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Beste lezer,
Met onze zomertentoonstelling ‘WOEF! – een neus voor douanewerk’ zetten we de speurhonden van de Douane en hun geleiders in
het zonnetje. Bezoekers leren over het werk van hond en mens en
zien dat de hond niet alleen fysieke prestaties levert, maar ook nog
een aardige duit in het zakje van de gemeentelijke Belastingdienst
doet. Dat laatste scheelt overigens per gemeente. In sommige plaatsen is er een nultarief, in andere krijgt men een forse aanslag.
Het Belasting & Douane Museum heeft altijd iets met honden gehad. Niet alleen vanuit het thema hondenbelasting, met als gevolg een grote collectie penningen, beeldmateriaal en documenten, maar ook vanwege de samenwerking met de Douane. In ons
museum kunnen speurhonden, als het douanewerk dat toelaat,
ingezet worden voor onderwijsprogramma’s en bepaalde publieksactiviteiten. Gedurende de tentoonstellingsperiode (t/m
8 oktober) organiseren we in dat kader veel leuke (honden)activiteiten. Lees verder in deze Impost en kijk regelmatig op www.
bdmuseum.nl of op onze facebooksite voor de meest actuele agenda.
Sinds het Derde Dinsdag in September Koffertje van Minister Lieftinck
tijdens Prinsjesdag 2015 door demissionair minister van Financiën
Dijsselbloem werd ‘gebruikt’, is het koffertje rond Prinsjesdag de
blikvanger in ons museum. Als Rijkseigendom wordt het door het museum beheerd en in het depot bewaard. Als een van de bekendste
koffers van Nederland, eigenlijk is de huidige koffer uit de jaren 60
van de vorige eeuw nu veel bekender, hoort het bij het historisch verhaal rond de Rijksbegroting. Het wordt tijd dat de koffer, net als vroeger, een vaste plek in ons museum krijgt. Vanaf juni is het koffertje
van Lieftinck weer permanent te zien, in een door Frank Tjepkema
vormgegeven presentatie.
Hond en koffer, een van de vele verrassende deelthema’s binnen
ons rijke verzamelgebied. Beide nauw verbonden met de fiscale geschiedenis van ons land. Het moge duidelijk zijn dat onze collectie
groter is dan alleen hond-gerelateerde items en een beroemde koffer. De 42.000 objecten in onze collectie kunnen we niet allemaal
live presenteren in het museum. Daarom werken we hard om alles
te digitaliseren. Op www.dimcon.nl treft u reeds een deel van onze
gedigitaliseerde collectie aan. In de tweede helft van 2017 presenteren we via onze eigen website www.bdmuseum.nl de fiscale tijdlijn.
Zo kunt u vanuit huis of waar u zich ook maar bevindt, kennismaken
met onze collectie en het fiscaal verleden, maar….. de beleving van
het originele object in het museum blijft toch de ultieme historische
sensatie voor u als bezoeker!
Ik wens u veel leesplezier toe en een mooie zomer!
Frans Fox, directeur
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Activiteiten in het museum

Rotterdamse
Museumnacht
Ruim 600 bezoekers brachten op zaterdag 4
maart hun Rotterdamse Museumnacht door in
het Belasting & Douane Museum. Hier zorgde
een bont gezelschap voor een avondvullend
programma Bont & Blauw. Er werden heel wat
gezichten blauw of met een imitatie-bontvelletje geschminkt. Men kon een Delftsblauw
tegeltje maken voor eigen wijsheden. Freule
Von Schaik nam bezoekers vrolijk mee langs de
Galerij der Groten in haar rondleiding Blauw
bloed. Voor het hilarisch fotomoment liet men
zich graag even ‘uitkleden door de fiscus’. En
natuurlijk kon men op adem komen en genieten
in het museumcafé, luisterend naar live muziek
door Pierre Deijl.

Nationale Museumweek
Ook dit jaar deden we mee aan de Nationale
Museumweek, die plaats vond van 3 t/m 9 april.
Ons echte Goud! waarmee we het museum in de
kijker speelden, was de Trompbank.
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ACTIVITEITEN IN HET MUSEUM

Woef! Een neus voor douanewerk
Op vrijdag 8 april opende directeur Douane Aly van Berckel – Van de Langemheen
de tentoonstelling Woef! Toepasselijk met een sleutel, maar… waar was deze
gebleven? Gelukkig kon deze met behulp van een aanwezige speurhond worden
opgespoord in een van de tassen, waarna de tentoonstelling geopend kon worden.

Activiteiten door, voor en over honden

Opening foto-expositie Heerlijke hondenbanen

Bij de tentoonstelling organiseren we een hondenprogramma, met kwispelende speurtochten, creatieve
workshops, speurhondendemonstraties en zelfs een
spreekuur bij dierendokter Dr. Woef!

In aanwezigheid van enkele geportretteerden werd op zondag 11 juni
de expositie Heerlijke hondenbanen geopend. Zo mochten ook KNGF
blindengeleidehond Lenno en assistentiehond Peggy erbij zijn, twee van
de negen honden die met hun baasjes het bijzondere verhaal vertellen
over hun hond-baasrelatie. Krachtige en prachtige verhalen over de hond
als hulpverlener, betrouwbare werkhond en beste vriend. (zie ook p.19)

5

In gesprek met...

Blitz in beeld
Met een klein stalen buisje manipuleert hij de speurhond.
‘Het dier is enthousiast en buitdriftig’, zegt speurhondengeleider Martin van Bruchem. Hijzelf is nog enthousiaster
terwijl hij met het dier poseert. Monique Nooteboom
– werkzaam bij het communicatieteam van het museum –
fotografeert het duo. Het blaffende beest zet hij met zijn
stem en riem naar zijn hand. De fotosessie wordt voortgezet in de museumtuin waar de jonge, driftige herdershond
demonstreert hoe hij goederen besnuffelt. Hij rent kwispelend de trap op en af.
Wat in ons gesprek steeds terugkomt, is de term ‘werkdrift’
of ook wel ‘buitdrift’. Want voor de hond Blitz is speuren
een spelletje dat hij graag speelt vanwege de simpele beloning: het stalen buisje. Martin vertelt graag over zijn werk
en over de speurhonden. ‘Ik ben een hondenmens. Vroeger
thuis, hadden we altijd honden en ik ben er mee grootgebracht’, zegt hij.

De bus als rustpunt

Martin van
Bruchem
speurhondengeleider
Douane Rotterdam Haven
De tentoonstelling WOEF! Een neus voor douanewerk
laat het werk zien van speurhonden in dienst van de
Douane. Zij staan, met hun geleiders, centraal in deze familietentoonstelling die tot en met 8 oktober te zien is in
het museum. Een van hen leren we hier al vast kennen:
Martin van Bruchem en zijn hond Blitz.
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Nadat alle foto’s gemaakt zijn, mag hij weer terug in zijn
vervoersverblijf: de douanebus. Martin laat ons deze speciale douanehondenbus zien. Daarin zitten niet alleen twee
kennels, hij bewaart daar ook alles wat nodig is om goed
en veilig te kunnen opereren. Van een set met geurstoffen
tot en met een EHBO-kit voor honden. ‘Momenteel heb ik
alleen Blitz. In het verleden had ik twee honden, daarom
ook de twee kennels. Die zijn zo ingericht dat de dieren
veilig en comfortabel kunnen worden vervoerd. Dat houdt
in dat de afmetingen van de hokken voorkomen dat de
honden tijdens het vervoer heen en weer slingeren, terwijl
ze toch voldoende verblijfsruimte hebben. Er zit een
ventilatiesysteem ingebouwd dat voor frisse lucht zorgt.
De temperatuur wordt met speciale apparatuur goed in de
gaten gehouden. Als die te hoog wordt, gaat er een alarm
af. Want een hond kan wel goed tegen lage temperaturen
maar minder goed tegen hitte. Met grote warmte moet een
geleider alert blijven en voor voldoende ventilatie zorgen.
Als het warmer wordt dan 33 graden kan dit in een gesloten ruimte fataal zijn. In de zomer kan het wel eens tot die
temperaturen stijgen, bij gebrek aan voldoende ventilatie
in deze bus’.

IN GESPREK MET ...

Wonen met een speurhond, hoe gaat dat in zijn werk?
Na kennismaking met Blitz en bezichtiging van de bus,
zetten we het gesprek voort op een rustige plek in het
museum. Martin wijst op het belang van de goede relatie
van geleider en hond.
Beiden moeten in topconditie zijn. Martin oogt op zijn 53e
dan ook vitaal, en zegt dat hij sportman is.
‘Drie á vier keer per dag moet ik lopen met de hond, ook
als de hond thuis is. Thuis wil zeggen: het dier verblijft bij
mij niet in huis, maar in een afzonderlijke accommodatie
buiten het huis. Een diensthond kan nu eenmaal niet in
huis wonen, want dan zou hij bij huisdoorzoekingen in de
war kunnen raken. Als het dier een huiselijke omgeving gewend is, werkt het niet als hij in een andere woning komt.
Dan denkt hij dat hij thuis is en zou wellicht kunnen vergeten om in de ‘werkmodus’ te gaan. Voor zijn werk moet
hij in de snuffelstand staan. Daar raakt hij niet in als hij
gewend is om thuis op de bank te liggen. Daarom verblijft
de hond buiten, waar hij ook rust heeft. Blitz is wel echt
lid van het gezin en komt in aanraking met de gezinsleden.
Het thuisfront moet er natuurlijk ook wel volledig achter
staan. Maar alleen de band tussen hond en zijn baas is van
belang. Daarom verzorg ik de hond altijd zelf. We hebben
ook geen andere honden’.

Ben je altijd hondengeleider geweest?
‘Na mijn werk bij de inspectie Zaltbommel DB (Directe
Belastingen) kwam ik bij de Douane en ben ik speurhondengeleider geworden. In die functie ben ik in alle disciplines actief geweest. Op dit moment ben ik actief met de
discipline Verdovende middelen. Dus bij de opsporing van
tabak, precursoren (grondstoffen voor verdovende middelen, red.) en liquide middelen (geld). Papiergeld kan een
hond namelijk herkennen aan de specifieke geur van het
speciale papier en de inkt die gebruikt wordt bij plaatdruk.
Daardoor onderscheidt hij papiergeld van ander drukwerk.
De honden worden er op getraind om materialen met die
specifieke geur (dus euro’s) te herkennen. Maar met Blitz is
het om verdovende middelen te doen. Dit is trouwens een
actieve hond, dat wil zeggen dat hij bij een vondst ‘aanslaat’. Dit in tegenstelling tot de zogeheten passieve hond
die zich in zo’n geval zwijgend neervlijt. Ik ben nu twee
jaar met deze hond op zoek naar verdovende middelen’.

‘Ze vinden het fantastisch als
ze de auto in mogen. Ze gaan
graag mee. Voor hen is het
werk een spelletje.
Hoe wordt een hond een speurhond?
‘Je moet een geschikte hond vinden om op te leiden. Vaak
zijn het herderachtigen. In die honden zit over het algemeen meer werkdrift in de genen. En ze moeten leergierig
zijn. Als de hond geschikt is, begint zijn opleiding onder
begeleiding van een instructeur als hij ongeveer één à
anderhalf jaar oud is. Daarvoor moet je met roestvrij stalen
buisjes trainen op de betreffende geuren. Dat begint met
apporteren: eerst met een geurloos buisje. Daarna moet
je de geur inprenten, zodat de hond zelfstandig gaat leren
detecteren. Als je hem wilt leren naar cocaïne te zoeken,
zorg je voor een buisje met die geur. Dan gooi je dat buisje
en dat brengt hij dan terug. Je kunt zeggen: het buisje is
zijn beloning, zijn salaris. Op den duur ga je hem leren een
verstopt buisje te vinden met de aangebrachte geur. Zo
maken we gebruik van zijn natuurlijke zoek-en-buitdriften.
Dit geurspel kan soms belangrijker voor de hond zijn dan
eten. De opleiding is een heel traject onder leiding van een
instructeur. Daarna moet je het zelfstandig bijhouden. De
combinatie hond/geleider moet ook een examen doen. Dat
wordt door een onafhankelijke keuringscommissie afgenomen. Na goedkeuring wordt een certificaat verstrekt dat
twee jaar geldig is. Daarna moet opnieuw examen worden
gedaan.
Dat kan gemiddeld doorgaan tot het dier zeven of acht jaar
is. Dan kan de hond met pensioen als gezelschapshond,
bijvoorbeeld bij een collega of iemand anders die dat wil
en er gelegenheid voor heeft’.

Hoe gaat dat speuren in zijn werk?
‘Het begint met de opdracht om een speurhond in te zetten. Deze komt tot stand na risicoselectie door de afdeling
Vracht aan de hand van administratieve bescheiden van
goederen. Dan controleert de geleider de geselecteerde
containers samen met de hond die hij efficiënt, veilig en
snel laat werken. Als een hond iets ruikt, ziet de honden-
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IN GESPREK MET ...

‘De honden van de Douane zijn
breed inzetbaar. Ze speuren
tussen de goederen op schepen,
in de havens en op de luchthavens
zoals Schiphol en Eindhoven.’

de logistiek detecteren. Zonder de speurhonden mis je
veel en zou er een behoorlijk gat vallen in efficiency en
snelheid. Het gaat overigens niet alleen om containers. Een
geldhond ontdekte laatst iets onder de grond, een bedrag
van bijna € 100.000,–. Dat zag de geleider aan de hond’.

Vindt zo’n hond dat speuren leuk?
‘Ze vinden het fantastisch als ze de auto in mogen. Ze gaan
graag mee. Voor hen is het werk een spelletje. Als we klaar
zijn met onze opdracht gaan we naar de volgende vracht.
Ondertussen neemt de hond rust. Ze doen hun werk goed
en met plezier. Dat is op de tentoonstelling WOEF! heel
goed te zien.

Woef! toont ook dat jullie speurwerk over meer gaat
dan alleen ‘de hond’.

geleider een passieve of actieve melding. Op basis daarvan
wordt vermoed dat er een geur aanwezig is, die bij de
hond bekend is om te melden. Na vondst en vaststelling
maakt de hondengeleider uiteindelijk een proces verbaal
op’.
‘Deze honden zijn hun geld meer dan waard. Ikzelf voer
voornamelijk controles uit bij de invoer voor het gebied
Douane Rotterdam Haven. Eén container tabak kan 10 miljoen sigaretten bevatten. Dat betekent ongeveer 2,5 miljoen euro aan ontdoken accijns en btw. Het komt nog wel
eens voor dat we zo’n vondst doen. Er waren jaren met 120
miljoen sigaretten. En we vinden steeds meer verdovende
middelen. Met de honden kunnen we snel en efficiënt goederen controleren. En dat is wat de Haven vraagt:
snelheid en weinig belemmeringen, dus we moeten tijdens
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‘Ja, de honden van de Douane zijn breed inzetbaar. Ze
speuren tussen de goederen op schepen, in de havens en
op de luchthavens zoals Schiphol en Eindhoven. Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 62 speurhondengeleiders die één of twee honden onder hun hoede hebben. Dus
meer honden dan mensen. Wij hondengeleiders werken
met elkaar in teams. We kennen elkaar binnen onze regio
heel goed en we werken regelmatig samen. Zo zijn er convenanten met andere handhavingsdiensten zoals de politie.
Ook zij werken met speurhonden in verschillende disciplines, bijvoorbeeld honden die op menselijke geur zoeken
en zogenaamde surveillancehonden. Met de specifieke
kwaliteiten van onze speurhonden kunnen we de politie in
het speurwerk soms bijstaan’.
Henk Duym

Het favoriete
museumobject van...
TEKST

Hein Schouten
Door mijn werk als registrator voor het Belasting & Douane Museum zie ik veel objecten. Van de vele schilderijen, prenten,
foto's en ander beeldmateriaal is een van mijn favorieten 'De Vlucht uit België in 1914'. Het is gemaakt door Leo van Gestel
in 1914 en is een lithografie oftewel steendruk. ‘Steenteekening’ noemt Van Gestel het zelf in zijn onderschrift. De reden dat
het werk mij raakt is tweeledig. Er is de esthetische kant – het is een prachtige prent – en er is de achterliggende gedachte.

Waarom ik de prent zo mooi vind? Van Gestel weet de
vertwijfeling op de gezichten van zijn hoofdpersonen
uitstekend te vangen en uit te beelden. Vooral de voorste personen doen mij denken aan de geportretteerden
in het werk van Charley Toorop, waarvan bijvoorbeeld in
het Kröller Müller Museum mooi werk te zien is. Het arme
paard op de voorgrond lijkt de vlucht ook maar net te redden en is ogenschijnlijk dodelijk vermoeid. De oplettende
toeschouwer, desnoods met een stevige leesbril of loupe,
ziet op de achtergrond nog meer Belgische vluchtelingen
die in de grimmige sfeer op de vlucht zijn, eveneens met
paarden.
Dan het zwartwit waarin de lithografie grotendeels is uitgevoerd. Dat geeft dit werk veel somberheid maar maakt het
werk ook interessant, omdat Van Gestel een fragment van
het brandende Antwerpen wel rood heeft geschilderd. Het
doet mij denken aan de film Schindler’s List, waarin Steven
Spielberg alleen het kleine meisje tussen alle zwartwitbeelden haar rode jasje aan laat houden.
De achterliggende, wellicht meer politieke gedachte bij dit
alles is dat vluchtelingen al zo lang Nederland als veilige
plaats hebben opgezocht. Grote filosofen als Spinoza en
Descartes vluchtten eeuwen geleden naar Nederland omdat
hier godsdienstvrijheid was. Ook veel Franse Hugenoten
kwamen vanuit Frankrijk naar de Lage Landen, vanwege hun
Protestantse geloof. Daarom hebben sommige mensen in
Nederland ook nog altijd zulke welluidende achternamen als
Lejeune, Dujardin of Le Maire. Anne Frank was misschien wel
wereldwijd de beroemdste vluchteling ooit, die in Nederland
aanvankelijk vrijheid genoot samen met haar familie.
Terug naar de steendruk van Leo van Gestel. Het is nog
niet zo lang geleden dat ik me wat meer heb verdiept in de
Eerste Wereldoorlog. Toen leerde ik pas dat er maar liefst
een miljoen Belgen in die tijd – 1914 – naar Nederland zijn
gevlucht. Een ongelooflijk groot aantal vluchtelingen, niet
te vergelijken met de huidige tijd. Hoe ving Nederland al
deze arme zielen op? Voor zover ik weet gingen de meeste
mensen terug naar België zodra het daar weer veilig was.

Over hoe het hen verging, hoe ze in Nederland werden
ontvangen en er konden verblijven is ongetwijfeld veel
geschreven en gedocumenteerd. Daar wil ik in de nabije
toekomst meer over gaan lezen.
Intussen ga ik in het museum af en toe naar mijn favoriete
werk kijken. Steeds weer ontdek ik interessante details.
Naast 'De Vlucht uit België in 1914' hangt een ander zeer
mooi werk van Van Gestel. Het is zo mogelijk nog somberder van toon en heeft nauwelijks kleur. Het verbeeldt de
aankomst van een andere groep vluchtelingen uit België
in Roosendaal, eveneens in 1914. Het heet 'De aankomst
in Nederland'. Douaniers trachtten een en ander in goede
banen te leiden. En dat blijkt van alle tijden. De persfoto
die op dit moment tussen mijn twee favoriete prenten
hangt – een vluchteling die zijn kindje probeert door te
geven tussen prikkeldraad in Servië – vertelt wat dat betreft
boekdelen. Dat maakt het museum zo interessant. Kortom,
objecten (en hun verhalen) die volledig op hun plek zijn in
het museum. Een aanrader voor de bezoekers!
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Museumschat

De Sacharimeter

Dit instrument van de firma Laurent (Parijs) uit 1897 is
een sacharimeter (ook wel polarimeter genoemd) voor
het vaststellen van het suikergehalte in suikermonsters.
De uitvinding om met behulp van dit soort instrumenten
het suikergehalte van ruwe suiker te kunnen bepalen, is
van belang geweest voor het berekenen van de suikeraccijns en het toepassen van de invoertarieven voor ingevoerde ruwe suiker. Deze museumschat is in 1973 door de
Tariefcommissie*) geschonken aan het Belasting & Douane
Museum, toen nog Belastingmuseum Prof dr. van der Poel
geheten.
In heel Europa waren in de negentiende eeuw wetten op
suikeraccijns van kracht. Elk land had zijn eigen systeem
van heffingen. Internationale afspraken over suikerwetgeving kwamen voor het eerst in 1864 tot stand in de vorm
van zogenaamde Suikerconventies, verdragen die door een
aantal staten werden overeengekomen.
Bij de Suikerconventie van 1864 waren regeringsvertegenwoordigers van Frankrijk, Engeland, Nederland, België en
het Duitse Tolverbond betrokken geweest, ieder gesteund
door wetenschappelijk adviseurs. Om tot enige vergelijkbaarheid te komen van de uiteenlopende nationale accijnstarieven, was standaardisatie nodig.
Meteen bij de eerste vergadering werd besloten om een
wetenschappelijk geijkte, algemene standaard te ontwikkelen. Eerst werd er een nauwkeurig onderscheid gemaakt
naar de suikerkwaliteit. Ruwe suiker werd sindsdien op
kleur beoordeeld. De kleurnuances die daarvoor als standaard werden aangehouden, waren ontleend aan de kwa-
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liteitsklassen die de Nederlandsche Handel-Maatschappij
(NHM) sinds 1839 hanteerde op haar suikerveilingen. Deze
veilingen waren zo toonaangevend dat de deelnemende
landen besloten om de NHM-standaard van twintig kleuren
wetenschappelijk te ijken, zo nodig te corrigeren en als
internationale standaard in te voeren.
De sacharimeter bestaat als instrument uit twee delen.
De sacharimeter zelf (BDM inv. nr 02228): een koperen
buis met daarop een gemonteerde, ronde kijker met twee
optieken aan de voor- en achterzijde. Aan de achterzijde
bevindt zich – op een ronde afschermplaat – een kleine
spiegel. Bij dit instrument hoort een losstaand lantaarnlichtje (BDM inv. nr 02229). Het licht schijnt door de buis
van de sacharimeter op het suikermonster en door de
breking van het licht (vergelijk prismawerking of een regenboog) ontstaat er een schakering van kleuren. Op basis
van deze kleur kan het suikergehalte worden vastgesteld
om vervolgens de correcte invoertarieven toe te passen of
de suikeraccijns te berekenen.
Tegenwoordig worden sacharimeters vooral in de voedselindustrie gebruikt, o.a. in bierbrouwerijen en in distilleerderijen van alcoholische dranken.
Wim van Es, conservator

*) De Tariefcommissie te Amsterdam was een onderdeel van de
Nederlandse rechterlijke organisatie. De Tariefcommissie had tot 2001
rechtsmacht in geschillen over tarieven van verschuldigde invoerrechten.

Geschiedenis

Belastingmerken op zilver
in de collectie van het Belasting & Douane Museum

In het museum hebben wij niet alleen een flinke deelcollectie waarborginstrumenten, foto’s en insculpatieplaten, maar ook een aantal zilveren
voorwerpen. De objecten hebben natuurlijk hun esthetische waarde,
zilver is mooi, maar er is ook een belastingverhaal aan verbonden.
De merken vertellen over de maker, de plaats, het jaartal en het gehalte
aan zilver. Maar, er bestaan ook valse merken waarmee makers een
argeloze koper op het verkeerde been proberen te zetten.

Strooibus,
door Dirk Meelant, 1713

De waarborg was vanaf de oprichting in de Bataafs-Franse
tijd tot 1987 onderdeel van het ministerie van financiën
en daarmee behoort de waarborgcollectie bij ons thuis.
Daarnaast zijn er speciale belastingmerken gebruikt, waarmee werd aangegeven of er belasting voor het voorwerp
was betaald of dat het misschien een vrijstelling betrof.
Een vorm van fiscaal zegel.
Voor de oprichting van de Waarborg naar Frans voorbeeld
werd edelmetaal gekeurd door een college, samengesteld
uit leden van het goud- en zilversmidsgilde. De merken
werden gecontinueerd: meesterteken, jaarletter, plaats en
gehalteteken. Bij de stichting van de Bataafse Republiek
werd dit een overheidstaak. De Franse bureaucratie diende
ook als voorbeeld voor het kadaster en de burgerlijke
stand.
De eerste vorm van een belastingmerk op zilver dateert
van 1795. Bij wijze van belasting moesten alle inwoners hun edelmetaal inleveren voor de nieuw gevormde
Bataafse Republiek. Alleen bestek en lijfsieraden mochten
ze houden. Als mensen hun stukken niet wilden inleveren,
moest de waarde daarvan in geld worden betaald en als
bewijs van betaling werd de jaarletter van 1795 op het
voorwerp afgeslagen. Er zijn uitzonderingen op, zoals in
Vlissingen de V en in Zierikzee de Z, maar het meest gebruikelijk is de herkeuring met jaarletter. In het museum
hebben wij als voorbeeld van deze praktijk een zilveren
strooibus van Dirk Meelant, een Haarlemse zilversmid.

Deze is gemaakt in 1713, de jaarletter C en het stadskeur
van Haarlem bewijzen dat, en heeft ook een S, de Delftse
jaarletter van 1795.
De Waarborg had tijdens het Koninkrijk Holland (18061810) 37 keurkamers. De stadstekens werden vereenvoudigd en in een ovaal geplaatst.

Bodem van de strooibus met oorspronkelijke merken plus
stadskeur van Delft van herkeuring uit 1795, de ‘s’
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GESCHIEDENIS

Tabakspot, door Hendrik Hubert,
1798 - 1805

Bodem van de tabakspot met meesterteken,
stadskeur én gekroonde ‘o’ voor herkeuring uit 1807

Dit gold voor nieuwe werken. Oude tekens werden ongeldig
verklaard en stukken die werden verhandeld, moesten opnieuw worden gestempeld. Mensen konden dit gratis laten
doen voor een bepaalde datum. Het herkeuringsteken is de
gekroonde o . Dit staat voor ‘onbelast’. Als mensen te laat
waren, of nieuwe objecten wilden laten keuren, moesten
ze wel betalen en werd een gekroonde b gestempeld, voor
‘belast’.
Na de inlijving bij Frankrijk gold de Franse waarborgwet.
Een van de bepalingen daaruit was dat het meesterteken
in een ruitvorm moest staan. De gehaltetekens werden
vervangen door de Franse merken met een haan of fasces
en de kantoortekens werden vervangen door mannenkoppen met daarin een letter die aangaf welk kantoor.
Voor ‘buitenlandse’ werken werd een gekroond monogram ET of het gecontoureerde &-teken (étrange) gestempeld.
Na de omwenteling van 1813 waren de nieuwe waarborgstempels niet op tijd klaar. Hiervoor werd voor zilverstempeling voor voorwerpen bij de stadsbanken van lening
een tussenoplossing gebruikt: de intermediaire lombardstempel. Lombard is beter bekend als lommerd. Het is een
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Overgenomen uit B.W.G. Wittewaall Nederlands kleinzilver
1650 - 1880, 1987

stempel van een vuist, geldig van 26 december 1813 tot
1 april 1814. Dit hebben wij niet in onze collectie.
Er kwam natuurlijk ook weer een nieuwe waarborgwet
met nieuwe voorschriften voor de merken. Deze ging in
per 14 januari 1814. De waarborgkantoren bleven dezelfde
als uit de Bataafs-Franse tijd, maar hun teken werd een
Minervakop met de letter van het kantoor in de helm. De
leeuw kwam weer terug in het gehaltemerk in plaats van
de haan. Voor kleine stukken werd het zwaardje gebruikt.
De praktijk van jaarletters werd ook nu voortgezet, want
dat was heel handig gebleken om de stukken te kunnen
dateren.

Minervakop met letter

Bak van de geboortelepel met meesterteken
TEKST
GESCHIEDENIS
en Nederlandse leeuw met overlappend
exportstempel

Geboortelepel, door C. Rietveld, 1898
In het zeil rechtsonder is het stadskeur ingeslagen,
op de steel is de jaarletter o weggewerkt.

insculpatieplaat Franse tekens

insculpatieplaat 1814-1936
Leeuwarden

Bonbonmand, door D.W. Rethmeijer, 1812-1813 met elf keurtekens,
waarvan vier belastingmerken
De haan, ‘v’ in gekroond wapenschild en gehelmd mannenhoofd
zijn uitvergroot. Het zwijnskopje voor herstempelingen na 1813,
waarmee de mand na 1816 opnieuw is gemerkt, is op het hengsel
te onderscheiden.

Van 1814 tot 1953 werd er belasting geheven over handelstransacties in goud en zilver. Het bijlteken werd vaak
vervalst, daarom werd dit in 1927 afgeschaft. Ook komt het
voor dat waarborgambtenaren niet zo’n goede kijk hadden
op historische stijlen en ten onrechte een bijl afsloegen op
een zogenaamd oud stuk met valse merken.
Sinds 1 september 1953 gold een nieuwe waarborgwet met
enigszins gewijzigde keurtekens. De belasting op edelmetaal werd afgeschaft. Leeuwen met Romeinse cijfers om
het gehalte aan te duiden, de Z-tekens en het zwaardje
ondergingen een kleine verandering. Voortaan werd het
gehalte op het zwaard aangegeven: 925 of 835.
Anne-Marieke van Schaik, conservator

Keurteken voor (middel)grote
zilveren werken, tweede gehalte,
ander kantoor dan Parijs, 1812-1813
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In gesprek met...

Jasper van Goor
ontwerper van de tentoonstelling WOEF!
‘Eigenlijk wilde ik altijd al verhalen vertellen’, zegt Jasper.
‘Daarom wilde ik regisseur worden en ging naar de Filmacademie. Uiteindelijk ben ik daar in 2011 afgestudeerd in
de richting Production Design.

Ik kwam op het idee naar die academie te gaan toen ik
na mijn studie aan het Grafisch Lyceum in Utrecht bij een
commerciële ontwerper stage liep. Die wees mij op de
Filmacademie.
Tijdens een open dag van de academie zag ik dat er een
opleiding was voor Production Design. Dat is een opleiding
waar je leert films vorm te geven en dat in de breedste zin.
Denk aan zaken als decor, rekwisieten, locaties en belichting. Daar heb ik toen voor gekozen. Toen heb ik ook zelf
decors gebouwd.
In het tweede jaar liep ik dan ook stage bij een decorontwerper. Deze man was toen bezig voor Beeld en Geluid in
Hilversum. Zo leerde ik de conservatoren of tentoonstellingsmakers van dat instituut kennen tijdens de opbouw
van een tentoonstelling.
Na die stage ben ik er simpelweg ingerold. Ik kreeg een
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nieuwe opdracht van Beeld en Geluid. En daarna vloeide
de ene opdracht uit de andere voort. Zo heb ik verschillende dingen gedaan. Meestal ging het om een tentoonstelling, maar ook om het grafisch ontwerp. Eigenlijk kun je
wel zeggen dat ik negen van de tien keer zowel de tentoonstelling als het grafisch materiaal ontwerp. Die hebben
vaak met elkaar te maken en zo krijg je een uniforme uitstraling. Dan heb ik de hand in alle uitingen. Zo heb ik ook
de uitnodiging voor deze tentoonstelling vormgegeven’.

Hoe ging het verder?
‘Ik doe dit nu vijf jaar. Ik ontwierp kleinere en grotere
tentoonstellingen. Het zullen er vast meer dan tien zijn
geweest. Ik had met succes te maken met verschillende
musea. zoals het Scheepvaartmuseum, het Amsterdam
Museum, Kamp Vught, Verzetsmuseum Amsterdam en het
Spoorwegmuseum om maar een paar te noemen. Op mijn
website: www.jaspervangoor.nl kun je foto’s van mijn werk
zien.
De firma draait goed. Soms is het heel druk als de deadline
nadert. Gelukkig is het soms ook rustiger.
Wat ik zo leuk vind, is dat je continu in een ander team
werkt. Een bevriende conservator zegt: Het is een sociaal
experiment’.

IN GESPREK MET ...

En hoe kwam deze opdracht voorbij?
‘Ze zagen mijn tentoonstelling in Kamp Vught over Roosje
Glazer. Je hebt er misschien wel over gelezen: zij was een
Joodse die de vervolging heeft overleefd door letterlijk te
dansen met de vijand. Ze heeft zo’n tien kampen overleefd
door met hoge SS’ers te dansen en die dansles te geven.
Dat is een indrukwekkend verhaal dat succesvol verteld
werd in die tentoonstelling en in een boek en met een theaterstuk. Dat is nu een jaar geleden. Diezelfde tentoonstelling gaat nu naar het Verzetsmuseum in Amsterdam. Voor
dat Verzetsmuseum heb ik ook een expositie gemaakt over
de kinderen die tijdens de hongerwinter uit Amsterdam
naar het platteland gestuurd werden om daar aan te sterken’.

Van het verzet naar speurhonden.
‘Het idee voor zo’n tentoonstelling komt meestal van de
conservator die dan als tentoonstellingsmaker actief is. In
dit geval Wim van Es die bedacht dat de douanehonden het
onderwerp zouden zijn, met een koppeling aan de hondenbelasting. Dat laten we in de tentoonstelling zien. We
willen de douanehond een podium geven in de vorm van
een eigen hok. In totaal vijf hokken. En mijn idee was ook
de hond te personaliseren. Elke differentiatie komt aan
de orde. Alle soorten speurhonden zijn te zien: de drugshond, de geldhond, de precursoren- en tabakshond en de
citeshond, dat is de hond die de smokkel van beschermde
diersoorten (en producten daarvan, red.) kan opsporen
en de algemene hond, ofwel de hond die nog in opleiding
is. We laten ook zien hoe hij opgeleid wordt. Elke soort
hond heeft zijn eigen hok. Interieur en exterieur personifiëren de betreffende hond. Op en in die hokken is te zien
en te lezen wat de bijzonderheden zijn. Dat gebeurt met
teksten, foto’s en filmmateriaal. Zo wordt het hele verhaal
van alle types speurhonden belicht. Hoewel alle honden in
deze tentoonstelling herders zijn, gebruikt de Douane ook
Jack Russels. Die kleine honden kunnen goed opereren in
de vaak nauwe ruimtes in schepen’.

Maar nu die hondenbelasting...
‘De koppeling van de speurhond aan de hondenbelasting
zie je bij elk hok. Op de identiteitskaart van de hond op
het hok staat ook hoeveel hondenbelasting moet worden betaald. Dan zie je dat er een verschil in heffing is
per gemeente. Amsterdam heft niets, andere gemeentes
vragen een soms flink bedrag. Dat is verder te zien op

De bezoeker kan met een hondenkoekje aangeven of hij vóór of tégen de
hondenbelasting is door zo’n brok in
de bestemde kolom te deponeren.
een grote kaart van Nederland, waar dat per gemeente
is weergegeven. De wanden van de tentoonstelling zijn
rondom behangen met kunstgras. Daarin zijn geometrische
contouruitsneden aangebracht en die kaart van Nederland
waarop de heffing van de hondenbelasting wordt aangeduid met hondenkoekjes.
Het concept was: dat de bezoeker de tentoonstelling beleeft uit het standpunt, zeg perspectief van de hond. Het is
bijna een eredienst voor de hond. Met de I.D. kaart voor de
hond identificeert men de hond en zo wordt hij tastbaarder voor de bezoeker.
Er is ook een interactief moment in de tentoonstelling. Behalve dat de bezoeker ziet dat de hoogte van de hondenbelasting wordt gemeten met hondenkoekjes, kan hij aan
het einde van de show zelf met een hondenkoekje aangeven of hij vóór of tégen de hondenbelasting is door zo’n
brok in de bestemde kolom te deponeren. Daarmee is ook
het aantal bezoekers vast te stellen’.

Op naar de volgende opdracht?
‘Op dit moment heb ik nog geen grote plannen, maar de
expositie die ik over de Goelag maakte voor kamp Vught,
gaat ook reizen naar het Verzetsmuseum. Die moet wel
worden aangepast voor dat museum. Dat is een mooie
klus. Ik verheug me op zulke mooie opdrachten. Weet je,
de tentoonstellingsmakers kennen elkaar. En dan is leuke
samenwerking belangrijk; dat leidt tot kansen en zo kan je
je goede ideeën verwezenlijken.
Ik ben pas vijf jaar bezig en dat doe ik samen en in overleg
met musea. Bij zo’n opdracht betrek ik de vaklui die het
werk uitvoeren, zoals de bouwers, de drukker en de stoffeerder. Ik coördineer de planning en het logistieke proces;
alles samen en in overleg met werkers in het museum.
Maar ik heb geen mensen in dienst hoewel soms wel eens
wordt gevraagd of nieuwe mensen bij mij stage kunnen
lopen. Zover ben ik nog niet. Al wil ik in de toekomst wellicht mijn bedrijf uitbreiden, om zo nog meer verhalen met
vormgeving te kunnen vertellen’.
Henk Duym
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Proefschrift over
Alexander Gogel
Op 14 februari j.l. promoveerde Jan Postma, o.a. lid van
de Stichting Geschiedenis van de Overheidsfinanciën, in
Leiden op een proefschrift over Alexander Gogel (17651821). Isaacq Johann Alexander Gogel was een fascinerende man die een boeiend leven leidde in de Bataafs-Franse
tijd, 1795-1813. Hij had gedurende de gehele periode
een grote invloed als een spin in het bestuurlijk-politieke
web van Nederland. Hij was begeesterd door het streven
de zeven gewesten om te vormen tot een éénheidsstaat,
waarvoor hij het financiële fundament tot stand bracht,
in de vorm van een nationaal belastingstelsel. Zijn invloed
was echter breder. Een belangrijke culturele vernieuwing
was zijn initiatief tot de oprichting van de Nationale KonstGallerij, de voorloper van het tegenwoordige Rijksmuseum.
In nagenoeg ieder boek over de Bataafs-Franse tijd komt
Gogel wel voor, toch blijft zijn persoon bijna altijd slechts
fragmentarisch belicht. Bovendien is er het traditionele
beeld van een koopman die tegen zijn zin in de politiek
terecht kwam en deze aversie tegen de politiek zijn leven
lang volhield. Gezegd moet echter worden dat Gogel zelf
dit beeld van de non-politicus in sterke mate heeft gecreëerd.
Postma echter wil in deze politieke biografie niet alleen
een volledig beeld van Gogel schetsen, maar hij wil ook
laten zien dat deze in afwijking van het traditionele beeld
een sterke politieke overtuiging had en dat hij zijn politieke rol met gretigheid heeft vervuld.
Een groot deel van de Bataafs-Franse tijd heeft Gogel
als hoofd van het departement van financiën gefungeerd onder diverse titels: agent onder het Uitvoerend
Bewind (1798-1801), secretaris van staat (door Postma

hardnekkig minister genoemd) onder raadpensionaris
Schimmelpenninck (1805-1806) en minister onder koning
Lodewijk Napoleon (1806-1809). Tijdens de inlijving bij
Frankrijk (1810-1813) was hij door keizer Napoleon als
intendant belast met de taak om de overgang naar het
Franse financiële stelsel te begeleiden. Na 1813 heeft hij
onder soeverein vorst en later koning Willem I geen overheidsambten willen bekleden, maar heeft de vorst op diens
verzoek wel regelmatig op financieel gebied geadviseerd.
Postma beschrijft op heldere wijze de gang van zaken
gedurende al deze subperioden en de lezer krijgt een
duidelijk beeld van de manier waarop Gogel heeft getracht
zijn politieke idealen te realiseren. Een bij tijden enigszins hoekig optreden kan de man niet worden ontzegd (de
afbeelding op de omslag van het boek moge dit illustreren,
aldus de auteur), maar we zullen dat de hoofdpersoon niet
euvel duiden.
Met dit boek heeft Alexander Gogel vanaf nu in de
geschiedschrijving van de Bataafs-Franse tijd een plaats
gekregen die hij zonder meer verdient en daarvoor mogen
wij Jan Postma dankbaar zijn.
Henk Boels, voorzitter Stichting Geschiedenis van de
Overheidsfinanciën

Jan Postma, Alexander Gogel (176-1821). Grondlegger van de Nederlandse staat
(dissertatie Universiteit Leiden; handelseditie Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2017).
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Nieuwe aanwinst

Endoscoop

Een endoscoop wordt niet alleen gebruikt voor medische diagnostiek, maar ook voor douanespeurwerk. Het douanekantoor op Maastricht-Aachen
Airport ontving dit apparaat eind december 1997
na ruim een jaar corresponderen met de hoofddirectie.
In de oorspronkelijke aanvraagbrief worden de argumenten
opgesomd waarom de aanschaf van een bepaald type endoscoop noodzakelijk is voor de opsporing. Een voorwerp
hoeft niet te worden opengebroken, een opening van vijf
millimeter volstaat om binnenin te kunnen kijken. Met de
endoscoop kan in geheime bergplaatsen in brandstoftanks
en dubbele bodems worden gekeken. Het apparaat zou
reuze handig zijn voor surveillanceteams, speurhondengeleiders en verificatieteams. Op de luchthaven zouden passagierscontroleurs er hun voordeel mee kunnen doen en
ook voor zogenaamde ‘aircraft searches’ was de endoscoop
een waardevol hulpmiddel. Doordat de te onderzoeken
voorwerpen of ruimtes niet worden beschadigd, kan er
geen schade worden geclaimd en ook levert het gebruik
tijdswinst op. De voordelen waren duidelijk. Dat het
aanschafproces zo lang duurde, kwam – zoals vaker – door
de financiën. Uiteindelijk kwam het benodigde bedrag op
tafel.
Het zijn een zogenaamde starre endoscoop en een endoscoop met flexibele slang van het merk Top-Optic/Acal
Auriema. Het bedrijf leverde een zogenaamde ‘customs
kit’, bestaande uit een bijna twee meter lange diesel- en
waterbestendige flexibele slang van 6 mm doorsnede,
waarmee de endoscoop bijvoorbeeld in een benzinetank
kan worden neergelaten. In het pakket zitten ook een
draagbare halogeenlamp, gesealde batterijenpakken en

een draagkoffer. De batterij kan in een uur volledig worden
opgeladen, zodat de endoscoop altijd klaar is voor gebruik.
Het optische beeld bereikt het oog van de gebruiker
door kleurloze dunne lenzen. Een geslepen glazen prisma
verandert het beeld van richting. Het licht komt bij de lens
door zeer dunne glasvezels (doorsnede 25 micron), die aan
het uiteinde om de lens zijn gewikkeld. Dit uiteinde wordt
beschermd door een RVS buis en is waterdicht. Als de
endoscoop in het te onderzoeken voorwerp is ingebracht,
kan de gebruiker een 360⁰ scan maken door de endoscoop
te draaien. Zie de tekeningen voor beide exemplaren.
Na twintig jaar intensief gebruik is deze endoscoop-set rijp
voor het museum.
Anne-Marieke van Schaik, conservator
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Stichting Belastingmuseum Prof. dr. Van der Poel

Berichten uit het bestuur
In de voorjaarsvergadering van het bestuur van de Stichting
Belastingmuseum Prof. dr. Van der Poel zijn mevrouw dr.
Els van Eijck van Heslinga en de heer dr. Steven van Eijck
statutair afgetreden. Hun tweede termijn zat er op. In
hun plaats werden in het bestuur opgenomen mevrouw
drs. Jantje Steenhuis, stadsarchivaris van het Stadsarchief
Rotterdam en de heer mr. Frits Sobels, directeur van de
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
Om gezondheidsredenen trad in mei onze secretarispenningmeester Jan Wardenier af. Hij is opgevolgd door
mr. Jan Hermans, oud directeur FIOD en tot zijn aantreden

als secretaris-penningmeester, secretaris van de Stichting
Vrienden van het Belasting & Douane Museum.
De afgetreden bestuursleden dank ik namens bestuur en
medewerkers voor hun grote inzet de afgelopen jaren.
Het was tevens voor de heer prof. dr. Jaap Uijlenbroek,
directeur-generaal Belastingdienst, de eerste keer dat hij
als voorzitter van de museumstichting, de vergadering
leidde.
Frans Fox, Directeur

Stichting Vrienden van het Belasting & Douane Museum

Vriend worden van het museum
Met meer dan 450 donateurs steunt de Stichting Vrienden van het Belasting & Douane
Museum de activiteiten van het museum. Om diverse projecten, collectie-aankopen en
restauraties mogelijk te maken, zijn de Vrienden voortdurend op zoek naar nieuwe vrienden en sponsoren. Ook bedrijven kunnen een bijzondere bijdrage leveren. Geïnteresseerd
in de mogelijkheden? Neem contact op met met een van de bestuursleden via vrienden@
bdmuseum.nl

ANBI
De Stichting Vrienden van het Belasting & Douane Museum is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat uw gift – na aftrek
van de drempel – op uw inkomen in mindering kan worden gebracht. Wilt u de stichting
gedurende meerdere achtereenvolgende jaren financieel steunen, dan kunt u uw gift zonder aftrek van een drempel op uw inkomen in mindering brengen.
Op de website van het museum leest u meer over de stichting. Hier vindt u ook het
Jaarverslag 2016 van de Vrienden.
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Expositie
Heerlijke hondenbanen

In het kader van de tentoonstelling over de Douanespeurhonden heeft het museum ook andere bijzondere
honden geportretteerd. In Heerlijke hondenbanen worden
bijzondere hond-baasrelaties uitgelicht. Negen baasjes
vertellen over de kleurrijke betekenis van de trouwe viervoeter in hun leven.
De reportage toont het uiteenlopende werk van de hond
als hulpverlener, betrouwbare werkhond en beste vriend.
Zo zijn buddyhond Niels, blindengeleidehond Lenno, assistentiehond Peggy en Bumpertje, de beroemde politiepup te bewonderen. Ook het werken met of voor honden,
komt aan bod. Zo vertellen drie bijzondere baasjes over
hun relatie en werk met hun honden: in de hondenspeeltuin, bij de uitlaatclub en als organisator van Rotterdamse
dog-events.
Al dit heerlijke hondenwerk heeft niets gemeen met de
‘hondenbaan’ van vroeger. Tot in de vorige eeuw heeft de
hond, ingespannen voor de kar, menige zware last getrokken. Voor het gebruik van dit ‘paard van de armen’ als
hulpmiddel voor transport, werd hondenbelasting geheven.
Hondenbelasting wordt nog steeds geheven, maar met andere redenen en niet meer overal. In Heerlijke hondenbanen geven de geportretteerde bazen ook hun uitgesproken
mening over de hondenbelasting.

Foto-expositie, te zien t/m 8 oktober 2017

Verwacht

Van farao tot fiscus
Belastingen in de oudheid
Wanneer zijn we belasting gaan betalen? Waar en waarom?
En hoe werd dat georganiseerd? Met de tentoonstelling
Van farao tot fiscus gaan we ver terug in de tijd. De
Romeinse volkstelling (census) is een cruciale ontwikkeling in deze vroege geschiedenis. Via het bijbelse kerstverhaal is dit gegeven wereldberoemd geworden. Maar de
Romeinen waren niet de eerste belastingheffers. Vrijwillig
en verplicht bijdragen aan gemeenschappelijke voorzieningen was toen al enkele millennia onderdeel van samen
leven, bij Sumeriërs, Egyptenaren, Perzen, Babyloniërs en
Grieken. Om hierover meer te ontdekken, graven we in de
periode ‘voor Christus’. Een wereld tussen de
rivieren Nijl, Tigris en Eufraat, met tempels,
piramiden en paleizen als centra van
macht en economie.
15 november 2017 t/m 15 maart 2018
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Educatie

Woef! Meedoen aan
Doerak’s Wedstrijd
Met de tentoonstelling Woef! Een neus voor douanewerk kan het echte speurwerk beginnen. De tentoonstelling biedt namelijk niet alleen de volwassen
bezoeker een kijkje in de wereld van de speurhond.
Ook onze jongste bezoekers kunnen hier ontdekken
wat een speurhond zo bijzonder maakt. Op ooghoogte van het kind zijn diverse spellen te ontdekken.
Ieder spel leert de kinderen een beetje meer over het
leven van de speurhond.

Echte speurneuzen gaan de uitdaging aan om als een
goed getrainde speurhond snel, efficiënt en doelgericht
te werken. Door mee te doen met Doerak’s Wedstrijd
kunnen zij met hun familie een team vormen en de
spellen samen spelen. Deze speciale Woef-speurtocht
leidt de kinderen en hun ouders door de hondenhokken
van Indy, Bailey, Sasja, Dylan en Blitz. Deze douanehonden zijn de hoofdrolspelers van de tentoonstelling.
Via diverse thema’s als samen denken, samen kijken en
samen neuzen leren de kinderen meer over de intensieve
training die de hond krijgt en over zijn scherpe neus. Zijn
alle spellen gespeeld en volbracht? Dan kunnen de kinderen de speurtocht inleveren en meedoen met Doerak’s
Wedstrijd. De snelste families krijgen een eervolle vermelding op onze Facebookpagina, en daarnaast krijgen
ze een leuke prijs toegestuurd.
Maar voordat het zover is, kunnen de kinderen zich op
zaal nog transformeren tot aaibare douanehond. De
verkleedpakjes van de museummascotte Doerak hangen
daar namelijk al klaar.
Natuurlijk mogen de ouders zich ook verkleden.
Chantal Karels, educator
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AGENDA
JUNI
TENTOONSTELLING
WOEF! Een neus voor douanewerk
t/m 8 oktober
FOTO-EXPOSITIE
HEERLIJKE HONDENBANEN
t/m 8 oktober

JULI/AUGUSTUS
ZOMERVAKANTIEPROGRAMMA
8 juli t/m 27 augustus
JONGEREN VAKANTIE PASPOORT
8 juli t/m 20 augustus

SEPTEMBER
OPEN MONUMENTENDAGEN
Burgers, boeren en buitenlui
9 en 10 september
CULTURELE UITMARKT IN ROTTERDAM
9 september

Superspannend, de douanehond heeft iets verdachts
geroken bij een koffer op Schiphol. Heeft deze reiziger
iets meegesmokkeld? Een krokodil, een papagaai of
een kolibrie… Het zou zomaar kunnen! Kom naar onze
familietentoonstelling Woef! Een neus voor douanewerk
en ontdek van alles over de speurneuzen van de Douane.
Deze honden speuren wat af in de haven van Rotterdam
of op Schiphol.
Entree voor kinderen is gratis

OKTOBER
WEEKEND VAN DE WETENSCHAP
7 en 8 oktober
ACTIVITEITEN IN DE HERFSTVAKANTIE
15 t/m 22 oktober

NOVEMBER
TENTOONSTELLING
VAN FARAO TOT FISCUS
Belasting in de oudheid
15 november t/m 15 maart 2018

Museum online
Op de hoogte blijven van de activiteiten in ons
museum? Bekijk onze vernieuwde website en
volg ons op Facebook en Twitter.

voor
meer info

Nieuwsgierig naar wat het museum in voorgaande jaren aan activiteiten ontwikkelde?
Blader op de website digitaal door de vele
jaargangen van ons Museummagazine Impost
en het Jaarverslag 2016.
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Workbij

Ideale hond (4-12 jaar)
Scheur, knip en lijm de ideale hond tot een collage.
Op groot formaat mag je aan de slag met bijzonder
materiaal. Een hond om in te lijsten.

Daar heb ik een neus voor
Een museumatelier vol materialen ligt op jou te
wachten. Met stof, foam, vilt en allerlei ander
materiaal mag je zelf een hondenmasker in elkaar
zetten. Kun jij een echte speurneus maken?
(6-12 jaar)
Zondag 23 juli van 13.00 tot 16.00 uur
deelname €2,50 / inloop Museumatelier

#Tag je huisdier (4-12 jaar)
Na het betalen van hondenbelasting kreeg je
hond een penning van de gemeente als bewijs.
Sommigen waren heel mooi, anderen juist heel
saai. Kun jij met strijkkralen een creatief ontwerp
maken en samen met je hond er een foto van te
maken? Vergeet de # niet ;).

Zondag 6 augustus van 13.00 tot 16.00 uur
deelname €2,50 I inloop I Museumatelier

Dogface (4-12 jaar)
Knutsel van twee kartonnen borden een dogface.
Je kan hem steeds een andere snuit geven met
een slim knutselfoefje. Onze museumdocent
helpt je graag.
Zondag 30 juli van 13.00 tot 16.00 uur
deelname €2,50 I inloop I Museumatelier

Zondag 16 juli en zondag 13 augustus
van 13.00 tot 16.00 uur
deelname €2,50
inloop I Museumatelier

ZOMER AAN DE PARKLAAN
Gratis vakantieboekje
Met het vakantieboekje Woef!
kun je op zaal
en ook thuis leuke raadsels oplo
ssen. Of kom
liever knutselen in een van de wor
kshops? Na je
bezoek krijg je niet alleen een stem
pel voor je
Jeugd Vakantie Paspoort, maar
ook een leuke
verrassing!

De minister trakteert!
Ben jij binnenkort jarig? Hoera! Vier je verjaardag in het museum. Voor één dag ben jij onze
minister van Financiën en mag je uitdelen uit de Schatkist. Maar…. wel eerst met je verjaardagsgasten de code kraken voordat je de buit kunt delen. Na de limonade en het lekkers ga
je een mooie schatkist maken. Dat wordt een feest vol snoepen, spelen, speuren, zingen,
verkleden, knutselen, trakteren…… en natuurlijk een cadeautje. Neem contact op met ons
feestteam via educatie@bdmuseum.nl
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Vouwen met Doerak

voor
meer info
.bdm
www

useum

.nl

Instap-rondleidingen

(a.l.)

Na méér dan 40 jaar trainen en
werken met
douanehonden komt Leon in het
museum om zijn
ervaringen met jou te delen. Kijk
op onze website
voor de tijden van de rondleidin
gen.
Zaterdag 29 juli, woensdag 9 en
woensdag
16 augustus van 11.00 tot 14.00
uur
gratis I inloop

VOORSTELLING

Meet and Greet

met de douanespeurhonden
(a.l.)
Speurhonden Bonnie en Kira hebben een neus voor
douanewerk. Tijdens de vakantie snuffelen zij rond
op Schiphol maar speciaal voor Woef! komen ze met
hun geleider op bezoek. Kom kijken naar de demo
of stel een vraag aan de geleider. Kijk op onze website naar de tijden van de demo’s.

Fred in de haven

Woensdag 12 juli en woensdag 23 augustus I
van 13.30 tot 16.00 uur I deelname gratis

met Joris Lutz

Een muzikale voorstelling met Joris Lutz over
het hondje Fred. Fred is in Rotterdam, de stad
waar flink wordt gewerkt. Waar zelfs honden
hondenbanen hebben, dus ook Fred moet aan
de slag. Als hij gaat werken in de haven dreigt
alles fout te gaan en belandt Fred bijna in
Argentinië! Komt hij ooit weer terug bij zijn
baasje?
Zondag 9 juli en zondag 20 augustus
vanaf 4 jaar I gratis
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Nieuwe aanwinst

Parklaan 14-16

info@bdmuseum.nl

3016 BB Rotterdam

www.bdmuseum.nl

