, dat 
ligt in de geheime bergplaats van de deurenkist. Dit bol-
letje staat voor de actuele geschiedenis van de inwendige 
smokkel. Inwendige cocaïnesmokkel kent iedereen, maar 
dat het dertig jaar geleden begonnen is met hasj, weet 
bijna niemand.’

‘Wat voor mij totaal nieuw was toen ik voor het eerst in het 
museum kwam, was de term “benaderen van een koe”. Dat 
is een echte belastingterm,’ weet Francesca nu. Wanneer 
een koe naar de slacht ging, moest de eigenaar de waarde 
van het dier opgeven zodat er geslachtaccijns betaald kon 
worden. Het was voor de boer het meest lucratief om een 
lagere waarde op te geven – dan hoefde hij minder accijns 
af te dragen. Wanneer de dienstdoende belastingambte-
naar vermoedde dat er fraude in het spel was, kon hij de 
koe benaderen. Het dier werd dan nauwkeurig gemeten 

Costermanservies, circa 1720

Dook Everse, Het vaststellen van de geslachtaccijns, 1942
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op gewicht en vet en als bleek dat de boer inderdaad had 
gefraudeerd, kreeg hij een boete opgelegd. Het bijzondere 
aan het verhaal is dat de belastingambtenaar het dier van 
de boer kon kopen voor het te lage bedrag en hem zelf 
voor de echte waarde kon doorverkopen. Ambtenaren met 
een agrarische achtergrond die hier een goed oog voor 
hadden, hebben zo een aardig zakcentje bijverdiend.

Wat ook een eye opener was, aldus Francesca Estourgie, is 
dat er zo ontzettend veel spreekwoorden hun oorsprong 
vinden in de belastinggeschiedenis. Ook de vele soorten 
verschillende meet- en weegapparaten blijven haar verba-
zen. ‘Zo ligt er bijvoorbeeld een tulpenbollenmeter in de 
vitrine. Onvoorstelbaar dat er zo veel verschillende appa-
raten bestaan om diverse voorwerpen te kunnen meten. 
En dat is dan geweest omdat er ooit belasting over betaald 
moest worden.’
Francesca: ‘Kortom: een rondleiding in het Belasting & 
Douane Museum is altijd verrassend. Door de dingen die 
er te zien zijn, en ook door de locatie: in een prachtig 
hoekje van Rotterdam vlak bij de oude Veerhaven. Maak 
bijvoorbeeld een wandelingetje door de buurt, en drink 
een kopje koffie in de prachtige serre of, bij goed weer, in 
de binnentuin – een van de andere verborgen schatten van 
het museum!’

Roelien Wierstra

IN GESPREK MET...

Wat ik altijd het leukste vind in een museum 
is als meerdere objecten samen een verhaal 
vormen. Bij voorkeur moet het een interessant, 
spannend of mooi verhaal zijn. Het kan een 
portret zijn, omringd door persoonlijke voor-
werpen die de betreffende persoon hebben toe-
behoord of het kan een historisch huis zijn, met 
de inrichting en de verhalen van de mensen die 
er hebben gewoond. 

In de Veerhaven, aan het begin van de Parklaan, ligt het 
schip de Lammie, Nederlands eerste (gepakte) hasjkotter. 
In een vitrine in het museum ligt mijn favoriete object: 
een dikke brok hasj uit het ruim van de Lammie. Naast 
diezelfde vitrine staat een scherm met historische beel-
den van de jacht op het schip. 
In het museum hebben we verder nog veel fotomateri-
aal, een kopie van het proces-verbaal, transcripties van 
telefoontaps, het dossier van de FIOD, de instructie aan 
de Rijkspolitie te water en allerlei andere parafernalia, 
die door ambtenaren in de loop der tijd zijn verzameld en 
aan het museum geschonken. Voldoende om het spannen-
de verhaal van de aanhouding van de Lammie te kunnen 
reconstrueren. 

De visserskotter had als officiële naam de HD160, de 
naam Lammie stond niet op het vaartuig vermeld. Het 
schip voer met een grote lading hasj van Libanon naar 
Nederland in 1974. Via het afluisteren van diverse tele-
foons van criminelen uit de Amsterdamse onderwereld 
wist de politie dat Frits van de Wereld (een schuilnaam) 
het transport had georganiseerd. De Amsterdamse 
recherche volgde dit drugstransport op de voet. Via de 

Het favoriete 
museumobject van...

Anne-Marieke 
van Schaik
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af. De verdachten werden overgebracht naar Den Helder en 
daar, volgens afspraak, omstreeks 22.45 overgedragen aan 
de Gemeentepolitie. Een aantal dagen later werd de Lammie 
geborgen. Een van de Amsterdamse rechercheurs, die zich 
maandenlang had vastgebeten in de zaak, nam als souvenir 
een grote brok hasj mee. 

Jaren later zat de kleinzoon van deze rechercheur nogal 
met de nalatenschap in zijn maag, want de zaak was dan 
wel verjaard, maar toch... Via een tussenpersoon zocht hij 
eerst contact met het Rijksmuseum, daarna het Amsterdam 
Museum. De conservator van het Amsterdam Museum accep-
teerde de hasj als schenking en zorgde er vervolgens voor dat 
wij het in bruikleen kregen ter illustratie van de geschiedenis 
van de Lammie. 

Hoe toevallig is het dat de huidige eigenaar het schip zo dicht 
bij het museum heeft aangemeerd! De Lammie dient tegen-
woordig als bed & breakfast om geïnteresseerden de ultieme 
historische sensatie te laten beleven. 

Anne-Marieke van Schaik
conservator

vuurtorens van Westkapelle tot aan Borkum werden elk uur 
de positie, de koers en de snelheid doorgegeven in een spe-
ciaal voor dit doel ontwikkelde code. Er waren vijf politie-
boten en twee douaneschepen standby om de achtervolging 
in te zetten. De centrale commandopost Den Helder en de 
verschillende radarposten langs de kust waren alert op iedere 
verdachte beweging op het water. Vanaf enkele dagen voor 
de verwachte aankomst van de Lammie moesten de voor de 
actie ingedeelde manschappen zich volledig beschikbaar en 
bereikbaar houden. Dit betekende een ingewikkelde logistiek 
van communicatie in een tijd dat nog niemand een mobiele 
telefoon had. Ter voorbereiding op de actie werden mobilo-
foons en portofoons, wegenkaarten, een lijst met de bekende 
voertuigen van verdachte personen en een fotoblad met de 
foto’s van de verdachten uitgereikt.

Op 25 april 1974 was het zover. De politie te water riep de 
hulp in van het douanerecherchevaartuig Zeearend om de 
opvarenden van de Lammie te arresteren. Later werd ook 
de Koninklijke Marine er nog bij geroepen en pas nadat het 
marinefregat een schot voor de boeg had gegeven, zette de 
bemanning van de Lammie de motor uit en, naar later bleek, 
de afsluiters open. De drie bemanningsleden sprongen in een 
rubbervlot met twee koffers, een weekendtas en een stuk 
gereedschap (een zogenaamde “moordenaar”) en probeerden 
te ontsnappen, terwijl de Lammie vol water stroomde en al 
snel zonk. Alle schepen slingerden hevig door het zware weer, 
maar het lukte de ambtenaren toch de drie opvarenden aan 
boord van de Zeearend te hijsen en in veiligheid te bren-
gen. Het draaiboek schreef voor dat de gearresteerden zo 
snel mogelijk van elkaar gescheiden moesten worden om te 
voorkomen dat ze hun verklaringen konden afstemmen, maar 
dit was onmogelijk door ruimtegebrek aan boord. Zij werden 
wel voortdurend in de gaten gehouden, zodat onderling 
contact niet mogelijk was. Dit alles speelde zich rond 19.00 

FAVORIET OBJECT

De bemanning van de Lammie, 1974
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Voor het symposium had het museum een aantal interes-
sante sprekers weten te strikken, die allemaal vanuit hun 
eigen discipline hun licht lieten schijnen over campagnes 
van de Belastingdienst. Trendstrateeg Richard Lamb ver-
kende de toekomst in hoog tempo. Hij voorspelde dat er 
dan geen aangifte meer gedaan hoeft te worden en cam-
pagnes dus niet meer nodig zijn. Door wat hij “the internet 
of things” noemt, worden systemen zo aan elkaar geknoopt 
dat de Belastingdienst alle informatie verzamelt, nog meer 
dan ze nu al doet. 

Hoogleraar communicatie en beïnvloeding Enny Das keek 
juist naar het verleden en vertelde een meer geruststellend 
verhaal. ‘De Belastingdienst is de afgelopen jaren steeds 

Waarom gebruikt de Belastingdienst eigenlijk geen jingle bij 
haar campagnes? Zou het mogelijk zijn de “blauwe brieven” 
persoonlijker te maken, in lijn met de campagnefilms? En 
zijn campagnes in de toekomst eigenlijk nog wel nodig? Het 
zijn slechts een paar van de prikkelende vragen die aan de 
orde kwamen tijdens het symposium over campagnes van de 
Belastingdienst, dat het Belasting & Douane Museum georga-
niseerd had op 29 oktober jongstleden. 

Symposium

aardiger geworden,’ betoogde zij, nadat ze de DVD met 43 
jaar campagnemateriaal had bekeken. Waar in de begin-
jaren nog gedreigd werd met boetes en flitspalen, is de 
dienst steeds meer “mensen zoals jij en ik” gaan gebrui-
ken in de campagnes. Wat er in die campagnes gebeurt 
is tweeledig: mensen informeren en beïnvloeden. Daarbij 
is herhaling belangrijk, maar boodschappen moeten ook 
relevant zijn; slogans werken alleen als ze makkelijk ont-
houden worden, aldus Das. Haar favoriete filmpje: eentje 
uit de jaren ’60 waarin een man piekerend over een pro-
bleem met zijn aangifte naast zijn vrouw in bed ligt. Vraag 
dan hulp aan een kennis, oppert zijn vrouw. Nee, meent 
Sombermans, die kan ik daar niet mee lastig vallen. En hij 
knipt het licht uit. 
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SYMPOSIUM

Journalist en televisie maker Jort Kelder was het niet 
eens met Enny Das, die hij gekscherend de “profes-
sor” noemde: hij is ontevreden over de toon van de 
Belastingdienst in de blauwe brieven. In plaats van de 
onpersoonlijke aanhef die nu standaard gebruikt wordt, 
ziet hij graag een persoonlijke brief. Ook pleitte hij voor 
totale openheid over ieders aangifte, zoals hij zelf dat 
ook is. Hij zette zijn aangifte over het vorige jaar eerder 
al online. Die openheid gaat wat hem betreft nog ver-
der: ook de overheid zou inzicht kunnen geven in waar 
het belastinggeld nou precies naar toe gaat, zoals in 
Singapore. Ook een bedankbrief na de aangifte zou een 
fijn gebaar zijn, aldus Kelder.

De Stichting Uyttenhooven Doyenfonds is in 1927 
opgericht en zet zich onder andere in voor ons fis-
caal erfgoed in de meest brede zin van het woord. 
De stichting is vernoemd naar L.E. Uyttenhooven 
(1840- 1923) en zijn tweede echtgenote M.P.H 
Doyen (1877-1928). L.E. Uyttenhooven was onder 
andere tot 1890 directeur der directe belastin-
gen en raadsadviseur bij het departement van 
Financiën. Daarnaast bekleedde hij verschillende 
maatschappelijke functies en hij was Ridder in de 
orde van de Nederlandse Leeuw. 
De Uyttenhoovenpenning is van de hand van Niel 
Steenbergen (1911-1997), een beeldhouwer en 
modelleur die vooral in zijn latere penningen een 
smalle krans van kleine tafereeltjes op de rand 
aanbracht als illustratieve accentuering van het 
onderwerp in het veld.
In dit geval heeft hij de voorzijde van vele symbo-
lische details van mythologische en Bijbelse aard 
voorzien over de betekenis van geld en penningen, 
dit alles rond een driebladige boom. Tegen de 
stam rust het ovale wapenschild van mw. M.P.H. 
Uyttenhooven-Doyen. Om de rand zijn kleine 
tafereeltjes afgebeeld aangaande de belastinghef-
fing en de douane. De keerzijde daarentegen toont 
een concentrisch omschrift in twee regels: CURAVIT 
UT AEQUIUS DE REBUS FISCALIBUS EXISTIMARETUR 
(hij heeft er voor gezorgd, dat over fiscale zaken 
billijk[er] zal worden geoordeeld).
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De zaal was het grotendeels eens met Jort Kelder, zo bleek 
tijdens de discussie onder leiding van de kundige modera-
tor Hugo Dittmar. Er werd een discrepantie gesignaleerd 
tussen de persoonlijke, warme campagnefilms, en de 
onpersoonlijke blauwe brieven. Hoe kan het zo zijn dat 
de Belastingdienst precies kan uitrekenen wat je moet 
betalen, maar niet weet of je een man of een vrouw bent, 
vroeg iemand zich af. Ook werd geopperd dat het mogelijk 
zou moeten zijn een deel van je belastingaangifte zelf te 
bestemmen, zoals bijvoorbeeld in Spanje gebeurt. 

Als reactie op de laatste campagnes van de Belastingdienst 
met de Delfsblauwe tegeltjes, mocht de zaal zich zelf uit-
leven op tegeltjes: op 60 manieren werden ze voorzien van 
nieuwe slogans en wijsheden. Dat leverde een fraai tableau 
op.

Na het symposium was de vloer helemaal voor Directeur-
generaal van de Belastingdienst Peter Veld die de 

Uyttenhoovenpenning uitreikte. De penning ging deze 
keer naar de Belastingdienst/Centrum voor Kennis en 
Communicatie (B/CKC), in de persoon van oud-directeur 
Susan Lammers en huidig directeur Frederieke Damme. 
Zij kregen de penning vanwege de positieve beeldvorming 
rond de Belastingdienst waar de door B/CKC gemaakte 
campagnes aan hebben bijgedragen 

De in 1991 in het leven geroepen penning is een initiatief 
van de Stichting Uyttenhooven Doyenfonds. Toekenning 
van de penning gebeurt op voordracht van de Stichting 
Belastingmuseum aan personen en instellingen die dui-
delijk een bijdrage hebben geleverd tot het verbeteren 
van het aanzien van de Belastingdienst in de publieke 
opinie, tot het meer aanvaardbaar maken van belasting-
heffingen of tot het scheppen van een beter begrip van 
de Nederlandse belastingen. Eerder ging de penning naar 
onder andere Cor Boersma en het museum.

Henk Duym

SYMPOSIUM 
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Volgens de gebruiksaanwijzing, die er ook nog bij zit, is 
het een: “Super hoge druk kwiklamp HPW 125 W, analyse 
lamp, een eenvoudige en effectieve stralingsbron voor 
het opwekken van fluorescentieverschijnselen”. De lamp 
werd bij de Douane Eindhoven gebruikt voor analyse van 
grondstoffen en materialen, en het ontdekken van verval-
singen van waardepapieren. De lamp kan alleen met een 
voorschakelapparaat worden gebruikt, de lampenkap zit 
hier met een zwart elektriciteitssnoer aan vast. Het voor-
schakelapparaat behoort vast te zitten in de bijbehorende 
verpakkingskist, maar is losgeraakt. De lamp bestaat uit 

een kegelvormige metalen lampenkap met een metalen 
greep. Het voedingssnoer wordt door de greep geleid.  
Er is een grote zwarte peer ingedraaid, dit is de kwiklamp. 
Het merk is Philips.

De lamp is gebruikt, maar in goede staat. Wij hebben één 
apparaat in de collectie met een vergelijkbare functie. 
In Het Kantoor, de interactieve opstelling op de begane 
grond, staat een zogeheten Docubox. Hier kunnen bezoe-
kers van alle leeftijden zelf geld, persoonsdocumenten, 
treinkaartjes of een ter plaatse met ‘onzichtbare’ stift 
geschreven zin bekijken onder ultraviolet licht.

Douaneambtenaren worden speciaal opgeleid voor het 
werken met gevaarlijke stoffen zoals kwik, röntgen- of 

andere straling. Voor het bewaren in het depot gelden 
geen bijzondere bepalingen. De concentratie kwik 

in een fluorescerende lamp is nog geringer dan 
in een thermometer en zolang het object niet 
kapot is, kan er geen gevaarlijke stof ontsnap-
pen. Normaal gesproken volgen wij de proto-
collen van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Mocht een object met een poten-
tieel gevaarlijke stof toch breken, dan zijn de 

richtlijnen en opruiminstructies van een andere 
rijksdienst leidend; het Rijksinstituut voor de 

Volksgezondheid en Milieu.

Anne-Marieke van Schaik
conservator

Kwikanalyselamp

Nieuwe aanwinst

Begin augustus ontving ik een mailtje van een collega uit Eindhoven, Jan Lenferink: of ik 
namens het museum interesse had in een stralingslamp. Nu krijgen wij wekelijks mailtjes met 
het aanbod van gebruiksvoorwerpen en vooral heel veel documentatie, maar zelden is het een 
uniek voorwerp dat wij nog niet in de collectie hebben. Toevallig had Jan een week later een 
bijeenkomst in het museum, zodat hij zelf het transport verzorgde. 
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De Belastingdienst “vertaalt” complexe fiscale wetstek-
sten in gewone mensentaal, zodat de wet begrijpelijk 
wordt voor burgers. In die vertaalslag kunnen juridische 
elementen verloren gaan of vervormd worden. Dat kan 
juridische consequenties hebben. Ook al zijn wetsteksten 
vrijwel onleesbaar voor de meeste mensen en doet de 
Belastingdienst zijn uiterste best om de juiste voorlichting 
te geven, toch kunnen burgers geen rechten ontlenen aan 
de begrijpelijke informatieteksten van de Belastingdienst. 
De spanning die zo ontstaat is onderwerp van de studie 
van promovenda Tirza Cramwinckel. ‘De fiscaal-juridische 
werkelijkheid botst met de werkelijkheid waarin wij leven,’ 
licht ze haar promotieonderzoek toe in het café van de 
rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden, waar ze sinds 
september 2013 aan haar promotieonderzoek werkt. 

Tirza studeerde Fiscaal recht en Nederlandse taal & cultuur 
in Leiden. ‘Daar is de liefde ontstaan voor de communi-
catiezijde van het belastingrecht,’ legt ze uit. Het was de 
bakermat voor haar huidige promotieonderzoek, waar ze 
met haar masterscriptie Vertrouw (niet) op de vertalende 
fiscus al een begin mee maakte. De scriptie was dermate 
origineel en goed dat ze er in 2013 de Grote Financiën Prijs 
mee won, die werd uitgereikt door toenmalig staatssecre-

taris Weekers en voormalig staatssecretaris van Financiën 
en juryvoorzitter Steven van Eijck. ‘In het fiscale recht gaat 
veel aandacht uit naar bijvoorbeeld multinationals, denk 
ook aan de mediaaandacht, het grote geld. En dat terwijl 
het belastingrecht zich niet alleen richt tot grote onderne-
mingen, maar ook – of misschien wel juist – tot de gewone 
belastingbetaler. Sterker nog, de belastingbijdragen aan de 
schatkist worden voor een zeer groot gedeelte gerealiseerd 
door burgers, terwijl de vennootschapsbelasting verhou-
dingsgewijs minder oplevert. Financieel gezien is het 
aandeel van de burger veel groter. Dat maakt het burger-
perspectief relevant.’
Een voorbeeld dat haar promotieonderzoek mooi illus-
treert deed zich recentelijk voor, vertelt Tirza, die naast 
haar promotieonderzoek ook nog bij advocatenkantoor 
Stibbe werkt. Zo was een traplift vorig jaar nog aftrekbaar 
van de belastingen onder een specifieke aftrekregeling 
voor zorgkosten. Deze regeling was wettelijk gewijzigd 
per 1 januari 2014, maar de tekst op de site van de 
Belastingdienst was nog niet volledig aangepast. Op basis 
van die informatie schaften sommige burgers nog een 
traplift aan. Een dure grap, want zo’n apparaat kost gauw 
10.000 euro. Een van de mensen die zo’n lift had gekocht 
en er daarna achter kwam dat hij deze niet fiscaal kon ver-
rekenen, diende een klacht in bij de Vaste Commissie voor 
Financiën in de Tweede Kamer. Bovendien leidde dit tot 
meerdere rondes Kamervragen. Een Kamerlid vroeg zich af 
of burgers mogen uitgaan van de informatie op de website 
van de Belastingdienst. Een ander Kamerlid wilde weten of 

Promotieonderzoek 
naar de status van de communicatie 

van de Belastingdienst

Tirza krijgt de Grote Financiën Prijs uitgereikt

Interview
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INTERVIEW

de staatssecretaris van Financiën bereid was om op grond 
van het vertrouwensbeginsel de traplift toch in aftrek toe 
te laten. De staatssecretaris antwoordde afwijzend en 
baseerde zich daarbij op het standpunt van de Hoge Raad, 
die sinds eind jaren ’70 en ’80 stelt dat aan dergelijke 
algemene informatie als hoofdregel geen vertrouwen mag 
worden ontleend, omdat de Belastingdienst zijn voorlich-
tende taak onbelemmerd moet kunnen uitoefenen. De 
Kamerleden vonden dat een onbevredigend antwoord, 
want burgers moeten toch gewoon kunnen vertrouwen op 
de informatie die de Belastingdienst verstrekt? 

’De vraag dringt zich op wat nu de juridische status is 
van de begrijpelijke communicatie die de Belastingdienst 
geeft’, stelt Tirza. ’En deze casus geeft mooi aan waar de 
schoen wringt. Er bestaan twee werkelijkheden die botsen: 
een juridische waarin de burger formeel geen plaats heeft 
in de driehoeksverhouding Belastingdienst, wetgever en 
rechter, en een “gewone” werkelijkheid waarin de burger 
voor zijn belastingzaken alleen met de Belastingdienst 
te maken heeft - en niet met de wetgever of rechter. 
Tegelijkertijd wordt de politieke situatie steeds ingewik-
kelder en neemt voorlichting een steeds belangrijkere 
plaats in. Zeg nou zelf: wie kan door de bomen het bos 
nog zien in de fiscale regelgeving rond de eigen woning? 
De Belastingdienst neemt ook steeds nadrukkelijker de rol 
van voorlichter in door niet alleen op www.belastingdienst.
nl tekst en uitleg te geven, maar ook door te Twitteren en 
actief te zijn op Facebook. Dat schept ook verwachtingen. 
Dus het verweer dat burgers de wetswijziging voor trap-
liften hadden kunnen kennen omdat het destijds in het 
Belastingplan stond, is niet meer van deze tijd,’ betoogt de 
promovenda. 
In het verlengde van de vraag over de juridische status ligt 
een andere vraag: wie zou het risico moeten dragen van 
de “vertaalfout”, de burger of de Belastingdienst? In de 
huidige situatie is dat de burger. Maar, argumenteert Tirza, 
misschien is het tijd dat standpunt te herzien. Zo merkten 
Kamerleden in de casus van de trapliften op dat zij moeite 
hebben met de maatschappelijke gevolgen van de huidige 
formele benadering, dat deze leidt tot rechtsonzekerheid 
die schadelijk is voor het vertrouwen in de Belastingdienst. 
Zeker in een tijd waarin zelfredzaamheid van de belas-
tingplichtige wordt verwacht, bijvoorbeeld door veel en 

goede voorlichting aan te bieden via internet, is het toch 
wel problematisch dat burgers niet uit kunnen gaan van 
bijvoorbeeld de website. 

Formeel juridisch klopt de redenering van de staatssecre-
taris, maar een ander gezichtspunt op deze problematiek 
kan wellicht tot een andere uitkomst leiden. Veel bur-
gers zien de Belastingdienst door zijn rol als vertaler in 
feite als de wetgever; de vertalingen vormen voor hen de 
belastingwet. Vertalingen worden daarmee in feite nieuwe 
bronteksten. Deze rol van “vertaler” schept verwachtingen 
en verplichtingen, meent Tirza. ‘De Belastingdienst heeft 
én neemt als vertaler de verantwoordelijkheid voor een 
juiste weergave van de brontekst, de belastingwet. De 
burger vertrouwt daarop. Het zou, vanuit deze invalshoek 
bezien, dan ook niet gek zijn om te stellen dat de partij die 
de regels uitlegt, ook het risico draagt als dat misgaat. De 
problematiek rond de traplift speelt over het jaar 2014. Het 
zal dus nog wel even duren voordat deze casus – als het al 
gebeurt – aan de rechter zal worden voorgelegd. Mocht het 
zo ver komen, dan is dat misschien wel hét moment voor 
de Hoge Raad om zijn standpunt te herijken en de risico-
verdeling tussen Belastingdienst en de burger te moderni-
seren.’

Roelien Wierstra

Promovenda Tirza Cramwinckel presen-
teert haar promotieonderzoek

‘ Zeg nou zelf: wie kan door de 
bomen het bos nog zien in de fiscale 
regelgeving rond de eigen woning?’ 

Tirza Cramwinckel
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In 1945 werd de International Council of Museums (ICOM) 
opgericht, om gezamenlijk te herstellen wat door de 
Tweede Wereldoorlog werd vernietigd. ICOM organiseert 
diverse internationale congressen op museumgebied. In 
september bezocht ik het congres Museum & Politics in Sint 
Petersburg, georganiseerd door de drie ICOM-besturen van 
Rusland, Duitsland en de Verenigde Staten. Dit past wel in 
de traditie van culturele samenwerking, maar toch is zo’n 
gezamenlijk optreden van juist deze grote drie opmerke-
lijk anno 2014. Niet minder opmerkelijk is dat er ruime 
Russische staatssteun was voor het onderwerp: Museum & 
Politics. De conferentie werd gehouden in de General Staff 
Building, onderdeel van het Hermitage-complex.

Op de eerste dag werd de titel van het congres diverse 
malen genoemd in de verschillende welkomstpraatjes, con-
sequent vanuit het Russisch vertaald als Museum & Power. 
Navraag bij de tolken leerde dat de correcte vertaling luidt: 
Museum & Authorities. Musea & de overheid dus. Wij zijn 
zelf een rijksmuseum en hebben in die context vaak met de 
overheid te maken. Vinden we het in Nederland onaccepta-
bel dat de overheid zich zou bemoeien met het inhoudelijk 
beleid van musea? Ik denk dat de meeste mensen die vraag 
bevestigend beantwoorden. Toch wordt vaak de publiciteit 
opgezocht om de politiek te mobiliseren. Denk maar aan 
de locatiekeuze van het Nationaal Historisch Museum in 
oprichting of het stopzetten van subsidies aan musea. 

Je zou het misschien niet verwachten in een (naar onze 
maatstaven) ondemocratisch land, maar de directeur van 
de Hermitage, Mikhael Piotrovski, blijkt autonoom het 
museum te kunnen leiden. Omdat hij zoveel succes heeft, 
geeft hem dat een stevige positie om zijn eigen gang te 
gaan, terwijl hij geen aanhanger van Poetin is. Volgens de 
president van ICOM Rusland, Vladimir Tolstoj, doen musea 
niet aan ideologie, maar gaan musea over een “hogere 
waarheid”. Tolstoj heeft overigens wel een officiële status 
als speciale adviseur van de president van de Russische 
Federatie. Die zogenaamd “hogere waarheid”, zo die al 
bestaat, zou betekenen dat musea niets te zoeken hebben 
in de maatschappij en zich niet zouden mogen mengen in 
het publieke debat. Eigenlijk is dat de ouderwetse opvat-

Congres

Museum & Politics
ICOM congres in Sint Petersburg

Misschien leidt culturele samen-
werking ooit tot een oplossing

Presentatie in het Museum van de 
politieke geschiedenis van Rusland

Dr. Irina Antonova, oprichtster en erelid ICOM
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ting van het museum als tempel, waar de medewerkers de 
wijsheid in pacht hebben. 

Wij zijn meer gewend geraakt aan tweerichtingsverkeer 
in onze musea. Het grappige was dat tegelijk met de 
conferentie de moderne kunsttentoonstelling Manifesta 
10 in de Hermitage te zien was. Na afloop van de eerste 
conferentiedag kregen wij een rondleiding. De Russische 
congresdeelnemers waren sceptisch: zulke decadente 
westerse kunst had Rusland niet nodig en al helemaal 
niet in het museum met de mooiste kunst van de wereld. 
Toch kwam er een lach op de meeste gezichten bij een 
zaal vol Matisses en gingen de harten open bij kunst 
die duidelijk was geïnspireerd op het dagelijks leven. 
De zwitserse kunstenaar Thomas Hirschhorn had een 
Sovjetappartementengebouw nagebouwd, met een inge-
storte gevel, zodat je in de huizen kon kijken. Voor de 
deelnemers onderdeel van hun persoonlijke geschiedenis; 
de rondleidster was duidelijk na de perestrojka geboren. 
Moderne kunst bleek toch emoties los te maken en flinke 
discussies op gang te brengen. Het kon erger. 

Michael Henker, president van ICOM Duitsland, begon de 
tweede dag met te benadrukken dat de drie organiserende 
besturen in nauw contact met elkaar telkens de geza-
menlijke keuze hadden gemaakt de conferentie door te 
zetten. Ondanks politieke en economische crises en vooral 
ook nadat Rusland de Krim had ingelijfd en Oost-Oekraïne 

CONGRES

dreigde te annexeren, bleef Henker overtuigd van het 
belang van een dialoog. Volgens hem moet je in gesprek 
blijven om een culturele basis te leggen. De landen kunnen 
politieke tegenstanders zijn, maar misschien leidt culturele 
samenwerking ooit tot een oplossing. 

In het geval van oorlogsbuit van de nazi’s is wel duidelijk 
dat de geroofde kunstschatten moeten worden terugge-
geven, maar in hedendaagse oorlogssituaties is niet altijd 
duidelijk wie de rechtmatige eigenaar is. Zo kwam het 
conflict van het Allard Pierson Museum in Amsterdam met 
Rusland enkele malen ter sprake. Tijdens hun tentoon-
stelling De Krim – Goud en geheimen van de Zwarte Zee 
afgelopen zomer werd de Krim door Rusland ingelijfd. Het 
Allard Pierson Museum had collectiestukken geleend van 
musea op de Krim, maar een bruikleencontract afgesloten 
met het Ministerie van Cultuur in Kiev. De directie hoopte 
nog op een politieke doorbraak, een wapenstilstand of een 
internationale diplomatieke oplossing van het conflict tus-
sen Rusland en Oekraïne en verlengde de tentoonstelling 
meerdere malen. Helaas, de zaak loste zich niet vanzelf op 
en het Allard Pierson heeft de kwestie nu aangebracht voor 
arbitrage door de UNESCO. 

Amerikaanse volkenkundige musea hebben ook te maken 
met onduidelijke eigendomsrechten. Zij zijn bereid om 
afstammelingen van de oorspronkelijke Amerikaanse 
bevolking hun culturele erfgoed terug te geven, maar ook 
daar zijn veel conflicten over. Verschillende Indiaanse 
volkeren kunnen hetzelfde object claimen, bijvoorbeeld 
als menselijke resten van het ene volk zijn verwerkt in 
religieuze objecten van het andere volk. Scalperen was 
een gebruikelijke praktijk en de scalps werden als trofeeën 
verwerkt in tooien of andere decoratieve kledingaccessoi-

Depotgebouw van de Hermitage, Sint Petersburg
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res. Amerikaanse musea hebben dan ook een afwachtend 
beleid. Zij laten de zaak eerst uitvechten door juristen in 
dienst van de verschillende Indiaanse volkeren. Als er dan 
een rechtsgeldige uitspraak is, worden de collectiestukken 
geretourneerd. Het is niet altijd eenvoudig om het juiste te 
doen, vooral wanneer een museum juridische specialisten 
nodig heeft om te bepalen wat de correcte afhandeling is. 

Afgevaardigden van oorspronkelijke Arctische nomaden 
uit Siberië waren juist tegen teruggave. Zij spraken over 
de verdwijning van hun cultuur. Doordat de industrie en 
landbouw oprukken, zijn er steeds minder graslanden en 
toendra’s waar hun rendieren kunnen grazen. Tijdens de 
Sovjettijd werden alle kinderen naar internaten gestuurd, 
zodat de jongere generatie geen binding meer heeft met 
de eigen tradities. Het culturele erfgoed dat tijdens 19e- 
en 20e-eeuwse expedities werd verzameld en nu verspreid 
is over de collecties van volkenkundige musea in onder 
andere Moskou, Sint Petersburg en Berlijn, kan helpen de 
oude tradities te bewaren. De Siberiërs zien de voorwer-
pen als “ambassadeurs” van hun cultuur, die hen kunnen 
helpen de jeugd (en de wereld) in contact te brengen met 
hun verdwijnende cultuur voordat het te laat is. Het lijkt 
me een belangrijke taak voor musea de aandacht te blijven 
vestigen op cultureel erfgoed dat dreigt te verdwijnen door 
onderdrukking of modernisering. 

In weerwil van Tolstoj’s “verheven waarheid” zijn er ook 
musea die op zoek gaan naar de ongemakkelijke waarheid. 
Historische gedenkplaatsen, zoals bijvoorbeeld voormalige 
concentratiekampen, herdenken juist de minder fraaie 
episodes uit de geschiedenis. Hierover werden op de derde 
dag sessies georganiseerd in het Museum voor Politieke 
Geschiedenis van Rusland. Ik was verbaasd over de inhoud 
van de museale expositie. De Koude Oorlog werd gepresen-

teerd, zoals ik het zelf als VWO-examenonderwerp kreeg 
voorgeschoteld. Vanaf de behandeling van het moment dat 
Vladimir Poetin aan de macht kwam, leken de muurtek-
sten mij wat minder objectief. De Russen met wie ik deze 
gedachte deelde, zeiden dat het nog veel te kort geleden 
is en dat er minstens dertig jaar voorbij moet zijn om 
objectieve geschiedschrijving te kunnen beoefenen. Er zit 
wat in. In het gigantische achterland van Rusland herinnert 
Perm 36, het voormalige strafkamp voor politieke gevan-
gen, aan de Goelag, alsof het geschiedenis is, terwijl er nog 
steeds politieke gevangenen tot werkkampen in Siberië 
worden veroordeeld. Ook in de Verenigde Staten zijn er 
historische gedenkplaatsen die veel emoties oproepen; de 
bekendste zijn Ellis Island, waar vroeger alle schepen met 
immigranten aankwamen en het heel recente Ground Zero, 
beide in New York. 

De Pennsylvania State Penitentiary herdenkt de vele men-
sen die er (onterecht) gevangen hebben gezeten, maar 
stelt ook hedendaagse maatschappelijke issues aan de 
kaak. Waarom is het aantal gedetineerden in de Verenigde 
Staten explosief gegroeid sinds 1980? Waarom zitten er 
naar verhouding zoveel zwarte mensen gevangen? Eerst 
leken deze vragen politiek incorrect, maar hoe kan je 
anders ooit boven tafel krijgen of het rechtssysteem deze 
ongelijkheid veroorzaakt of dat het Amerikaanse rechtssys-
teem misschien wel helemaal niet werkt?

Na al deze aangrijpende verhalen van bevlogen museum-
collega’s die een indrukwekkende bijdrage leveren om de 
wereld daadwerkelijk te verbeteren vanuit een historisch 

‘…de aandacht blijven vestigen  
op cultureel erfgoed  

dat dreigt te verdwijnen…’

General Staff Building, Sint Petersburg

CONGRES 



19

perspectief, vraag ik me af wat ik kan doen. Wat neem ik 
van dit congres mee naar onze eigen dagelijkse museum-
praktijk? Wij leven natuurlijk in een land waar overheid en 
rechtssysteem niet perfect zijn, maar wel zo democratisch 
mogelijk tot stand gekomen. Wij laten zien in het museum 
dat een samenleving is gebaat bij een zo rechtvaardig 
mogelijk belastingstelsel, waaraan iedereen naar vermogen 
bijdraagt. Wie zou willen leven in een land waar het ieder 
voor zich is? Wij proberen met onze presentatie bij te dra-
gen aan de bewustwording van onze bezoekers en ze aan 
het denken te zetten over hun ideale maatschappij en hoe 
onze samenleving historisch zo is gegroeid. 

De dag met zware gespreksonderwerpen werd afgesloten 
met een bezoek aan de depotgebouwen en restauratie-
ateliers van de Hermitage op een industrieterrein in een 
buitenwijk van de stad. Alles is kraakhelder en nieuw en de 
collectie wordt voortreffelijk geconserveerd. In het depot is 
ook een educatief lokaal ingericht met voeltafels. Dit zijn 
zandbakken met archeologische voorwerpen erin. Kinderen 
met een visuele beperking kunnen zo ervaren wat archeo-
logie is doordat ze zelf de objecten uit het zand graven en 
alles mogen betasten. De lessen met de voeltafel zijn echt 
alleen bedoeld voor deze speciale doelgroep en zo draagt 
ook de Hermitage op een apolitieke manier bij aan een 
betere wereld. 

De laatste dag wordt de conferentie verplaatst van het 
Winterpaleis, de Hermitage, naar het Zomerpaleis, 
Tsarskoe Selo. Uit dit paleis werd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog de barnstenen kamer geroofd. Na de oorlog 
was er geen spoor meer van te vinden en de zoektocht 
nam mythische proporties aan. In 1979 werd uiteindelijk de 
hoop opgegeven ooit nog de originele barnstenen pane-
len en meubels terug te vinden en werd begonnen met 

de reconstructie. Er bestonden alleen maar vooroorlogse 
zwart-wit foto’s van. Maar de restauratoren verzonnen een 
praktische oplossing: zij maakten zwart-wit foto’s van alle 
barnsteen die in Rusland te vinden is. Door de grijsschake-
ringen op de foto’s naast elkaar te bestuderen, was duide-
lijk in welke tinten de wandbekleding en meubels moesten 
worden opgebouwd. In 2003 kon het publiek de gerecon-
strueerde barnstenen kamer weer bewonderen. Sindsdien 
zijn één origineel tableau en een commode op veilingen 
opgedoken en inmiddels weer teruggeplaatst. 
Tsarskoe Selo heeft nog zo’n groot restauratieproject 
gedaan, waarmee het museum eerder dit jaar een presti-
gieuze prijs, de Europa Nostra Award, heeft gewonnen. In 
de “Agaten kamers” waren nog meer originele elementen 
aanwezig, zodat er voldoende aanwijzingen waren voor het 
juiste kleurgebruik. De vloeren en muren zijn bekleed met 
de halfedelsteen agaat, die in Rusland voorkomt in wit, 
grijs, rood, bruin en groen.

De ochtend wordt nog nagepraat over de thema’s van het 
congres, kunst in oorlogstijd en vooral ook wat de overeen-
komsten tussen de verschillende landen zijn. ’s Middags 
worden we rondgeleid en vanaf 16.00 uur zijn wij het 
eerste publiek dat de Agaten kamers mag betreden met 
stoffen hoezen om onze schoenen. Na afloop wandelen we 
in groepjes door het uitgestrekte park en wij zijn het er 
over eens: wij museummedewerkers moeten ons nog meer 
inzetten om een betekenisvolle bijdrage aan onze eigen 
samenleving te leveren. 

Anne-Marieke van Schaik
conservator

CONGRES

Thomas Hirschhorn, Abschlag, 2014

Archeologische voeltafel
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In de koffiehoek van het museum zie ik een vriendelijk 
glimlachende douaneman zitten achter een kopje koffie. 
Omdat ik ook even moet wachten, ga ik bij hem aan tafel 
zitten. Na een korte kennismaking met Leon Warnies, want 
hij blijkt het te zijn, word ik opgehaald voor de redac-
tievergadering, terwijl Leon aan zijn taak in het museum 
begint. Niet veel later hoor ik dat het de bedoeling is Leon 
voor dit nummer te interviewen. Hij was namelijk de eerste 
geleider van speurhonden bij de Nederlandse Douane 
en hij kan daar interessante verhalen over vertellen. Een 
afspraak was na onze eerdere kennismaking snel gemaakt 
en twee dagen later zitten we op een warme dag in de 
ijskoude personeelskantine van Schiphol bijeen. 

Hoe ben je bij het museum terechtgekomen?
‘Eigenlijk zou collega Dick Mol er een presentatie verzor-
gen (zie ook Impost 39, red.). Maar die was verhinderd. 
Toen vroegen ze mij vanwege mijn ervaring met de doua-

nehonden. Communicatiemedewerkster Erna Tieman, die 
vroeger bij de Douane werkte, kende mij door mijn pre-
sentaties op alle regionale luchthavens. Vervolgens heeft 
educator Rhea Bogaart mij op aangeven van Erna gevraagd. 
Mijn teamleider ging akkoord en er kwamen afspraken met 
het museum. Daarna ben ik presentaties gaan geven aan 
scholieren.’ 

Waar gaan die presentaties over?
‘Over Schiphol en over smokkel in brede zin. Dus ook over 
namaakbestrijding (denk aan merkkleding); over bescher-
ming van cultuurgoederen en van uitheemse diersoor-
ten; smokkel van drugs en de grondstoffen daarvoor; en 
van niet geregistreerde geneesmiddelen. Daarbij kan ik 
ruimschoots putten uit mijn eigen ervaring en prachtige 
anekdotes vertellen. Die illustreer ik met een fotoserie 
over relevante drugszaken die ik samen met een aantal 
docenten up to date heb gemaakt. Dat spreekt veel men-
sen en vooral scholieren aan; ik geef veel presentaties op 
VMBO scholen in de regio Rotterdam. Ook in het museum 
zelf geef ik presentaties. Dan ontmoet ik veel bezoekers, 
meestal opa’s en oma’s en kleinkinderen, zoals tijdens de 
schoolvakanties. Ze zijn heel geïnteresseerd in het doua-
newerk.’

Je werkt dus al heel lang bij de Douane?
‘Ik werk vanaf 1974 bij de Douane en ben al sinds 1966 in 
dienst bij het Rijk. Ik ben begonnen als beroepsmilitair bij 
de Koninklijke Marine. Ik was daar onderofficier bij en heb 
toen heel veel gevaren. We waren vaak maanden onder-
weg. Vanwege het toekomstperspectief en de ontwikke-
lingsmogelijkheden ben ik uiteindelijk bij de Douane gaan 
werken. 
Toen kon ik ook trouwen. De overstap naar de Douane was 
een wereld van verschil. De sfeer is totaal anders; niet 
minder maar anders. Bij de Douane ben je acht uur per dag 
samen. Bij de varende marine zat je soms maandenlang tus-
sen dezelfde koppen. Disciplinair is het bij de marine anders 
dan bij de Douane. Maar de Douane is weer hiërarchischer 
dan ‘blauw’ (de andere eenheid van de Belastingdienst, 
red.), met allerlei rangonderscheidingstekens.’

‘Eenmaal aan het werk bij de Douane moest ik de twee-
jarige opleiding voor assistent invoerrechten en accijnzen 
volgen. Ik had één dag per week cursus en werkte de ove-

Leon Warnies

Nederlands eerste  
Douane-hondengeleider
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rige vier dagen onder begeleiding van een mentor. Je had 
toen nog geen studieverlof. Studeren moest je in je vrije 
tijd doen. Gelukkig had ik gedreven docenten. Ik herinner 
me de hoofdverificateurs Buiten en Van Bolhuis. We kregen 
onder andere les over de Wetboeken van strafrecht en 
van strafvordering , over de Vreemdelingenwet en over de 
Algemene Wet Douane en Accijnzen. Nadat ik de opleiding 
tot assistent in 1976 met succes had doorlopen, werkte ik 
tot eind 1978 in de aankomsthal.’

Hoe kwam je op het idee hondengeleider te worden? 
‘Ik kan mij nog goed herinneren dat er eind 1978 een 
zogenaamde aanschrijving personeel (AP 976) uitkwam 
voor de vacature van speurhondgeleider. Ik ben altijd een 
hondenman geweest, maar doordat ik veel moest varen is 
het er nooit van gekomen om zelf honden te nemen. Nu 
had ik een uitgelezen kans om van mijn hobby mijn werk 
te maken. Het initiatief is geheel van mij zelf gekomen. 
Mijn inspecteur Visser was wel teleurgesteld omdat hij een 
andere carrière voor mij in gedachten had. Toch kon hij 
later mijn motivatie om speurhondgeleider te worden wel 
waarderen. Zeker in de begintijd op Schiphol met de start 
van mijn eerste hond heb ik ontzettend veel steun vanuit 
de toenmalige Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen 
Schiphol gehad. 

Na twee jaar aan de balie was ik ook wel aan iets anders 
toe. Dit was helemaal nieuw. Als douaneman was ik de 
eerste. Ik mocht het helemaal opzetten. De opleiding werd 
door de Rijkspolitie gegeven en duurde circa 8 maanden 
(met praktijkdagen erbij). Terug op Schiphol werd het pio-
nieren. Ik werd geplaatst bij de Sectie toezichthoudende 
dienst. Maar het werk moest ik regelen met het hoofd van 
de inspectie. Doordat er veel pers op mijn hond af kwam, 
kreeg ik ook te maken met de afdeling communicatie van 
het ministerie van Financien.’

Je moest dus pionieren?
‘Ja, ik moest eerst contacten krijgen. Die zocht ik in 
loodsen op Schiphol. Na een half jaar begon het te lopen. 
Vooral in de vracht. Ik had contacten met douanecollega’s 
en met mensen van vrachtbedrijven. Die waren best bereid 
informatie te geven. Samen met de hond deed ik grote en 
kleine vondsten. Dat betrof drugs: hasj en marihuana en 
later de eerste coke. Die hond kon dat allemaal ruiken, 

ook amfetamine. Ecstasy was er toen nog niet. Later wel, 
net als LSD. Ik had vroeger ook contacten met de Unit 
Synthetische Drugs (USD) voor de oefenstoffen die toen in 
de markt kwamen. (In de USD werken verschillende opspo-
ringsdiensten samen onder leiding van een officier van 
justitie, red.) Daarmee werkte ik ook goed samen.’

Inmiddels is de inzet van speurhonden veranderd?
‘Ja, ik heb nog geldhonden opgeleid. En ik volgde een 
opleiding van drie maanden bij de Amerikaanse Douane: 
de hondenschool US customs in Front Royal in Virginia. Die 
deed ik samen met een collega en een staflid. Er waren 
daar 300 honden in opleiding.
Tegenwoordig werken de hondengeleiders met passieve 
honden en actieve honden. De personenhond is een pas-
sieve en bijna onopvallende hond die werkt tussen de 
reizigers; zodra hij drugs ruikt, gaat hij stil zitten bij de 
vermoedelijke smokkelaar. Om emoties te voorkomen, is 
het belangrijk dat hij niet gaat blaffen. In de vracht worden 
juist áánblaffende, actieve honden in de loodsen ingezet. 
En begonnen we met alleen drugshonden, nu is er naast de 
geldhond die bankbiljetten kan ruiken, zelfs een fauna-
hond.’

Werk je nu nog met honden?
‘Dat heb ik tot 1996 gedaan. Daarna ben ik tot 2011 hon-
dengeleiders gaan opleiden bij de Douane en de politie, in 
totaal zo’n 85. Overigens niet alleen van de Nederlandse, 
maar ook van de Duitse en Arubaanse douane en politie. 
En ik had de nazorg. Zo moest ik bijvoorbeeld naar Aruba 
om honden te hertrainen - speurhonden moeten jaarlijks 
bekeken worden om te zien of ze nog geschikt zijn en 
oudere honden moeten vervangen worden.

In 2011 ben ik iets anders gaan doen. Ik was inmiddels 
e-functionaris maar moest mijn douanekennis opfrissen. 
Dus volgde ik die opleiding alsnog. Naast algemeen doua-
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newerk heb ik nu een taak als stagebegeleider. Ik doe dat 
voor scholieren tot en met opgeleide douaneambtenaren 
en voor mensen van ‘blauw’ die naar ‘groen’ willen. Die 
laatsten komen eerst twee dagen snuffelen. Dan kunnen 
ze ervaren of de indeling van de werktijd bij de Douane 
bevalt. Die dienst draait 24 uur per dag en zeven dagen in 
de week. Dit in tegenstelling tot de vaste kantoortijden van 
de overige eenheden.’

Van hondengeleider tot stagebegeleider, bevalt dat?
‘Ik zit nu tegen mijn pensioen aan. En ik moet zeggen: het 
begeleiden van scholieren houd je jong. Voor het VMBO 
is een maatschappelijke stage deel van het onderwijs. De 
leerlingen kunnen zo kennismaken met de maatschappij. 
Tijdens de stage moeten ze meedraaien in de praktijk. Elke 
keer is er een evaluatiemoment, gevolgd door een grote 
evaluatie op de laatste dag. Voor die evaluatie moeten ze 
een collage maken waarin de Douane Schiphol centraal 
staat en de afhandeling van vracht en passagiers verbeeld 
wordt. Aan de hand van dat vel doen we de eindevaluatie. 
Dat is mooi educatief werk en die kinderen zijn enthousi-
ast. Ik werk veel met jongeren doordat ik al 18 jaar voorzit-
ter ben van het Zeekadettenkorps Amsterdam. Je moet 
ze een doel meegeven. Zo kan elke scholier van het VMBO 
of MBO succesvol worden. Na de stage kiest een aantal 
scholieren voor de Douane of de Marechaussee. In dat 
laatste geval breng ik ze in contact met een collega van de 
Marechaussee. Ik heb zelfs een keer een scholiere bemid-
deld die grondstewardess wilde worden.
Ook uit de HBO luchtvaartopleiding komen studenten mee-
draaien, vooral uit het 4e jaar, voor hun scriptie. Verder is 
er op dit moment een strafrechtstudent van de Erasmus 
universiteit die onderzoek doet voor zijn scriptie over 
merkrecht. Havisten komen ook bij ons – zij moeten een 
praktijkopdracht maken over luchtvaart en douane. En er 
is een stagiaire van het Landelijk kantoor die universitair 
afgestudeerd is op de bescherming van flora en fauna.’

Je pensioen nadert; zien we je hier als vrijwilliger 
terug?
‘Als het museum dat ook wil, zeker! Maar dat is wel iets 
voor de toekomst want zo ver is het nog niet. Ik mag er in 
november 2015 uit; dan ben ik 65 jaar en drie maanden 
oud en 49 jaar bij de overheid. Ik kan eventueel blijven tot 
ik 67 ben. Dan kan ik de 50 dienstjaren halen.’

Henk Duym

In 2015 wordt de Wet op de Kansspelen naar verwach-
ting zodanig verruimd, dat het deelnemen aan internet-
loterijen ook in Nederland legaal wordt. In veel andere 
Europese landen zijn deze online loterijen al wel offici-
eel toegestaan. Voor deze Impost wil ik u aan de hand 
van twee objecten uit de collectie van het Belasting & 
Douane Museum meenemen naar de periode van vóór 
de oprichting van de Generaliteitsloterij (1726), de 
loterij die beschouwd wordt als de voorloper van de 
Staatsloterij. 

Op beide objecten is een identieke scene te zien: het 
handmatig trekken van de prijswinnende loten (de 
“watten”) en het trekken van de verliesgevende lotnum-
mers (de “nieten”). Eveneens in beide gevallen betreft 
het hier een charitatieve of goede doelen-loterij. De 
gravure laat de loterijtrekking zien van een loterij 
ten behoeve van uit Frankrijk gevluchte Hugenoten in 
Amsterdam (1696). De loterijpenning Die niet waagt, die 
niet wint is een gedenkpenning van de loterij, die ten 
behoeve van het Aalmoezeniershuis in Alkmaar werd 
georganiseerd (1703). Dergelijke zilveren penningen 
werden vooral uitgereikt aan de organisatoren van een 
loterij of aan andere personen die zich verdienstelijk 
hadden gemaakt bij een succesvolle loterij.

De twee objecten laten ook beiden het belangrijkste 
moment van een loterij zien: het moment van het 
vaststellen van wél of géén prijs. Om de voorstellin-
gen beter te begrijpen, lijkt het mij nuttig om nader 
in te gaan op de procedure van een loterijtrekking 
rond 1800. In tegenstelling tot tegenwoordig, waar bij 
loterijtrekkingen uitsluitend de winnende lotnummers 
worden vastgesteld, werden vroeger alle verkochte 

Museumschatten

Voorlopers 
van de 
Staatsloterij
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bij de aankoop van de loten, opgegeven spreuk of ‘prose’. 
Dit waren vaak gedichtjes met een dubbelzinnige onder-
toon of een verwijzing naar de lokale politiek dan wel het 
huwelijkse leven van de lotenkoper. Ook drukten de spreu-
ken de wens of de hoop op een grote prijs uit met teksten 
als “geld in de zak, groot gemak!” of “nu eens raak!”. Op 
het papiertje met het lotnummer werd de spreuk of prose 
bijgeschreven. In het geval dat de koper 100 loten kocht, 
werd zijn prose ook honderd keer genoteerd! Ook het 
afroepen van deze “prosen” droeg bij aan het vasthouden 
van de aandacht van het publiek en zorgde voor de nodige 
hilariteit. 
Deze ambachtelijk en tijdrovende trekkingsprocedure staat 
in schril contrast met onze tijd. De winnende getallen wor-
den tegenwoordig binnen een paar seconden elektronisch 
vastgesteld. 

Wim van Es 
conservator

MUSEUMSCHATTEN

P. v.d. Berge, Verbeelding op wat voor een wyse de Loterye te 
Amsterdam werd getrokken, gravure (1696) Loterij ten bate van 
gevluchte Hugenoten. 

lotnummers – handmatig!- getrokken. Een trekking van een 
grote loterij kon weken – en in enkele gevallen zelfs meer 
dan twee maanden - duren en ging zonder onderbreking, 
dag en nacht door. De lotenkopers wilden er van verzekerd 
zijn dat hun lotnummers een kans op een prijs hadden 
gemaakt. Daarom werden de trekkingen in het openbaar 
verricht. Vaak op een centrale plek in een stad, bijvoor-
beeld op de markt of voor het stadhuis, waar vervolgens 
het resultaat van de trekking luidkeels werd ‘afgeroepen’. 
Om de aandacht van het publiek vast te houden, werd met 
trompetgeschal en optredens van de plaatselijke zot of nar, 
voor het nodige entertainment gezorgd. 

Op de twee objecten zijn twee manden of trommels te 
zien. Hierin bevinden zich (op de gravure) aan de ene 
kant de “Nieten en Watten” en aan de andere kant de 
“Nommers”. Op de penning staat links op de mand “Prysen 
en Nummers” en op de rechter mand staat “Spreuken en 
Namen” vermeld. De essentie van een loterijtrekking was 
dat tegelijkertijd een papiertje uit de linker en rechter-
mand of trommel werd getrokken. Vervolgens werden 
beide papiertjes over de schouder doorgegeven aan de 
“Lezer” en de “Niet-roeper” op het podium, die – kort na 
elkaar – het resultaat bekend maakten door een lotnum-
mer of naam te koppelen aan een “niet” of een prijs. Een 
extra garantie voor de lotenkoper, dat zijn lotnummers ook 
daadwerkelijk in één van de trommels kans op een prijs 
had gemaakt, was het afroepen van een door hem of haar, 

M. Smeltzing, Loterijpenning Die niet waagt, die niet wint, 1703. 
Loterij ten behoeve van het Aalmoezeniershuis in Alkmaar.

Om de aandacht van het publiek vast 
te houden, werd met trompetgeschal en 
optredens van de plaatselijke zot of nar, 
voor het nodige entertainment gezorgd. 



24

Op 21 oktober overleed oud-conservator Ton van Kuijen 
na een langdurig ziekbed op 63-jarige leeftijd. Ton is meer 
dan 30 jaar mijn collega geweest en daarom wil ik in deze 
Impost graag stil staan bij de dood van deze collega, die 
van zijn werk zijn hobby maakte en ook omgekeerd: vaak 
zijn hobby’s inzette voor zijn werk.

Op een zomeravond in 1968 werd er bij de familie Van 
Kuijen aangebeld. Het bleek een meneer te zijn die kwam 
informeren of Ton van Kuijen op dit adres woonde en of 
het klopte dat Ton eindexamen op de Mulo had gedaan. 
Deze meneer was van de Belastingdienst en hij was op 
zoek naar nieuw personeel. Volgens Ton heeft hij zelf nooit 
gesolliciteerd naar een baan bij de Belastingdienst, maar is 
hij gevráágd!

Tons Haagse periode bij de Dienst was op het 
Ontvangkantoor in de Javastraat. Maar in maart 1980 
besloot hij om de conservator/beheerder van het 
Belastingmuseum, zijn oud chef-deurwaarder Pierre 
Crasborn te vragen of hij niet in Belastingmuseum kon 
komen werken. Hij had enthousiaste verhalen van zijn 
oud-collega van het ontvangkantoor, John Vrouwenfelder 
gehoord, die de overstap naar het museum al eerder had 
gemaakt. Crasborn kon een jonge kracht goed gebruiken 
en zo kreeg deze belangrijkste verandering in Tons werk-
zame leven zijn beslag.

In de kleine personele bezetting van toen liepen de taken 
en werkzaamheden nogal door elkaar, maar Tons voor-
naamste taak was het educatieve werk en dan vooral het 
geven van rondleidingen. De vraag naar rondleidingen nam 
zo sterk toe dat het mij in de zomer van 1981 de mogelijk-

heid bood om ook een baan in het museum te krijgen om 
Ton bij zijn taken te assisteren en vooral: samen met hem 
de rondleidingen te verzorgen. De overige werkzaamheden 
liepen uiteen van collectieregistratie tot publieksopvang. 
In die tijd stonden de bezoekers van het Belastingmuseum 
Prof. dr. Van der Poel (dit was tot 1997 de officiële naam 
van het museum) letterlijk voor een gesloten deur. 
Bezoekers moesten eerst aanbellen, voordat ze naar bin-
nen konden.

Ons eerste grote, gezamenlijke project was het moderni-
seren van de diapresentaties. Dit was “een praatje bij een 
plaatje” met uitsluitend een diaprojector en een mondelin-
ge toelichting. Geheel in eigen beheer gingen wij diaseries 
maken. Ik sprak de teksten in, Ton was de regisseur en 
bediende de bandrecorder. Voor de geluidseffecten zette 
hij een lege prullenbak met een microfoon onder mijn neus 
waarin ik geacht werd, zo diep mogelijk in die prullenbak, 
de titels van de diaserie in te spreken. Toen hij mij zo gek 
had gekregen om minstens 20 keer de titel van de serie 
over de geschiedenis van de Douane: Convoyen en Licenten 
in de prullenbak te laten zeggen, was onze samenwerking 
geboren. Dit soort hilarische momenten waren kenmer-
kend voor onze samenwerking van meer dan 30 jaar: 
samen onder andere tentoonstellingen, speurtochten, 
audio/visuele producties maken en nog veel meer. 

Ton kon in het museum zijn creativiteit en ook zijn fantasie 
de vrije loop geven. Ton was de man van de nieuwe ideeën, 
de gekke invallen, het bedenken van aansprekende titels 
voor tentoonstellingen. Ton was niet gauw voor één gat 
te vangen: hij wist altijd wel een creatieve uitweg of een 
technische oplossing voor een probleem te vinden. Wat 
Ton allemaal heeft gedaan voor het Belasting & Doaune 
Museum is te veel om hier te memoreren. Maar een paar 
highlights wil ik wel vermelden. De rode lijn in Tons werk is 
het maken van audiovisuele producties; onder andere het 
digitaliseren van onze eerste diaseries, en als conservator 
Beeld en Geluid, het beheren van de museumcollectie op 
het gebied van films, foto’s en geluidsdragers. Vele jaren 
werkte Ton één dag in de week met mevrouw Handels , 
een vrijwilligster, aan het ontsluiten van de fotocollectie. 
Foto’s van personen, gebouwen en activiteiten uit het 
verleden van de Belastingdienst. Ton had een fenomenaal 
geheugen voor namen en gezichten, wat hem bij dit werk 
goed van pas kwam.

In memoriam

Ton van Kuijen (1951-2014)
Conservator Beeld en Geluid  
van het Belasting & Douane Museum
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Projecten die Ton heeft bedacht, of waar hij sterk zijn 
stempel op heeft gedrukt, zijn het Jeugdvakantie Paspoort, 
de Cursus Corporate Identity, met een dag belastingge-
schiedenis – inclusief historisch onderzoek – voor nieuwe 
collega’s van de Belastingdienst. De educatieve program-
ma’s Van berevel tot dwangbevel, On line with drugs en 
het programma voor verjaardagsfeestjes van kinderen De 
Minister trakteert.

In het bijzonder wil ik hier stilstaan bij de onze eerste 
kersttentoonstelling Uitgerekend met Kerstmis, typisch een 
tentoonstellingstitel van Ton. Op de laatste dag van het 
inrichten van deze kersttentoonstelling (met een kerststal 
met levende dieren in de achtertuin van het museum!), 
hoorde Ton op Radio Rijnmond dat er een “reddingsac-
tie” gaande was om enkele laatst levende kalkoenen van 
een kalkoenfokkerij, met Kerst onderdak te bieden. Ton 
bedenkt zich geen moment, pakt de dienstauto, rijdt naar 
de studio van Radio Rijnmond en belandt in de radio-
uitzending om de kalkoen te redden. En passant maakt hij 
reclame voor onze kersttentoonstelling met een levende 
kerststal, waar de geredde kalkoen de gehele kerstvakantie 
wordt ondergebracht. Ook meldt hij dat het museum op 
Tweede Kerstdag geopend is.

Vervolgens laadt hij de kalkoen in de dienstauto en rijdt er 
mee naar huis, naar Etten-Leur. Daar stopt hij de kalkoen 
in het kippenhok. De volgende dag gaat de kalkoen mee 
terug naar Rotterdam en wordt toegevoegd aan de dieren 
in de Kerststal. Op de middag van Tweede Kerstdag wordt 
het Belastingmuseum overlopen door bezoekers. Ruim 900 
bezoekers komen voor de kersttentoonstelling waarvan 
velen vragen: waar is die kalkoen? Een pr-stunt van de 
eerste orde!
Tons naam en werk zullen nog jaren terug te vinden zijn 
in de collectieregistratie van het museum, onder andere 
in het veld “beschrijver”. En bij alle door hem gedigitali-

seerde films en foto’s op de server van het museum. Zijn 
museale erfenis is onder andere een hele rij ordners met 
nog te digitaliseren negatieven.

Wij, de collega’s, zullen ons Ton altijd herinneren door zijn 
eindeloze reeks van creatieve uitingen die hij bij ieder 
jubileum, afscheidsreceptie, feestje of tentoonstelling 
maakte: fotoalbums, afscheidsfilms, oorkondes (in thee 
gedompeld om ze oud te laten lijken), Ton leefde zich er 
iedere keer weer in uit. Ton verzamelde foto’s van zijn col-
lega’s om ze voor dit soort gelegenheden te kunnen gebrui-
ken. En vaak liet hij er dan op volgen: voor mijn afscheid 
zul je niet veel foto’s vinden, dáár heb ik wel voor gezorgd! 
Hoe raar is het gelopen dat wij door Tons ziekte, helaas, 
als collega’s geen afscheid van Ton als museummedewerker 
hebben kunnen nemen. 

Jaren geleden droomden Ton en ik dat wij, als we eenmaal 
gepensioneerd zouden zijn, nog eens samen een nieuwe 
diaserie zouden maken. Het liefst gewoon analoog, met 
een bandrecorder en een overvloeiapparaat; zonder digi-
tale hulpmiddelen en uiteraard met een prullenbak!  
Het zal er niet van komen.

Wim van Es
conservator



 

 

Grote-Kleine-Museumvrienden
Speciaal voor Grote-Kleine-Museumvrienden. Ontvang als 
Grote-Kleine-Museumvriend een leuke Doerak Stickerset 
tijdens de Warme Winter Weekenden.  Het museum heeft 
sinds het najaar haar eigen “Grote-Kleine-Museumvrienden-
Club”. Wil jij ook vriendje van het museum worden?  Dan 
krijg jij ook leuke extra’s en persoonlijke uitnodigingen 
voor kinderactiviteiten en jaarlijks de Grote-Kleine-
Museumvriendendag.  Meld je aan bij de balie, daar helpen 
ze je graag verder!
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Kerstverhaal op zaal
Wat hebben belastingen en douane met Kerst te maken? Dat kun je ontdekken 
als je komt luisteren naar mooie, spannende en waargebeurde (Kerst)verhalen 
op verschillende plekken op de museumvloer. Maak bovendien je eigen kerst-
versiering van belastingenveloppen en snoep mee van de kerstlekkernijen in het 
museumcafé.
Zondagmiddag 27 december van 13.00 tot 16.00 uur. Toegang gratis. 

Warme winterverhalen tekenen
Altijd al striptekenaar willen worden? Dan is dit je kans! 
Onder leiding van twee professionele striptekenaars, 
Vincent in ’t Hout en Guido de Groot, kun je op zoek 
naar de striptekenaar in jou. Met hen ga zoek je een 
collectiestuk in het museum dat je mooi, leuk, spannend 
of fascinerend vindt. Dit collectiestuk verwerk je in een 
winters beeldverhaal. Het resultaat wordt tot het einde 
van de kerstvakantie tentoongesteld in het 
museumatelier.
Zondagmiddag 14 december van 13.00 
tot 14.30 uur. Kosten: 10 euro per deel-
nemer, inclusief materiaal. Reserveer 
wel snel een plekje via: educatie@
bdmuseum.nl want er is maar een beperkt 
aantal plaatsen!

 
Warme winter weekenden 
De laatste drie weekenden van het jaar zijn extra 
gezellig in het Belasting & Douane Museum.  
Zo zijn er in december speciale winterspeurtochten  
te krijgen. Kom meespeuren met Doerak! 

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



 

 

AGENDA 
voor 

meer info

www.bdmuseum.nl

DECEMBER
ZATERDAG 13 
WARME WINTERVERHALEN TEKENEN voor volwassenen
Altijd al Striptekenaar willen worden? Dan is dit uw kans!
Kosten: 10,00 per deelnemer, inclusief materiaal
Reserveer uw plek vooraf via educatie@bdmuseum.nl
Wees snel! Want er is een beperkt aantal plaatsen!
Tijd: 13.00 - 14.30

SAFARI DOOR HET MUSEUM
Waan je in tropische sferen tijdens de enige echte museum 
safari. 
Kosten: 2,50 per deelnemer inclusief materiaal
Start om 13.30 en om 15.00.

ZONDAG 14   
BESPOTTELIJK! Verhalensessies met Nico Dijkshoorn, die 
zich liet inspireren door de spotprenten in de collectie van 
het museum.
Tijd: Eerste sessie om 13.30, tweede sessie om 15.00. 
Kosten: 5,00 per deelnemer, inclusief kopje koffie of thee. 
Reserveren: vooraf via educatie@bdmuseum.nl

WARME WINTERVERHALEN TEKENEN voor kinderen
Altijd al Striptekenaar willen worden? Dan is dit je kans!
Tijd: van 13.00 tot 14.30
Kosten: 10,00 per deelnemer, inclusief materiaal
Reserveren: vooraf via educatie@bdmuseum.nl

ZATERDAG 20
ZIE TOELICHTING!
Tijd: van 13.00 tot 16.00 uur
Kosten: Reguliere entreeprijs

ZATERDAG 20 / ZONDAG 28 
SPELLETJESDAG MET DOERAK
Op verschillende plekken in het museum kun je allerlei span-
nende en leuke spelletjes spelen. 
Tijd: van 13.00 tot 16.00 
Kosten: 2,50 per deelnemer inclusief materiaal

ZONDAG 21 
VOORLEESMIDDAG MET DOERAK
Op verschillende plekken in het museum worden spannende, 
grappige, mooie douane verhalen voorgelezen. 
Tijd: van 13.00 tot 16.00 
Kosten: 2,50 per deelnemer inclusief glaasje limonade

RIJK! Marjan Berk vertelt over haar boek Rijk!  
Hilarische herinneringen van een kersverse miljonair.
Tijd: 13.30
Kosten: 5,00 per deelnemer, inclusief kopje koffie of thee
Reserveer uw plek vooraf via educatie@bdmuseum.nl

ZATERDAG 27 
KERSTVERHAAL OP ZAAL
Kom en luister mee naar mooie, spannende en waargebeur-
de (kerst)verhalen. Ontdek de kerstsfeer in de collectie van 
het museum. Maak kerstversiering van belastingenveloppen 
en snoep mee van de kerstlekkernijen in het museumcafé.
Tijd: van 13.00 tot 16.00. Reguliere entreeprijs

ZONDAG 28 
HET OUDE KANTOOR
In december een heel speciale (Kerst)Feest-editie. Over 
feesttradities, kantoorverjaardagen en feestelijke rituelen 
op kantoor. Met filmvertoningen van Kerst- Verjaardags- en 
andere feest scenes uit The Office, Crediteuren Debiteuren, 
en Toren C. Volg een workshop werkplek versieren met kan-
toorartikelen, en er is natuurlijk een feestelijke kerstlunch/
borrel met bijzondere kerstbonus.
Tijd: van 11.00 tot 16.00 uur
Kosten: Reguliere entreeprijs, deelname; 2,50 per deelnemer

Voorleesmiddag 
met Doerak
De zaterdag voor Kerst worden spannende, grap-
pige, waargebeurde verhalen voorgelezen. En er 
is een heel bijzondere verteller bij het grote boek dat Charlotte 
Dematons speciaal voor ons museum maakte. Wil je weten wie 
dat is? Kom dan samen met Doerak luisteren naar al dat moois!
Zondagmiddag 21 december van 13.00 tot 16.00 uur.  
Kosten: 2,50 per deelnemer, inclusief een glaasje limonade.

Safari door het museum
Vind je de winters in Nederland ook zo koud? Zou je niet 
veel liever in een mooi warm land zijn? Waan je in tropische 
sferen tijdens enige echte museumsafari. En maak je 
eigen safari-speurapparaat in ons museumatelier. 

Zaterdagmiddag 13 december, start om 13.00 en 
om 15.00 uur. Kosten: 2,50 euro per deelnemer, 
inclusief materiaal.

Spelletjesdag met Doerak
Op verschillende plekken in het museum kun je allerlei spelletjes 
spelen. Denk aan het Kofferstapel-spel en Niets aan te geven! 
Natuurlijk zijn er lekkere (kerst)traktaties en een beker warme 
chocomel met slagroom!
Zaterdagmiddag 20 december en zondagmiddag 28 december, 
van 13.00 tot 16.00 uur. Kosten: 2,50 euro per deelnemer,  
inclusief een glaasje limonade 

Op de foto van de vorige Impost... > 
zagen jullie een legitimatiestokje voor de Amsterdamse 
brandweer. Brandmeesterstokjes deden dienst als bewijs van 
toegang tot een brand. Inwoners betaalden een plaatselijke 
belasting voor de brandweer, het zogenaamde “pompgeld”, 
“brandspuitgeld” of “spuitemmergeld”. 

Dit was de laatste Je weet niet wat je ziet. Vanaf de  
volgende keer komt er een nieuwe rubriek op deze plaats.



Nieuwe aanwinst

Parklaan 14-16

3016 BB Rotterdam

info@bdmuseum.nl

www.bdmuseum.nl


