Januari
Bizarre Belastingen
In de tentoonstelling Bizarre Belastingen waren
de 20 meest bijzondere heffingen in een
modern jasje gestoken. Bizarre Belastingen liep
van eind 2018 tot medio mei 2019. Bezoekers
maakten in het kleurrijke rariteitenkabinet
een ontdekkingstocht langs belastingen uit
vervlogen tijden, van urinebelasting tot vrijgezellenbelasting. Het onderwerp, de bijzondere
vormgeving en de grote aandacht in de media
maakten deze tentoonstelling tot een succes.

Activiteiten

Officiële ingebruikname
‘Europa-zaal’

Het hele jaar waren er creatieve activiteiten in
het museum, vaak in aansluiting op het thema
van de tijdelijke tentoonstellingen. Voor de
personeelsvereniging van de Belastingdienst
-SRA- stond in februari een schilderworkshop
op het program.

Algemeen directeur Douane, Nanette van
Schelven, nam de exhibit Europa (z)onder
controle officieel in gebruik. Deze exhibit is
een combinatie van een tentoonstelling en
interactief spelprogramma. De bezoeker ontdekt de rol en betekenis van Europa en kan
zich een mening vormen over de actualiteit
en de toekomst van Europa. Het wordt tevens
aangeboden als educatief programma.

Actualiteitenkabinet: Brexit
Vanaf 29 maart, de oorspronkelijke ingangsdatum van de Brexit, is in een mini-expo aandacht besteed aan de Brexit. In tekst, beeld en
met kunstwerken is dit actuele ‘douanethema’
belicht. Vanaf september was: Geld in de kunst
het thema.

Rondleidingen

Weekend van de Wetenschap

Het aantal groepen die een begeleide rondleiding in het museum hebben geboekt, is dit
jaar verder gestegen. In totaal waren er 188
rondleidingen.

Een weekend vol exclusieve demonstraties
en leuke activiteiten, heeft enkele honderden
bezoekers getrokken. De kinderen konden
proefjes doen samen met laboranten van de
Douane. Het VGEM-team toonde een bijzondere collectie van inbeslaggenomen goederen,
namaakartikelen en (producten van) bedreigde
diersoorten. Ook de blaffende speurneuzen
van de Douane waren live aan het werk.

Augustus
Gek op geld voor kinderen
Twee workshops ‘Sparen doe je zo’ en ‘Ontwerp je eigen bankbiljet’ zijn op verschillende
data door het jaar heen ingezet. Bij Sparen
doe je zo werden kinderen uitgenodigd een
doel te bedenken om te sparen, een slim
spaarplan te maken en een bijpassende
spaarpot te knutselen. Dit paste goed bij de
invulling van ons nieuwe thema ‘financiële
educatie’.

Maart
Record aantal bezoekers
Museumnacht
Museum bij NOT,
onderwijsvakbeurs

2019
in beeld

Van 22 tot en met 26 januari 2019 nam het
museum deel aan de NOT - de Nationale
Onderwijs Tentoonstelling. Tijdens deze
vakbeurs bezochten honderden professionals
uit het primair, voortgezet en middelbaar
beroepsonderwijs onze stand. Het museum
en ons onderwijsaanbod is hiermee landelijk
op de kaart gezet. We kregen enthousiaste
reacties op de lesprogramma’s, folders en het
museummemoryspel. De speciaal voor de
NOT ontworpen: Relax we all pay tax - tasjes,
kleurden de beursvloer. We deelden er meer
dan 2000 uit!

Zaterdagavond 3 maart stonden ludieke activiteiten in het teken van Bizarre Belastingen, met
de baard- en badhuisbelasting in de hoofdrol
op de Museumnacht. Velen lieten zich scheren
door de barbiers van Schorem en zijn, verkleed
en wel, op de kiek gegaan in de bubble
badhuis-photobooth. Rond middernacht heeft
toiletjuffrouw Coby Maaswater de 1000ste
bezoeker feestelijk onthaald.

Vriendendag

Dag van de (speur)Hond

Erik van der Kam van De Nederlandsche
Bank (conservator Nationale Numismatische
Collectie) heeft voor de Vrienden een lezing
en rondleiding op zaal gegeven bij Gek op geld.
De kleintjes konden in het museumatelier
knutselen aan een eigen ontwerp van een
bankbiljet.

Regelmatig staat er een speurhondendemonstratie op het programma. Zo ook op 26 mei.
De baas vertelde over het trainen en werken
met speurhonden, het verschil tussen een
actieve en passieve speurhond en hij beantwoordde vragen van bezoekers.

Verhalen op zaal

April

Een aantal middagen gaven experts bij ‘Gek
op geld’ en ‘Samensmeden’ een toelichting.
Deze verhalen achter de objecten maakten
een bezoek aan de tentoonstellingen extra
aantrekkelijk.

Nationale Museumweek
Van 8 tot 14 april 2019 zetten 400 museum in
heel Nederland hun unieke collectieonderdelen
in de schijnwerpers. Ons echte goud was dit
jaar van zilver, een klein maar fijn pronkstuk.
We toonden een 19e-eeuws zilverwerkje van
5 cm hoog, waarop maar liefst 11 keurmerken
staan.

November

Juni

Lezing & muzikale omlijsting

Koninklijke opening
Het jaar 2019 gaat de boeken in als een jaar met vele activiteiten en mooie bezoekcijfers. Hoogtepunt was de opening
van ‘Gek op geld’ door H.M. Koningin Máxima, een tentoonstelling die in samenwerking met De Nederlandsche Bank tot
stand kwam en de aftrap was om het nieuwe thema financiële
bewustwording in het museum verder uit te bouwen. Maar er
is meer dan dat, de collectie werd aangevuld met een aantal
voorwerpen en de registratie van de collectie verder verfijnd.
Op educatief gebied werden nieuwe onderwijsprogramma’s
ontwikkeld en geïmplementeerd. Doerak, onze museumhond,
kreeg een nieuwe plek in ons onderwijsprogramma.

Internationale douanedag
Deze dag stond natuurlijk in het teken van de
Douane. Onze vrijwilliger, oud douanier Leon
Warnies, vertelde wederom van alles over het
werk bij Douane Nederland. Met zijn 40 jaar
ervaring weet hij veel over de meest uiteenlopende vondsten, ontdekt in koffers en containers. Leon trekt met zijn Douanespreekuur
altijd veel bezoekers, ook onder scholieren
en studenten.

Met het renoveren van onze stadstuin en museumcafé hebben we een stap gezet naar meer sfeer voor onze bezoekers
en een rustpunt gecreëerd in de bedrijvige stad Rotterdam,
passend in het historische Scheepvaartkwartier.
Veel woorden heb ik niet nodig, tekst en beeld in dit jaaroverzicht spreken voor zich. Het museum blijft zich vernieuwen
en biedt bezoekers inzicht hoe de maatschappij op fiscaal en
financieel vlak functioneert. En de maatschappij, dat bent u.
Ik wens u met dit beeldverslag een mooie terugblik op 2019!
Frans Fox, directeur

Onder politiebegeleiding kwamen 12 maart vier
Hollandse meesters van Museum Boijmans Van
Beuningen naar de Parklaan. Deze meesterwerken vormen het decor van de tentoonstelling Samensmeden, meesters in zilver. Op de
schilderijen van o.a. Jan Steen en Gerard Dou
zijn zilveren objecten afgebeeld die ook in de
vitrines te bewonderen zijn.

Workshops Bizarre
Belastingen

‘Samensmeden,
meesters in zilver’

Februari
Kloppend hart
De kunstinstallatie ‘het Hart’ liet de kringloop
van economie en staatshuishouden zien. Met
een videoprojectie is deze beweging weer in
beeld gebracht. Het Hart klopt weer.

Voor jong en oud organiseerden we de meest
uiteenlopende workshops. Van zeepjes maken,
een bijenhotel bouwen met STEK stadstuinwinkel tot de druk bezochte workshop Stoepkrijt en Suikerspinnen. Tuintegels en suiker
zijn twee zaken waar in de toekomst wel eens
belasting op zou kunnen rusten. Op 29 april
genoten bezoekers van onbelast suikergoed
en het kleuren van tuintegels.

In het kader van de Week van het Geld, van
26 tot 29 maart, gaf staatssecretaris Menno
Snel van Financiën een gastles aan eindexamenleerlingen VMBO van het Comenius
College, Nieuwerkerk a/d IJssel. Tijdens de
les stond het vraagstuk waarom we eigenlijk
allemaal belasting betalen, centraal.

September

Vanaf oktober organiseerden we maandelijks
lezingen gerelateerd aan geldzaken.
Op 10 november verzorgde het NIBUD een
lezing over de psychologie achter het omgaan
met geld, met na afloop een dialoog. Alles
draaide om geld die dag. Op radio Rijnmond
was een uitzending van Roland Vonk met oude
‘geldplaten’ geïnspireerd op de tentoonstelling.

WHD schooldag
& schoolbezoek

Collectie

Tijdens de schooldag van de Wereldhavendagen waren er meerdere scholen op bezoek.
In 2019 hadden we in totaal bijna 4500
scholieren en studenten in huis voor een
educatief programma. Toename was er vooral
onder MBO-studenten bij wie het programma
Veilige Haven favoriet is.

Een specerijenstrooier en een miniatuur
kraantjeskan kregen een plek in de vaste
presentatie. De zilvervitrine is hiervoor
opnieuw ingericht en een ‘zilveren boekje’
biedt informatie over zilversmeden, keuren
en belasting. Het nieuwe zilverwerk is aangekocht door de Vrienden van het museum.

Juli
JVP-vakantiepret

Met Samensmeden, meesters in zilver doet
ons museum mee aan het unieke samenwerkingsproject Boijmans bij de Buren. Vrijdag 15
maart werd de tentoonstelling geopend door
Alexandra van Dongen van Museum Boijmans
en Jean-Pierre van Rijen van de vakgroep
kunstgeschiedenis, Radboud Universiteit
Nijmegen. Zilver smeedt onze collecties
letterlijk samen. Deze bijzondere tentoonstelling is nog tot begin 2021 te bewonderen.

Gastles staatssecretaris
Menno Snel van Financiën
Belasting & Douane Museum
Parklaan 14-16, 3016 BB Rotterdam, 088 15 14 900 www.bdmuseum.nl
facebook.com/www.bdmuseum.nl @bdmuseumnl
bdmuseum

Koningin Máxima opende, als erevoorzitter
van het platform Wijzer in geldzaken, de
tentoonstelling Gek op geld. Staatssecretaris
Menno Snel van Financiën sprak over de rijke
geschiedenis van geld en het belang van terugkijken, wat in deze tentoonstelling gebeurt.
President Klaas Knot van de Nederlandsche
Bank was verheugd dat vele schatten uit de
Nationale Numismatische Collectie door deze
tentoonstelling het daglicht weer zien.

Meesterwerken
van ‘de buren’

Met de inzet van Team Doerak, een nieuwe
Doerak-knuffelspeurneus en zijn 3 baasjes Bart
Lina en Yaro als trekker, heeft het museum in
de zomervakantie veel bezoekertjes gehad.
Meer dan voorgaande jaren kwamen zij met
hun Jeugd Vakantie Paspoort naar het museum
om te spelen op het DouaneDek, te luisteren
naar Doeraks verhalen of deel te nemen aan
andere activiteiten.

Mei
Leeuw in het museum
Een jonge opgezette Panthera Leo is door
Douane Schiphol in beslag genomen omdat de
benodigde Cites import vergunning ontbrak.
Vanaf begin mei heeft deze koning der dieren
een plekje in het museum.

De Kuyper Salon
Tijdens de Open Monumentendagen begin
september konden bezoekers, via de entree
van het oude woonhuis van de familie De
Kuyper, naar binnen voor een speciale rondleiding. De salon is dit jaar veel gebruikt voor
groepsbijeenkomsten van Belastingdienst en
Douane, maar ook verhuurd aan externen.

Oktober
Maand van de Geschiedenis
Het thema van dit grote historische evenement
was: “Zij/Hij. We haakten hierbij aan met
activiteiten, zoals een lezing van zakenvrouw
Annemarie van Gaal.

December
Nieuw museumcafé
De tuin was van de zomer al opgeknapt en
voorzien van nieuwe beplanting en meubilair.
Eind 2019 heeft ook het café een ware metamorfose gekregen. Het museumcafé is een
warme, gezellige plek geworden waar je
graag een kopje koffie drinkt.

www.bdmuseum.nl Geïnteresseerd
in de tentoonstellingen, evenementen en
activiteiten kijk dan op de website van het
museum bij de tentoonstellingen, in de
agenda en volg het nieuws of geef je op
voor de digitale nieuwsbrief.

